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На основу члана 24. став 2. Закона о употреби Војске Срби
је и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван
граница Републике Србије („Службени гласник РС”, број 88/09)
и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),
Влада доноси

У Р Е Д Б У
о основима и мерилима за увећање плате и друга
новчана примања припадника Војске Србије и других
снага одбране за време учешћа у мултинационалним
операцијама ван граница Републике Србије
I. УВОДНА ОДРЕДБА
Члан 1.
Овом уредбом прописују се основи и мерила за увећање пла
те и друга новчана примања припадника Војске Србије и других
снага одбране за време учешћа у мултинационалним операцијама
ван граница Републике Србије.
II. ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА УВЕЋАЊЕ ПЛАТЕ
И ДРУГА НОВЧАНА ПРИМАЊА
Члан 2.
Припадници Војске Србије и других снага одбране за време
учешћа у мултинационалним операцијама ван граница Републике
Србије (у даљем тексту: мултинационалне операције), у складу са
законом, имају право на:
1) увећање плате;
2) накнаду трошкова за ризик у служби;
3) додатак за географске и климатске услове.
Члан 3.
Основицу за обрачун увећања плате, накнаде трошкова за ризик
у служби и додатка за географске и климатске услове утврђује Влада.
Основица из става 1. овог члана утврђује се у складу са изно
сом средстава која су распоређена надлежним министарствима и
другим органима државне управе, намењена за финансирање тро
шкова учешћа у мултинационалним операцијама.
Члан 4.
Професионалним војним лицима, цивилним лицима, при
падницима активне резерве (у даљем тексту: припадници Војске
Србије) и припадницима других снага одбране, за време учешћа
у мултинационалним операцијама утврђује се увећање плате мно
жењем коефицијента одређеног за учешће у мултинационалној
операцији са основицом.
За учешће у мултинационалној операцији, у зависности од
категорије лица, одређује се коефицијент, и то:
1) за професионална војна лица и припаднике активне резер
ве – према чину;
2) за цивилна лица и припаднике других снага одбране – пре
ма степену стручне спреме и ефективног радног стажа;
3) за полицијске службенике Министарства унутрашњих по
слова – према чину, односно звању полицијског службеника.
Лицу из става 1. овог члана због вршења командне или штаб
не дужности и због вршења специфичне дужности коефицијент
одређен за учешће у мултинационалној операцији увећава се.
Члан 5.
Професионалном војном лицу и припаднику активне резерве
за учешће у мултинационалној операцији одређује се коефицијент
према чину који има, и то:
1) генерал-мајор
7,50
2) бригадни генерал 
7,00
3) пуковник 
6,50

4) потпуковник 
6,00
5) мајор 
5,50
6) капетан 
5,00
7) поручник 
4,50
8) потпоручник 
4,00
9) заставник I класе 
3,40
10) заставник 
3,30
11) старији водник I класе 
3,20
12) старији водник 
3,10
13) водник 
3,00
14) млађи водник 
2,80
15) десетар 
2,70
16) разводник 
2,60
Припаднику активне резерве који нема чин за учешће у мул
тинационалној операцији одређује се коефицијент 2,50.
Члан 6.
Цивилним лицима и припадницима других снага одбране за
учешће у мултинационалној операцији одређује се коефицијент
према степену стручне спреме прописаном за дужност на коју се
ангажују у мултинационалној операцији и навршеним годинама
ефективног радног стажа у моменту упућивања у мултинационал
ну операцију, и то:
1) Студије трећег степена
(а) до десет година радног стажа 
6,30
(б) преко десет година радног стажа 
6,50
2) Студије другог степена
(а) до десет година радног стажа 
5,80
(б) преко десет година радног стажа 
6,00
3) Студије првог степена
(а) до три године радног стажа 
4,00
(б) преко три до шест година радног стажа 
4,50
(в) преко шест до десет година радног стажа 
5,00
(г) преко десет година радног стажа 
5,30
4) Средње образовање у трајању од четири године
(а) до четири године радног стажа 
3,00
(б) преко четири до осам година радног стажа 
3,10
(в) преко осам до 12 година радног стажа 
3,20
(г) преко 12 до 16 година радног стажа 
3,30
(д) преко 16 година радног стажа 
3,40
5) Средње образовање у трајању од три године
(а) до три године радног стажа 
2,60
(б) преко три до шест година радног стажа 
2,70
(в) преко шест година радног стажа 
2,80
6) Основно образовање 
2,50.
Изузетно од одредбе става 1. овог члана, цивилном лицу и
припаднику других снага одбране које је за време службе у мул
тинационалној операцији распоређено на место руководиоца ци
вилног дела операције, а које је по рангу изједначено са рангом
команданта војног дела операције, за учешће у мултинационалној
операцији одређује се коефицијент у висини коефицијента одре
ђеног за учешће у мултинационалној операцији професионалном
војном лицу – команданту војног дела операције, уколико је то за
њега повољније.
Члан 7.
Полицијском службенику Министарства унутрашњих посло
ва за учешће у мултинационалној операцији одређује се коефици
јент према чину, односно звању које има, и то:
1) генерал полиције 
7,50
2) главни полицијски саветник
/главни саветник/пуковник полицијe 
7,00
3) п
 олицијски саветник /саветник/
потпуковник полиције
6,50
4) главни полицијски
инспектор/главни инспектор/мајор полиције 
6,00
5) самостални полицијски инспектор/
самостални инспектор/капетан полиције 
5,50
6) в иши полицијски инспектор/
виши инспектор/поручник полиције 
5,00
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7) полицијски инспектор/инспектор/
потпоручник полиције 
8) самостални полицијски
наредник/самостални стручни сарадник/старији
заставник полиције 1. класе 
9) виши полицијски наредник/виши стручни
сарадник/старији заставник полиције 
10) полицијски наредник 1. класе/стручни
сарадник 1. класе/заставник полиције 1. класе 
11) полицијски наредник/стручни сарадник/заставник
полиције
12) млађи полицијски наредник 1. класе/млађи
стручни сарадник 1. класе/млађи заставник
полиције 1. класе
13) млађи полицијски наредник/млађи стручни
сарадник/млађи заставник полиције
14) самостални полицајац/самостални
референт/старији водник полиције 1. класе
15) виши полицајац/виши референт/старији
водник полиције 
16) полицајац 1. класе/референт 1. класе/водник
полиције 1 класе 
17) полицајац/референт/водник полиције 
18) млађи полицајац 1. класе/млађи референт
1. класе/млађи водник полиције 1. класе 
16) млађи полицајац/млађи референт/млађи
водник полиције 

20. април 2011.
4,50
4,30
4,10
3,90
3,70
3,50
3,30
3,10
3,00
2,90
2,80
2,70
2,60

Члан 8.
Припаднику Војске Србије и других снага одбране који вр
ши командну дужност у мултинационалној операцији (командант,
командир или на другој командној или руководећој дужности),
у чијем саставу је најмање четири лица, коефицијент одређен за
учешће у мултинацион
 алној операцији увећава се због командне
дужности за 0,40, а његовом заменику за 0,20.
Припаднику Војске Србије и других снага одбране који врши
штабну дужност, коефицијент одређен за учешће у мултинацио
налној операцији увећава се за 0,30.
Припаднику Војске Србије и других снага одбране који исто
времено врши дужности из ст. 1. и 2. овог члана, коефицијент од
ређен за учешће у мултинационалној операцији увећава се по нај
повољнијем основу.
Члан 9.
Припаднику Војске Србије и других снага одбране (осим за
медицинско особље), уколико врши специфичну дужност у мул
тинационалној операцији, коефицијент одређен за учешће у мул
тинационалној операцији увећава се у зависности од специфичне
дужности коју обавља, и то:
1) пилоту 
0,60
2) падобранцу 
0,60
3) осталом летачком особљу 
0,20
4) лицу укрцаном на брод или друго пловно средство  0,20
5) лицу које врши уклањање (деминирање)
или уништавање неексплодираних
убојних средстава 
1,00
6) рониоцу 
0,50
7) лицу које врши извиђачка
или противтерористичка дејства 
0,90
8) лицу која обавља задатке радиолошког,
хемијског или биолошког извиђања
и деконтаминације
0,50
Припаднику Војске Србије и других снага одбране који оба
вља задатке и послове по више специфичних дужности из става 1.
овог члана, коефицијент одређен за учешће у мултинационалној
операцији увећава се по најповољнијем основу.
Члан 10.
Медицинском особљу ангажованом у мултинационалној опе
рацији, у зависности од специфичне дужности коју обавља, кое
фицијент одређен за учешће у мултинационалној операцији уве
ћава се, и то:
1) Хирург и анестезиолог
2,50
2) Лекар специјалиста 
2,00
3) Лекар опште праксе (ВСС) 
1,50

4) Виши медицински техничар 
5) Инструментар и анестетичар 
6) Медицински техничар 
7) Болничар 

1,00
0,80
0,60
0,30

Члан 11.
За извршавање задатака у зони мултинационалне операције,
у отежаним и по безбедност ризичним условима, опасним по жи
вот и здравље, припаднику Војске Србије и других снага одбране
припада накнада трошкова за ризик у служби, у складу са законом.
Накнада трошкова за ризик у служби одређује се множењем
коефицијента одређеног за ризик у служби са основицом.
Коефицијент из става 2. овог члана одређује се у зависности
од степена ризика подручја у коме се врши служба, и то:
1) у подручјима са врло ниским ризиком до 
1,00
2) у подручјима са ниским ризиком до 
2,00
3) у подручјима са средњим ризиком до 
3,00
4) у подручјима са високим ризиком до 
4,00
5) у подручјима са врло високим ризиком до
5,00
6) у подручјима са екстремно високим ризиком до
6,00
Члан 12.
У зони мултинационалне операције, у зависности од географ
ског подручја и климатских специфичности, који утичу на услове
рада и извршавања задатака (подручје високих планина, пустињ
ско, тропско или поларно подручје), припаднику Војске Србије и
других снага одбране, припада додатак за географске и климатске
услове, у складу са законом.
Додатак за географске и климатске услове одређује се мно
жењем коефицијента одређеног за географске и климатске услове
са основицом.
Коефицијент из става 2. овог члана одређује се у зависности
од географских и климатских условима под којима се врши слу
жба, и то :
1) за услове суптропске климе до
0,50
2) за услове тропске климе до 
1,00
3) за услове пустињске климе до 
1,50
4) з а услове субполарне или поларне климе
или услове у географским подручјима
у којима преовлађују изразито ниске температуре до  2,00
Члан 13.
Коефицијент из члана 11. став 3. и члана 12. став 3. ове уред
бе за сваку мултинационалну операцију одређује министар одбра
не уз претходно прибављено мишљење надлежног министарства и
другог органа државне управе, ако у мултинационалној операцији
учествују друге снаге одбране.
Члан 14.
Припаднику Војске Србије и других снага одбране пре упу
ћивања у мултинационалну операцију исплаћује се аконтација у
висини 50% месечног износа увећања плате и других новчаних
примања из члана 2. ове уредбе, а обуставља се од првог исплаће
ног увећања плате и других новчаних примања.
III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба
о платама и другим новчаним примањима професионалних при
падника Војске Србије и Црне Горе, особља цивилне заштите и
запослених у органима управе Савета министара за време учешћа
у мировним операцијама и другим активностима у иностранству
(„Службени лист СЦГ”, бр. 32/05 и 17/06).
Члан 16.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 110-2905/2011
У Београду, 14. априла 2011. године
Влада
Први потпредседник Владе –
заменик председника Владе,
Ивица Дачић, с.р.

20. април 2011.

Број 27
907

На основу члана 8. став 8. Закона о буџету Републике Србије
за 2011. годину („Службени гласник РС”, број 101/10) и члана 43.
став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05
– исправка, 101/07, 65/08 и 16/11), а у вези са чл. 8. и 41. Закона
о платама државних службеника и намештеника („Службени гла
сник РС”, бр. 62/06, 63/06 – исправка, 115/06 – исправка, 101/07 и
99/10), чланом 37. став 4. Закона о судијама („Службени гласник
РС”, бр. 116/08, 58/09 – УС, 104/09 и 101/10) и чланом 69. став 3.
Закона о јавном тужилаштву („Службени гласник РС”, бр. 116/08,
104/09 и 101/10),
Влада доноси

ОД Л У К У
о висини основице за обрачун и исплату плата
државних службеника, намештеника, судија,
јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца
1. Утврђује се основица за обрачун и исплату плата за држав
не службенике и намештенике, почев од плате за април 2011. годи
не, у нето износу од 17.270,35 динара са припадајућим порезом и
доприносима за обавезно социјално осигурање.
2. Утврђује се основица за обрачун и исплату плата судија,
јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, почев од плате за
април 2011. године, у нето износу од 30.130,80 динара са припада
јућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање.
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 121-2986/2011
У Београду, 14. априла 2011. године
Влада
Први потпредседник Владе –
заменик председника Владе,
Ивица Дачић, с.р.
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На основу члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гла
сник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08 и 16/11), а у ве
зи са чланом 58. став 2. Закона о заштити од јонизујућих зрачења
и о нуклеарној сигурности („Службени гласник РС”, број 36/09)
Влада доноси

ОД Л У К У
о престанку важења Одлуке о условима за промет
и коришћење нуклеарних материјала и начину вођења
евиденције о нуклеарним материјалима по зонама
материјалних биланса
1. Одлука о условима за промет и коришћење нуклеарних ма
теријала и начину вођења евиденције о нуклеарним материјали
ма по зонама материјалних биланса („Службени лист СРЈ”, број
42/97), престаје да важи.
2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику РС”.
05 број 110-2748/2011
У Београду, 14. априла 2011. године
Влада
Први потпредседник Владе –
заменик председника Владе,
Ивица Дачић, с.р.
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На основу чл. 46. и 48. Закона о здравственој заштити („Слу
жбени гласник РС”, бр. 107/05, 72/09 – др. закон, 88/10 и 99/10)
и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),
Влада доноси

ОД Л У К У
о оснивању Опште болнице Ваљево
1. Оснива се Општа болница Ваљево у Ваљеву.
2. Назив установе је Општа болница Ваљево (у даљем тексту:
Општа болница).
Седиште Опште болнице је у Ваљеву, улица Синђелићева
број 62.
3. Општа болница је установа са својством правног лица.
4. Општа болница пружа здравствену заштиту лицима свих
узраста оболелих од разних врста болести. Општа болница оба
вља стационарну и специјалистичко-консултативну делатност и
има организоване службе за пријем и збрињавање хитних стања,
обављање специјалистичко-консултативне и стационарне здрав
ствене делатности из интерне медицине, педијатрије, гинекологије
и акушерства и опште хирургије, лабораторијску, рендген и дру
гу дијагностику у складу са својом делатношћу, анестезиологију
са реанимацијом, амбуланту за рехабилитацију и фармацеутску
здравствену делатност преко болничке апотеке, у складу са зако
ном и Уредбом о Плану мреже здравствених установа.
Општа болница обезбеђује самостално или преко друге
здравствене установе и: санитетски превоз за упућивање пације
ната на терцијарни ниво, снабдевање крвљу и крвним продуктима
и службу за патолошку анатомију.
5. Средства и имовину за оснивање и рад Опште болнице чи
ни део средстава, имовине, права и обавеза Здравственог центра
Ваљево, које је користила организациона јединица Општа болница
Ваљево, са билансним стањем на дан 31. децембра 2009. године.
Биланс стања у смислу става 1. ове тачке утврдиће орган
управљања Здравственог центра Ваљево.
Општа болница почиње са радом даном уписа у судски ре
гистар.
6. Средства за оснивање и рад Опште болнице у државној су
својини.
7. Даном почетка рада Општа болница преузима средства,
имовину, права, обавезе и запослене Здравственог центра Ваљево
– организационе јединице Општа болница Ваљево.
8. Органи Опште болнице јесу директор, Управни одбор и
Надзорни одбор.
Управни одбор Опште болнице има седам чланова од којих
су три члана из реда запослених у Општој болници.
Надзорни одбор Опште болнице има пет чланова од којих су
два члана из реда запослених у Општој болници.
Директора, Управни и Надзорни одбор Опште болнице име
нује и разрешава оснивач.
9. Оснивач ће именовати вршиоца дужности директора,
Управни и Надзорни одбор Опште болнице, у року од 30 дана од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Управни одбор из става 1. ове тачке, донеће статут и друге
опште акте неопходне за упис у регистар и почетак рада Опште
болнице.
10. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављива
ња у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 022-2893/2011
У Београду, 14. априла 2011. године
Влада
Први потпредседник Владе –
заменик председника Владе,
Ивица Дачић, с.р.
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На основу члана 45. став 1. Закона о Влади („Службени гла
сник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),
Влада доноси

НАЦ ИО Н АЛН У СТРАТ ЕГ ИЈ У
за спречавање и сузбијање насиља над женама
у породици и у партнерским односима
1. Увод
Израда Националне стратегије за спречавање и сузбијање на
сиља над женама и насиља у породици (у даљем тексту: Стратеги
ја) представља израз одлучности Владе да, поштујући међународ
не стандарде и акте о заштити основних људских права, унапреди
заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима
пружањем подршке свим субјектима на активностима спречава
ња и сузбијања тих видова насиља. Управо на тај начин, Страте
гија подстиче примену међународних и домаћих правних норми
и стандарда којима се штите људска права, промовише родну рав
ноправност и забрањује сваки вид насиља над женама у породици
и партнерским односима, као облик насиља који у највећем обиму
погађа жене. Израда Стратегије потврђује укључивање Републике
Србије у заједничке активности Савета Европе и Европске уније с
циљем подизања свести у друштву о проблему насиља над женама
у породици и стварања реалних претпоставки за ефикасну превен
цију тих видова насиља.
Полазни оквир за израду Стратегије садржан је у закључци
ма с Националне конференције о борби против насиља над жена
ма, који су јединствено усвојени 2007. године. Та конференција
одржана је у склопу кампање Савета Европе за борбу против свих
видова насиља над женама, укључујући и насиље у породици. Ти
закључци представљају смернице за утврђивање области посеб
ног приоритета, с обзиром на то да су донети демократским кон
сензусом релевантних државних и друштвених фактора окупље
них на Националној конференцији.
Национална стратегија за побољшање положаја жена и
унапређивање родне равноправности, заједно са закључцима са
Националне конференције о борби против насиља над женама,
представљали су основ за конципирање пројекта „Борба против
сексуалног и родно заснованог насиља”, који се одвија у оквиру
Управе за родну равноправност Министарства рада и социјалне
политике и у којем су и предузете активности на изради ове стра
тегије. Као циљеви тог пројекта, у програмском периоду предви
ђеном за реализацију од 2009. до 2011. године, постављени су:
1) унапређивање нормативног оквира заштите од насиља над
женама;
2) јачање капацитета система заштите жена од насиља;
3) спровођење истраживања и унапређење документације и
статистике;
4) подизање нивоа свести о насиљу над женама као друштве
ном проблему и сузбијање неодговарајућег приказивања жена жр
тви насиља у средствима јавних гласила.
Стратегија је донета демократским консензусом релевантних
државних и друштвених актера, почев од усвајања Националне
стратегије за побољшање положаја жена и унапређивање родне
равноправности, 13. фебруара 2009. године, која је представљала
прекретницу утврђивања политике родне равноправности на на
ционалном нивоу, а која је као пету стратешку област деловања
утврдила као Превенцију и сузбијање насиља над женама и уна
пређење заштите жртава. Израда текста Стратегије обухватила
је решавање три групе задатака:
1) упоредну анализу стратегија земаља Европске уније и ре
гиона западног Балкана (анализа је обухватила стратешка доку
мента Албаније, Хрватске, Словеније, Федерације Босне и Херце
говине, Велике Британије и Шведске) и, сходно томе, утврђивање
Полазног оквира за  израду Стратегије;
2) прикупљање кључних информација, налаза и предлога ко
је су спровели различити друштвени актери вођењем консултатив
ног процеса партиципативног планирања који треба да допринесе
утврђивању постојећег стања и доношењу стратешких одлука;
3) израду Стратегије.

Анализа стратешких докумената из области сузбијања на
сиља у породици, односно, насиља над женама, обухватила је
преглед општих и посебних карактеристика стратегија земаља у
региону западног Балкана (Хрватске, Федерације Босне и Херце
говине, Албаније), али и неких земаља – чланица Европске уније,
које су, потврдиле висок степен уважавања и поштовања широког
спектра људских права и слобода (Шведске, Велике Британије,
Словеније, и као земаља из окружења које су чланице Европске
уније).
Упоредна анализа стратегија о сузбијању насиља у породици
представљала је могућност да се увиди и процени начин на који
су проблему спречавања и сузбијања насиља у породици пришле
различите државе. Позитивне одреднице стратешких докумената
омогућиле су да се прилагоде и уврсте најбоља решења и праксе
у Стратегију.
При изради Стратегије коришћени су расположиви подаци
различитих државних органа, установа и организација цивилног
друштва, који су послужили за анализу стања и изложени су у
одељку под тим насловом.
Приликом израде самог текста Стратегије од посебне важно
сти било је да се уоче и наведу специфичне и посебно угрожене
групе из којих потиче велики број жртава, или чији су припадни
ци/це посебно погођени последицама насиља. У том смислу, Стра
тегија посебну пажњу посвећује групама жена које су изложене
(или које то могу бити) вишеструкој дискриминацији, као и рањи
вим групама жена у које спадају: жене са инвалидитетом, Ромки
ње, мајке деце са инвалидитетом, сметњама у развоју или са хро
ничним болестима, жене са села, старије жене, избегле и интерно
расељене жене и др. Стратегија такође узима у обзир проблем де
це угрожене насиљем у породици (у вези са дефинисањем циљних
група, Стратегија узима у обзир и Препоруку Савета Европе 1905
(2010) о неопходности заштите деце као сведока породичног наси
ља, која је усвојена у марту 2010. године, а која се ослања на Де
кларацију Парламентарне скупштине Савета Европе 1714 (2010)
о деци – сведоцима насиља у породици). Конвенција Уједињених
нација о правима детета из 1989. године дефинише да је дете свако
људско биће које није навршило осамнаесту годину живота.
Стратегија садржи и механизме за њено спровођење. С дру
ге стране, да би се координисано спроводиле акције на локалном
нивоу није увек потребно или није увек могуће преузети моделе,
структуре тела и одбора успостављених на државном нивоу, већ
треба практично сагледати, и у функцију ставити, постојеће срод
не локалне одборе и координациона тела. То је посебно значајно
када се ради о мањим заједницама са ограниченим људским и ма
теријалним ресурсима. Због тога су Стратегијом утврђени носио
ци активности и сарадници на државном и на локалном нивоу и
међуинституционална сарадња (садржај и начини међусобне са
радње), као и одговорност појединих актера у спровођењу Стра
тегије.
За потребе израде Стратегије обављене су консултације с
представницима/цама цивилног друштва (ОЦД), правосудних ор
гана и органа државне управе (Министарства правде, Министар
ства просвете, Министарства рада и социјалне политике, Репу
бличког завода за социјалну заштиту, Покрајинског секретаријата
за рад, запошљавање и равноправност полова АП Војводине, ло
калних тела за родну равноправност), као и са стручњацима који
су били ангажовани на пројекту „Борба против сексуалног и родно
заснованог насиља”.
У раду на припреми Стратегије учествовали су представници
следећих удружења:
– Удружење Ромкиња „Освит”, Ниш;
– Мрежа Жене против насиља;
– „Лабрис” – организација за лезбејска људска права;
– „...Из круга”, организација за заштиту права и подршку
особама са инвалидитетом Србије;
– Инцест траума центар;
– Центар за промоцију здравља жена;
– Оаза сигурности, Крагујевац;
– Саветовалиште против насиља у породици.
Такође, у раду на припреми Стратегије учествовали су и
представници Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и
равноправност полова АП Војводина.
Рад на изради Стратегије координирала је Управа за родну
равноправност Министарства рада и социјалне политике у оквиру
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Пројекта „Борба против сексуалног и родно заснованог насиља”,
а у току израде Стратегије консултовано је и Виктимолошко дру
штво Србије.
2. Разлози за доношење Стратегије
Насиље у породици је најзаступљенији облик насиља над же
нама и његове последице се одражавају на многе сегменте живота
жртава насиља – становање, здравље, образовање и слободу да жи
ве своје животе без страха и на начин на који то желе (препорука
Парламентарне скупштине Савета Европе 1582 из 2002. године).
Оно може означавати и разне контролне обрасце понашања који ни
су очигледно насилни. Насиље у породици је јавни, а не приватни
проблем. Та распрострањена појава је заједничка свим европским
земљама (Препорука Парламентарне скупштине Савета Европе
1582 из 2002. године). Држава има обавезу да заштити жртве наси
ља у породици. У супротном се насиље прећутно одобрава.
Европски суд за људска права заступа становиште да држава
није дужна само да обезбеди одговарајући правни оквир за борбу
против насиља у породици већ да треба да осигура његово ефек
тивно спровођење и да међународна пракса снажно сугерише да
кривично гоњење учинилаца насиља у породици треба да се врши
ако постоји довољно доказа и када жртва насиља повуче кривичну
пријаву или одустане од ове.
Статистички подаци органа и служби у Републици Србији
показују да се из године у годину повећава број пријављених слу
чајева насиља. Доношење Стратегије засновано је и на чињеници
да домаћи и међународни правни документи обавезују Републику
Србију на предузимање свих расположивих мера да би се спречи
ло насиље над женама у породици и партнерским односима, жртве
насиља заштитиле у највећој могућој мери, а починиоци приме
рено казнили, у складу са Закључним коментарима Комитета УН
за укидање дискриминације жена. Стратегија је, у том смислу, по
четни и усмеравајући документ од примарне важности у изградњи
свеобухватног и квалитетног система за спречавање и сузбијање
насиља над женама и заштиту жртава насиља. Један од разлога до
ношења Стратегије јесте спречавање злоупотребе у борби против
насиља.
Радна група задужена за израду Стратегије узела је у обзир и
уврстила у мере препоруке Ad hoc комитета Савета Европе (CA
HVIO), који учествује у изради Конвенције Савета Европе о пре
венцији и борби против насиља над женама и насиља у породици,
чиме је заузет и Влади препоручен проактиван приступ у борби
против тих видова дискриминације жена.
У процесу израде Стратегије коришћени су и други страте
шки документи:
1) Национална стратегија за побољшање положаја жена и
унапређивање родне равноправности („Службени гласник РС”,
број 15/09);
2) Национална стратегија за превенцију и заштиту деце од
насиља („Службени гласник РС”, број 122/08) и Акциони план
(2010 – 2012) за спровођење ове стратегије („Службени гласник
РС”, број 15/10);
3) Стратегија за заштиту од насиља у породици и других об
лика родно заснованог насиља у Аутономној покрајини Војводини
за период од 2008. до 2012. године;
4) Стратегија јавног здравља Републике Србије („Службени
гласник РС”, број 22/09);
5) Стратегија развоја заштите менталног здравља („Службе
ни гласник РС”, број 8/07);
6) Стратегија развоја здравља младих у Републици Србији
(„Службени гласник РС”, број 104/06);
7) Стратегија за унапређивање положаја Рома у Републици
Србији („Службени гласник РС”, број 27/09);
8) Стратегија развоја социјалне заштите („Службени гласник
РС”, број 108/05);
9) Национална стратегија о старењу („Службени гласник
РС”, број 76/06);
10) Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом
у Републици Србији („Службени гласник РС”, број 1/07);
11) Стратегија развоја званичне статистике у Републици Ср
бији („Службени гласник РС”, број 111/06);
12) Национална стратегија за младе („Службени гласник
РС”, број 55/08);
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13) Национални миленијумски циљеви развоја у Републици
Србији.
Ова стратегија уважава налазе, мишљења и препоруке садр
жане у наведеним стратегијама.
3. Кључни међународни акти и прописи националног
законодавства на којима се заснива Стратегија
Најважнији међународни акти који представљају основ за до
ношење Стратегије су:
1) Универзална декларација УН о људским правима (1948);
2) Конвенција УН о елиминисању свих облика дискримина
ције жена (CEDAW) представља најважнији међународни уговор
у области права жена. Општа препорука бр. 19 Комитета за ели
минисање свих облика дискриминације жена (Комитета CEDAW)
из 1992. године налаже предузимање свих неопх одних мера ради
укидања дискриминације жена и сузбијања насиља над женама,
укључујући усвајање посебних прописа о свим облицима насиља
над женама, кривичне санкције за починиоце насиља, грађанске
правне лекове, превентивне и заштитне мере;
3) Декларација УН о елиминисању насиља над женама (1993)
конкретизује акције које држава треба да предузме ради укидања
насиља у породици, а које подразумевају одговарајуће кривично
законодавство, доношење националних акционих планова, обезбе
ђивање услуга и ресурса за жене жртве насиља, обуку и сензиби
лизацију јавних службеника у погледу полова, као и обезбеђивање
ресурса из буџета с циљем борбе против насиља над женама;
4) Резолуција Комисије УН за људска права 2003/45 посве
ћена елиминисању насиља над женама истиче да владе имају
„афирмативну обавезу да унапређују и штите људска права жена и
девојчица и да морају с дужном приљежношћу спречавати, истра
живати и кажњавати све акте насиља над женама и девојчицама”;
5) Конвенција УН о правима детета (1989) истиче да су држа
ве обавезне да предузимају „све одговарајуће законодавне, адми
нистративне, социјалне и образовне мере ради заштите детета од
свих облика физичког и менталног насиља”;
6) Конвенција УН о правима особа са инвалидитетом (2006)
у члану 6. истиче да државе потписнице признају да су жене и де
војчице са инвалидитетом изложене вишеструкој дискриминацији
и да су у том смислу дужне да предузимају мере ради осигуравања
пуног и равноправног уживања свих људских права и основних
слобода жена и девојчица са инвалидитетом;
7) Пекиншка декларација и Платформа за акцију (1995) – у
области насиља у породици, као приоритетно питање је преис пи
тивање и ревизија законодавства и предузимање других потребних
мера, уз стварање одговарајућих механизама да би се обезбедило
да све жене уживају заштиту од насиља у породици, а да наси
ље треба да се третира као кривично дело кажњиво законом (тач.
124 – 126). У овом документу насиље у породици је дефинисано
као „…било који чин насиља базираног на различитости полова
који резултира или би могао резултирати у физичкој, сексуалној
или психолошкој штети и патњи жена, укључујући претње таквим
чином, принудом или самовољним лишавањем слободе, у јавном
и приватном животу”;
8) Миленијумски циљеви развоја, усвојени на Миленијум
ском самиту УН (2000). Трећи миленијумски циљ развоја је равно
правност полова и побољшање положаја жена;
9) Препорука бр. R (90) 2E Комитета министара Савета Евро
пе о социјалним мерама у вези са насиљем у породици односи се
на предузимање општих превентивних мера и посебних мера у
области информисања, раног уочавања насиља, пријављивања на
сиља, пружања помоћи и терапије (услуге СОС телефона, кризних
и саветодавних центара), мера у корист деце, мера у корист жена,
мера за починиоце насиља, мера у области образовања (нпр. изра
да превентивних програма за децу у школама) итд.;
10) Препорука 1450 (2000) Парламентарне скупштине Саве
та Европе о насиљу над женама у Европи односи се на стварање
европског програма за борбу против насиља над женама с циљем
усклађивања законодавстава у државама чланицама и побољшања
система заштите жртава насиља;
11) Препорука 1582 (2002) Парламентарне скупштине Савета
Европе о насиљу над женама у породици подстиче државе чланице
„да признају да имају обавезу да спречавају, истражују и кажњавају
акте насиља у породици и да обезбеђују заштиту жртвама насиља”;
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12) Препорука 2002 (5) Комитета министара Савета Европе о
заштити жена од насиља подстиче владе држава чланица да изра
де националне акционе планове за превенцију насиља и заштиту
жртава насиља, као и да успоставе државно координационо тело
које би било надлежно за спровођење и надгледање, односно про
цену мера с циљем борбе против свих облика насиља над женама.
Предложен је низ конкретних мера које државе треба да предузму,
а односе се на подизање свести јавности, организовање обука и
усавршавања, истраживање и прикупљање података, средства јав
ног информисања, локално, регионално и урбано планирање, за
штиту жртава насиља и програме за починиоце насиља. Препору
чено је и увођење промена (ако је потребно) у области кривичног
и грађанског законодавства и вођења судских поступака;
13) Препорука 1681 (2004) Парламентарне скупштине Савета
Европе – „Кампања за борбу против породичног насиља над же
нама у Европи” истиче да: „Акутна природа овог проблема мора
приморати државе чланице Савета Европе да сагледају насиље
у породици као национални политички приоритет и да се њиме
баве у ширем политичком оквиру, уз учешће владе, парламента и
цивилног друштва. Државе чланице имају обавезу под међународ
ним правом да делују с дужном приљежношћу ради предузимања
ефективних корака за окончање насиља над женама, укључујући
насиље у породици и заштиту жртава насиља. Ако не желе да се
сматрају одговорним, државе морају предузимати ефикасне мере
ради спречавања и кажњавања таквих радњи од стране приватних
лица, као и ради заштите жртава насиља” (члан 2);
14) Препорука 1905 (2010) Парламентарне скупштине Саве
та Европе, усвојена у марту 2010. године, указује на неопходност
заштите деце која су сведоци насиља у породици, а ослања се на
Резолуцију 1714 (2010) Парламентарне скупштине Савета Европе
о деци – сведоцима насиља у породици.
Национално законодавство Републике Србије:
1) Устав Републике Србије прописује да држава јемчи равно
правност жена и мушкараца и развија политику једнаких могућ
ности (члан 15), забрањује непосредну и посредну дискримина
цију по било ком основу, а нарочито на основу пола (члан 21. став
3), гарантује право на једнаку законску заштиту (члан 21. став 2),
правну помоћ (члан 67), право на рехабилитацију и накнаду ма
теријалне или нематеријалне штете проузроковане незаконитим
или неправилним радом државних или других органа (члан 35),
правну заштиту људских и мањинских права зајамчених Уста
вом, укључујући и обраћање међународним институцијама ради
заштите слобода и права зајемчених Уставом (члан 22), гарантује
неповредивост физичког и психичког интегритета (члан 25. став
1), забрањује ропство и положај сличан ропству, као и сваки об
лик трговине људима (члан 26. ст. 1. и 2), јамчи заштиту деце од
психичког, физичког, економског и сваког другог искоришћавања или
злоупотребљавања (члан 64. став 3), јамчи посебну заштиту породи
це, мајки, самохраних родитеља и деце (члан 66), налаже обезбеђива
ње равноправности и заступљености полова у Народној скупштини, у
складу са законом (члан 100. став 2) итд. Посебно је важно да се ис
такне да Устав Републике Србије у члану 18. став 3. прописује да
се одредбе о људским и мањинским правима тумаче у корист уна
пређења вредности демократског друштва, сагласно важећим ме
ђународним стандардима људских и мањинских права, као и прак
си међународних институција које надзиру њихово спровођење;
2) Кривични законик (,,Службени гласник РС”, бр. 85/05,
88/05 – исправка, 107/05 – исправка, 72/09 и 111/09);
3) Законик о кривичном поступку (,,Службени лист СРЈ”, бр.
70/01 и 68/02 и ,,Службени гласник РС”, бр. 58/04, 85/05 – др. за
кон, 85/05, 115/05, 46/06, 49/07, 122/08, 20/09 – др. закон, 72/09 и
76/10);
4) Породични закон (,,Службени гласник РС”, број 18/05);
5) Закон о јавном реду и миру (,,Службени гласник РС”, бр.
51/92, 53/93 – др. закон, 67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон, 85/05 –
др. закон и 101/05 – др. закон);
6) Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кри
вичноправној заштити малолетних лица (,,Службени гласник РС”,
број 85/05);
7) Закон о програму заштите учесника у кривичном поступку
(,,Службени гласник РС”, број 85/05);
8) Закон о извршењу кривичних санкција (,,Службени гла
сник РС”, бр. 85/05 и 72/09);
9) Закон о полицији (,,Службени гласник РС”, бр. 101/05 и
63/09 – УС);
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10) Закон о оружју и муницији (,,Службени гласник РС”, бр.
9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/03, 85/05 – др. закон и 101/2005
– др. закон);
11) Закон о равноправности полова („Службени гласник РС”,
број 104/09);
12) Закон о забрани дискриминације („Службени гласник
РС”, број 22/09);
13) Закон о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне си
гурности грађана („Службени гласник РС”, бр. 36/91, 79/91 – др. за
кон, 33/93 – др. закон, 53/93 – др. закон, 67/93, 67/93 – др. закон, 46/94,
48/94 – др. закон, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05 – др. закон и 115/05);
14) Закон о заштити података о личности („Службени гла
сник РС”, бр. 97/08 и 104/09 - др. закон).
4. Предмет Стратегије, дефиниције и основни појмови
Насиље над женама је резултат неравнотеже моћи између
жена и мушкараца. Према Општој препоруци 19 УН Комитета
CEDAW (1992) насиље над женама представља облик дискрими
нације у смислу члана 1. Конвенције о елиминисању свих обли
ка дискриминације жена (CEDAW) и треба га сматрати озбиљним
кршењем женских људских права: „Конвенција у члану 1. дефини
ше дискриминацију жена. Дефиниција дискриминације обухвата
насиље засновано на полној различитости, односно насиље које је
усмерено против жене само због тога што је жена или која непро
порционално погађа жене. Обухвата сваки поступак којим се на
носи штета или патња физичке, менталне или сексуалне природе,
укључујући и претње таквим поступцима, као и принуду и друге
облике ограничавања слободе. Насиље засновано на полној разли
читости представља кршење специфичних одредаба Конвенције,
без обзира на то да ли те одредбе изричито спомињу насиље” (ова
дефиниција се користи и у Детаљној студији Генералног секрета
ра УН о свим облицима насиља над женама из 2006. године).
Декларација Уједињених нација о укидању насиља над же
нама из 1993. године дефинише кључне облике насиља над жена
ма прецизирајући да такво насиље може бити физичке, сексуалне
или психичке природе и да се може испољавати: 1) у породици
што обухвата премлаћивање, сексуално злостављање женске деце,
силовање у браку, генитално сакаћење жена и насиље које врше
друге особе изузев супружника; 2) у широј заједници, укључујући
силовање, сексуално злостављање и сексуално узнемиравање на
радном месту и 3) насиље које врши или подстиче држава где год
да се оно одвија.
Насиље које се чини према члановима породице разликује се
од насиља учињеног ван породице. Насиље у породици увек пред
ставља злоупотребу моћи и контролисање чланова породице који
имају мање моћи или располажу мањим ресурсима. У већини дру
штава, нарочито у традиционалним и патријархалним заједница
ма, мушкарци имају знатно више моћи – не само физичке, већ и
економске и друштвене.
Имајући у виду да су поједини аспекти насиља над женама и
борбе против тих видова насиља обрађени посебним стратешким
и политичким актима (нпр. трговина људима), као и да су поје
дини видови насиља у породици и њихово спречавање и сузбија
ње такође били предмет посебних стратешких докумената и ак
ционих планова (нпр. насиље над децом), предмет Стратегије је
превасходно, мада не искључиво, насиље над женама у породици.
Такво опредељење своје оправдање налази и у чињеници да је на
сиље у породици најзаступљенији облик насиља над женама, док
је, с друге стране, тачно и то да су жене најчешће жртве насиља у
породици.
Насиље у породици је „сваки акт физичког, сексуалног и пси
хичког насиља које се дешава у породици или домаћинству или
било ког другог партнерског, односно интимног односа, без обзира
на то да ли насилник дели или не дели исту стамбену јединицу са
жртвом”, као што је утврђено у члану 2. Нацрта Конвенције Са
вета Европе о превенцији и борби против насиља над женама и
насиља у породици..
Насиље у породици укључује различите облике и манифе
стације (Стратегија за заштиту од насиља у породици и других
облика родно заснованог насиља у Аутономној покрајини Војво
дини за период од 2008. до 2012. године):
Физичко насиље подразумева: гурање, одгуривање, повла
чење за косу, ударање, ударање ногама, угризе, дављење, убоде,

20. април 2011.

Број 27

физичко мучење, непружање неопходне неге и помоћи женама са
инвалидитетом, премлаћивање и убиство, али не искључује и дру
ге манифестације. Тежина повреда варира од најмањих до озбиљ
них (преломи, подливи, модрице), трајних повреда и смрти.
Сексуално насиље представља сваку сексуалну активност
без пристанка, што укључује: сексуално задиркивање, непожељ
не коментаре, нежељене сексуалне предлоге, присилу на учешће
или гледање порнографије, нежељено додиривање, болни и пони
жавајући сексуални чин, присилан сексуални однос, силовање и
инцест.
Психичко (ментално, емотивно) насиље подразумева: омало
важавање, вређање, игнорисање, коришћење привилегија, псовке,
исмевање, подругивање, приговарање, претње и принуде (са упо
требом или без употребе оруђа и оружја којима се могу изазвати
телесне повреде), застрашивање, изолацију, презир, малтретира
ње, окривљавање, манипулације децом, вербалне нападе, али не
искључује и друге манифестације.
Економско насиље представља: неједнаку доступност зајед
ничким средствима, ускраћивање, односно контролисање присту
па новцу, спречавање запошљавања или образовања и стручног
напредовања, ускраћивање права на власништво, присиљавање на
одрицање власништва или тражење власништва од којег се жртва
насиља одрекла, односно намеравала да се одрекне, продају ства
ри без сагласности власника/це – продају под принудом, али не ис
кључује и друге манифестације.
У домаћем законодавству, према Породичном закону, наси
ље у породици представља „понашање којим један члан породи
це угрожава телесни интегритет, душевно здравље или спокојство
другог члана породице” (члан 197. став 1). Круг лица којима се
обезбеђује заштита од насиља у породици је широк и превазилази
класичне дефиниције чланова породице. Тако се, за потребе оства
ривања заштите од насиља у породици, члановима породице, у
смислу Породичног закона, сматрају:
1) супружници или бивши супружници;
2) деца, родитељи и остали крвни сродници, те лица у та
збинском или адоптивном сродству, односно лица која везује хра
нитељство;
3) лица која живе или су живела у истом породичном дома
ћинству;
4) ванбрачни партнери или бивши ванбрачни партнери;
5) лица која су међусобно била или су још увек у емотивној
или сексуалној вези, односно која имају заједничко дете или је де
те на путу да буде рођено, иако никада нису живела у истом поро
дичном домаћинству.
Кривични законик одређује да кривично дело насиља у по
родици врши свако ко применом насиља, претњом да ће напасти
на живот или тело, дрским или безобзирним понашањем угрожа
ва спокојство, телесни интегритет или душевно стање члана сво
је породице. Члан породице се, међутим, у Кривичном законику
одређује уже у односу на Породични закон, што умањује могућ
ност кривичноправне заштите жртава у свим случајевима насиља
у породици. Кривични законик одређује да се чланом породице
сматрају: супружници, њихова деца, преци супружника у правој
линији крвног сродства, ванбрачни партнери и њихова деца, усво
јилац и усвојеник, хранилац и храњеник, као и браћа и сестре, њи
хови супружници и деца, бивши супружници и њихова деца и ро
дитељи бивших супружника, ако живе у заједничком домаћинству,
док се лица која имају заједничко дете или је дете на путу да буде
рођено сматрају члановима породице иако никада нису живела у
истом породичном домаћинству.
Стратегија се, у складу с наведеним међународним актима,
усредсређује, како на спречавање појаве насиља тако што утвр
ђује мере и активности које онемогућавају његову појаву, тако и
на сузбијање негативних последица и манифестација почињеног
насиља, подразумевајући под тим мере и активности усмерене на
смањење насиља над женама у породици, укључујући и мере за
штите жртава насиља.
5. Анализа стања
Одређивање стратешких циљева и стратешких праваца де
ловања почива на детаљној анализи насиља над женама и наси
ља у породици, а обухвата резултате досадашњих истраживања о
распрострањености и карактеристикама насиља, податке званичне
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статистике и надлежних државних органа и служби, као и сазнања
из праксе организација цивилног друштва које пружају услуге и
подршку жртвама насиља. Утврђивање стратешких циљева подра
зумевало је разматрање података о примени закона, надлежности
ма и капацитетима државних органа и установа.
5.1. Преглед спроведених истраживања о распрострањености 
и облицима насиља над женама у породици и партнерским 
односима
Прва истраживања о распрострањености и карактеристикама
насиља над женама спровеле су организације цивилног друштва.
Виктимолошко друштво Србије је 2001. године спровело пр
во квантитативно истраживање о насиљу у породици у Републици
Србији. У том периоду насиље у породици још није било инкри
минисано као посебно кривично дело у Републици Србији. Истра
живање је изведено у седам места (Београд, Суботица, Нови Сад,
Врњачка Бања, Зајечар, Ужице и Ниш) и око 40 села на просто
ру Републике Србије (без Косова и Метохије), на узорку од 700
пунолетних жена, с којима су вођени индивидуални интервјуи на
основу претходно сачињеног упитника. Жене које су спроводиле
анкету бележиле су случајеве у којима су жене одбијале да буду
анкетиране: било је око 440 таквих случајева на 700 урађених ан
кета, што представља 39 %. Добијени су следећи подаци релевант
ни за планирање стратешких мера:
1) Распрострањеност различитих облика насиља. Свака тре
ћа испитаница у том истраживању је доживела физички напад од
неког члана породице (најчешће од стране супружника и партнера,
односно бившег супружника и партнера). У 7 % случајева, насиље
је било извршено уз употребу ножа, пиштоља или другог оруж
ја, односно оруђа. Свака четврта испитаница (26 % укупног бро
ја жена обухваћених истраживањем) доживела је претње тешким
физичким насиљем, убиством или наношењем тешких телесних
повреда. Скоро свака друга жена у узорку (46 % од укупног броја
испитаница) доживела је неки облик психичког насиља у породи
ци: понижавање и омаловажавање, изолацију, економско насиље,
претње и застрашивање и слично. У највећем броју случајева учи
нилац психичког насиља је био супружник или партнер, потом:
отац, мајка, свекрва или свекар, а ређе и други чланови породице.
Сексуално насиље у породици након пунолетства доживело је 9 %
жена из узорка, и то најчешће од стране супружника или партне
ра, односно бившег партнера, док је у мањем броју случајева сек
суални насилник био свекар, зет или други члан породице. Треба
истаћи да је више од 70 % случајева насиља у породици учинилац
био актуелни или бивши супружник или партнер испитанице, што
упућује на закључак да је доминантан облик насиља у породици
партнерско насиље;
2) Стопе пријављивања надлежним органима и службама.
Важан налаз тог истраживања је да су стопе пријављивања насиља
надлежним органима и службама биле ниске. Међу женама које су
преживеле насиље, мали број је пријавио последњи насилни инци
дент полицији (17 %), центрима за социјални рад (10 %), односно
здравственим установама (15 %), а 4 % случајева насиља имало
је судски епилог. Разлози непријављивања насиља били су разли
чити. Примера ради, разлози због којих насиље није пријављива
но полицији били су, по учесталости, следећи: а) жртве насиља су
сматрале да последњи насилни инцидент није био у тој мери озби
љан да би захтевао интервенцију полиције; б) било их је срамота;
ц) плашиле су се ескалације насиља; д) нису имале поверења у то
да полиција може да помогне; е) имале су раније искуство да по
лиција не жели да се меша у насиље у породици. Од укупног броја
жена које су доживеле насиље 2 % је пријавило последњи насилни
инцидент неком од удружења;
3) Виктимизација деце и последице насиља у детињству. На
лази су указали и на висок степен непосредне или посредне вик
тимизације деце у насиљу над њиховим мајкама. У више од једне
трећине случајева (38 %), деца су присуствовала последњем слу
чају насиља, док су у готово половини тих случајева и сама била
жртве насиља (44 %). Подаци о дугорочним последицама насиља
у детињству на изложеност жена насиљу у одраслом добу (овај фе
номен се у литератури назива „трансгенерацијским преношењем”)
су следећи: 36 % жена – жртава физичког насиља (насупрот 15 %
оних које нису биле жртве насиља) изјавило је да су њихови очеви
били насилни према мајкама, 41 % жртава насиља (насупрот 19 %
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оних које то нису) и саме су трпеле физичко насиље у детињству.
С друге стране, утврђена је и значајна повезаност насиља у при
марним породицама мушкараца и њиховог каснијег насилничког
понашања: 32 % учинилаца насиља потиче из породица у којима
су очеви били насилни према њиховим мајкама, а 32 % њих били
су непосредне жртве насиља у детињству.
Наредно истраживање распрострањености насиља над же
нама у породици спроведено је у оквиру реализације Програма
Женско здравље, Аутономног женског центра, 2003. године, на
територији града Београда (на репрезентативном узорку урбане по
пулације Београда), у широј студији Светске здравствене организа
ције о насиљу у партнерским односима и женском здрављу. Истра
живање је спроведено у оквиру крос-културалне студије о женском
здрављу и насиљу над женама у породици (The Multi-country Study
on Women’s Health and Domestic Violence against Women), коју је
осмислила и спровела СЗО, по јединственој методологији, у де
сет земаља света, на укупном узорку од преко 24.000 жена. У Ре
публици Србији, студија је укључила 1.456 жена (старости 15 – 49
година) које живе у 11 градских општина града Београда чији је
укупни број становника износио приближно 1. 300. 000. Од укуп
ног броја домаћинстава у којима су постојале жене, 40 % њих је
одбило да учествује у истраживању. Насиље од стране партнера је
истраживано путем интервјуа са свим женама које су током живота
биле у партнерској вези. Циљеви истраживања су били: обезбедити
поуздане процене учесталости физичког, сексуалног и психичког
насиља над женама, проценити везу између партнерског насиља и
његових здравствених последица, утврдити факторе који могу да
заштите или угрозе жену, као и стратегије и услуге које оне користе
да би се заштитиле од насиља. Добијени су следећи подаци важни
за планирање стратешких мера у Стратегији:
1) Према резултатима истраживања, 23 % испитаница изјави
ло је да је имало искуство физичког насиља, док је 6 % пријавило
сексуално насиље од стране партнера, 24 % испитаница доживело
физичко или сексуално насиље током живота, док је 4 % доживело
сексуално насиље 12 месеци пре истраживања. Надаље, 30 % ис
питаница које су пријавиле физичко насиље изјавило је да су пре
трпеле телесне повреде, а више од пет пута повређивано је 36 %;
2) Резултати тог истраживања значајни су у погледу укази
вања на утицај партнерског насиља на здравље жена. Према тим
резултатима, 9 % испитаница које су преживеле физичко или сек
суално насиље окарактерисало је своје опште здравствено стање
као лоше или веома лоше у поређењу са 4 % испитаница са истим
одговором које нису злостављане. Испитанице које су пријавиле
насиље имале су више намерних прекида трудноће (65 % према 45
%), као и мртворођене деце (5 % према 2 %), а 22 % испитаница
помишљало је на самоубиство, док је то био случај са 7% испита
ница које нису доживеле насиље;
3) Истраживање пружа основ и за сагледавање врсте помоћи ко
ју су користиле испитанице које су доживеле насиље. Према резул
татима истраживања, 27 % жена које су пријавиле физичко насиље
ником није говорило о свом искуству; 53 % се поверило пријатељима;
28 % родитељима и 26 % рођацима. Чак 78 % физички злоставље
них жена никада није затражило помоћ надлежних органа и служби.
Полицији се обратило 12 %, 10 % здравственим установама, а 6 – 9
% затражило је помоћ у социјалним или правним службама. Ниједна
испитаница није затражила помоћ у склоништима. Основни разлог за
тражење помоћи био је тај што испитанице више нису могле да издр
же насиља (63 %), тешке повреде (30 %) или због патњи деце (12 %),
док је 8 % испитаница тражило помоћ јер им је партнер претио уби
ством, а 5 % зато што је претио да ће претући децу.
Најновији подаци о распрострањености и карактеристикама
насиља у породици потичу из студије Виктимолошког друштва
Србије, спроведеног 2009. године на узорку пунолетних жена са
територије АП Војводине. Истраживањем су били обухваћени сви
окрузи на територији АП Војводине. Спроведено је на узорку од
516 пунолетних жена из седам места (Нови Сад, Суботица, Зрења
нин, Панчево, Сомбор, Сремска Митровица и Кикинда) и 40 села
у њиховој околини. Од 907 жена с којима су жене које су спрово
диле анкету ступиле у контакт, 402 (43 %) одбиле су да учествују
у истраживању. Жене које су спроводиле анкету прошле су обуку
и на основу претходно сачињеног упитника водиле индивидуалне
интервјуе са испитаницама. Добијени су следећи резултати:
1) Од укупног броја испитаница, 56 % је преживело неки об
лик насиља у породици након пунолетства. Свака друга жена (49
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%) била је изложена психичком насиљу, 34 % жена било је изло
жено физичком насиљу, 27 % претњама физичким насиљем, 19 %
прогањању (најчешће од стране садашњег или бившег супружни
ка, односно партнера), а 9 % испитаница је рекло да су доживе
ле сексуално насиље. Психичко насиље је најчешће било у виду
понижавања и омаловажавања. Починиоци физичког насиља пре
тежно су садашњи или бивши супружник, односно партнер (у 64
% случајева), а, потом отац, мајка, свекрва. Претње физичким на
падом (укључујући претње убиством, пребијањем, сакаћењем, ло
мљењем удова) најчешће је упућивао садашњи или бивши супру
жник, односно партнер. О озбиљности претњи сведочи налаз да је
у 87 % случајева насилник касније заиста физички напао жртву.
Подаци о прогањању указују на потребу за адекватнијом инсти
туционалном заштитом жена. Наим
 е, 51 % жена, које су привре
мено или трајно напустиле насилника, касније су биле прогањане
од стране насилног партнера. Прогањање је најчешће било звање
телефоном с различитим мотивима (претње, проверавања, уцењи
вања), а, потом, сачекивање испред места становања или упадање
у кућу, односно стан, праћење, слање претећих или увредљивих
СМС порука, сачекивање после посла или долазак починиоца на
радно место, односно факултет, или као прогањање на све наведе
не начине. Егзистенцијални проблеми су најчешћи разлог остаја
ња у насилној заједници (многе жртве насиља немају куда да оду,
нити имају средстава за живот);
2) У истраживању су утврђени фактори повезани с насиљем
у породици: а) физичком насиљу су чешће изложене жене с нижим
нивоом образовања; б) лоша или нестабилна материјална ситуаци
ја повезана је с чешћом појавом свих облика насиља у породици,
изузев прогањања; ц) жене које имају децу у већој мери су изло
жене физичком насиљу; д) утврђена су два обрасца односа између
економских улога партнера и насиља: жене су изложеније психич
ком насиљу и претњама физичком насиљу у ситуацијама када су
економски зависне, а мушкарац економски доминантан, или – када
су оне главни храниоци породице, а њихов партнер је економски
зависан од њих или других чланова породице (овакав образац се
у литератури назива феноменом статусне инкомпатибилности тј.
замене традиционалних мушких и женских родних улога), а по
тврђен је у крос-културалним истраживањима у земљама у тран
зицији); е) у етнички мешовитим породицама има више психичког
насиља, претњи физичким насиљем и физичког насиља; ф) лоши
стамбени услови повезани су са свим облицима насиља у поро
дици; г) подаци говоре и о посредним ефектима ратова у бившој
СФРЈ на насиље у породици: 25 % учинилаца насиља су били уче
сници ратова, а сваки пети учинилац (међу онима који су учество
вали у рату) употребио је оружје при последњем насилном чину;
3) Потврђени су ранији налази да су деца угрожена насиљем
над њиховим мајкама. Приликом последњег насилног инциден
та, деца су била присутна у половини случајева, а 36 % деце је и
непосредно било изложено насиљу. Ефекти насиља у примарној
породици жртве, односно починиоца, такође су потврђени: 44 %
жена – жртава физичког насиља у породици изјавило је да је њи
хов отац био насилан према мајци, а 32 % њих су биле непосредне
жртве насиља у детињству. Међу починиоцима насиља 28 % било
је изложено различитим облицима насиља у детињству;
4) Подаци о стопама пријављивања насиља надлежним орга
нима и службама указују на то да се жртве насиља ретко обраћају
надлежним органима и службама, а оне које су се одлучиле на тај
корак, често нису задовољне пруженим интервенцијама. Помоћ
полиције приликом последњег насилног инцидента затражило је
23 % жртве насиља, док се центрима за социјални рад обратило
18 % жртава, а 30 % је тражило помоћ у здравственим установама
због повреда (претежно због прелома и ишчашења). У 10 % слу
чајева вођен је против починиоца судски поступак (претежно је
била изречена новчана казна), а у 5 % случајева биле су изречене
мере заштите од насиља у породици по Породичном закону. Жр
тве насиља које нису биле задовољне интервенцијом полиције (57
% оних које су се обратиле полицији) као разлоге незадовољства
наводиле су: инертност и недовољну заинтересованост полиције
да реагује, неефикасност интервенције, недовољну обученост за
рад са жртвама насиља. Жртве насиља које нису биле задовољ
не интервенцијом Центра за социјални рад (61 % оних које су се
обратиле тој служби) наводе следеће разлоге незадовољства: слу
жбеници центра за социјални рад ништа нису учинили како би
помогли; пружање неадекватне помоћи; неразумевање проблема;
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недостатак емпатије; стављање на страну насилника. Већина жр
тава насиља које су се обратиле здравственим службама (87 %)
било је задовољно подржавајућим и професионалним односом
медицинског особља и чињеницом да су добиле лекарску потвр
ду о задобијеним повредама. Неком од удружења обратило се 4 %
жртава насиља, а ниједна није тражила помоћ сигурне куће. Ис
траживање је указало и на то да су жене још увек недовољно упо
знате са својим законским правима: 38 % не зна да је насиље у
породици кривично дело. Већина жена (61 %) зна да постоје мере
заштите од насиља по Породичном закону, али је њихово знање на
апстрактном нивоу (чуле су за ту могућност, али не знају које кон
кретне мере им стоје на располагању).
Ради адекватнијег планирања стратешких мера заштите од
насиља у породици, потребно је узети у обзир специфичне про
блеме рањивих, односно вишеструко дискриминисаних катего
рија жена, као што су Ромкиње, жене са инвалидитетом, жене на
селу, жене које су под утицајем насиља у породици постале извр
шитељке кривичних дела итд. У књизи „Од жртве до затворенице”
објављене су студије случајева 20 жена које су се налазиле на из
државању казне затвора, пошто су, након дугогодишњег трпљења
насиља у породици извршиле убиство насилника. Студије су пока
зале да су те жене углавном и у детињству трпеле насиље. Обра
зац реакције околине на насиље којем су биле изложене сводио се
на подстицање пасивности и трпљења, док ниједан насилник није
био кажњен због насиља које је чинио. Студија је указала на про
блем неадекватне друштвене реакције, будући да, у периоду кад је
испитивање извршено, насиље у породици није било инкримини
сано као посебно кривично дело.
Веома је мало доступних квантитативних података о насиљу
над женама и девојчицама ромске националности, док свеобухват
них истраживачких студија које би биле усредсређене на насиље
над женама које припадају различитим рањивим, односно више
струко дискриминисаним категоријама – нема.
Истраживање Ромског женског центра „Бибија”, из 2010. го
дине, изведено је на узорку од 150 учесница (доби од 17 до 50 го
дина) које претежно живе у четири неформална ромска насеља на
територији Београда и Крушевца. Подаци су добијени коришће
њем индивидуалних интервјуа, које су водиле претходно методо
лошки обучене активисткиње Ромског женског центра „Бибија” из
Београда и Удружења Ромкиња „Романо Алав” из Крушевца. Уче
снице у истраживању су претходно похађале четворомесечне ра
дионичарске активности у склопу пројекта о превенцији насиља,
тако да је створена атмосфера поверења (од 169 жена које су поха
ђале радионице, њих 150 пристало је да учествује у истраживању,
уз гарантовање анонимности). Резултати истраживања су показа
ли да су све учеснице у истраживању биле изложене неком облику
насиља у породици – најчешће физичком (које представља доми
нантан облик насиља над испитаницама сваке животне доби). На
другом месту по учесталости било је психичко, а потом економско
(које је најизраженије у старосној групи 40–45 година) и сексуал
но насиље, а 90 % испитаница рекло је да су деца или била или су
и даље сведоци насиља. Истраживање је указало на разлоге због
којих се насиље ретко пријављује надлежним органима и служба
ма међу ромским женама, а 90 % испитаница сматра да се Ромки
ње – жртве насиља не обраћају надлежним органима и службама
због страха да неће добити адекватну заштиту од насилника. На
питање када ће жртва насиља проговорити о насиљу, готово 90 %
испитаница је рекло да ће то урадити кад више не буду могле да
издрже злостављање.
Друга истраживања била су усредсређена на проблем сек
суалног насиља над младима од стране чланова породице, али и
других категорија учинилаца. Прво квантитативно истраживање
сексуалног насиља над младима средњошколског узраста спрове
дено је 1999. године, а наредних година је изведен низ узастопних
истраживања о тој теми на национално-репрезентативном узорку
од скоро 4.000 средњошколаца/ки. Истраживања су извођена при
меном анонимног упитника од 14 облика сексуалног злостављања,
уз коришћење свих расположивих поступака за заштиту аноним
ности. У студијама је учествовало скоро 4.000 средњошколаца/ки
из више од 25 места у Републици Србији, тако да се узорак може
сматрати репрезентативним за средњошколску популацију у нашој
земљи. Циљеви студија били су: испитивање распрострањености
14 облика сексуалног насиља (силовање, групно силовање, поку
шај силовања, инцест, уцена, односно претња, обмана, сексуално
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искоришћавање злоупотребом ауторитета, односно положаја, при
моравање на проституцију, сексуално злостављање детета млађег
од 13 година, као и особе са инвалидитетом, сексуално узнемира
вање итд.), као и обрасци сексуалног насиља, друштвена реакција
на случајеве насиља и ставови младих према надлежним органима
и службама, а резултати су следећи:
1) У различитим фазама истраживања, између 8 и 12 % девој
чица изјавило је да су доживеле неки од наведених облика сексу
алног злостављања. У једној од студија, свака осма средњошкол
ка из узорка пријавила је лично искуство сексуалног насиља или
узнемиравања – у тој фази, истраживање је извођено паралелно
са образовним програмом о различитим облицима насиља у парт
нерској вези (показало се да такви програми повећавају шансу да
се млади охрабре да опишу лична искуства сексуалног злоставља
ња у упитнику). Наим
 е, да би се омогућила методолошки валид
на провера хипотезе да образовни програми повећавају шансу да
се млади охрабре да опишу лична искуства насиља у упитнику,
у тој фази истраживања постајала је експериментална и контрол
на група. Експерименталну групу чинило је 653 средњошколца/ке
из седам места Републике Србије, који су похађали/е образовни
програм о сексуалном насиљу и насиљу у партнерској вези, при
лагођен потребама младих овог узраста. Контролну групу чинио
је приближно једнак број средњошколаца/ки који нису били укљу
чени у образовне програме. У складу с методолошким правилима,
контролна група била је уједначена са експерименталном групом
по узрасту, полу, типу школе (средња стручна школа или гимнази
ја) и месту живљења;
2) Жртве сексуалног насиља су углавном малолетне девојке,
а насилници пунолетни мушкарци који су претежно познати или
блиски жртви насиља – у око 70 % случајева учинилац сексуалног
насиља је био пријатељ, бивши или садашњи партнер, породични
пријатељ, члан породице, односно рођак, надређена особа (учитељ,
односно професор, васпитач), очух, односно старатељ или усвоји
тељ, односно хранитељ, односно познаник, односно комшија;
3) Упркос озбиљности и законској кажњивости, случајеви
сексуалног злостављања по правилу нису пријављени надлежним
органима или службама (полицији, психолошким саветовалишти
ма, здравственим установама, нити било којој другој организаци
ји). Укупно 16 % случајева сексуалног злостављања било је прија
вљено полицији. Најчешћи разлози због којих нису пријављивани
случајеви сексуалног злостављања били су: страх жртве насиља
од одбацивања, односно осуде околине или страх од освете насил
ника. На основу тих података, може се претпоставити да стати
стике надлежних служби и СОС телефона о пријављеним случаје
вима сексуалног насиља над младима заправо представљају само
„врх леденог брега”.
Истраживања треба да допринесу утврђивању делотворних
мера за спречавање тих видова насиља. Без података, тешко је
утврдити које интервенције и мере су успешне у борби против на
сиља над женама. У том смислу, истраживања треба наставити и
проширити.
5.2. Статистички подаци о случајевима насиља 
који су пријављени надлежним органима и службама
Међународни акти налажу систематско прикупљање подата
ка о свим облицима насиља над женама, њихово обједињавање на
државном нивоу и публиковање, као и вршење периодичних ана
лиза ради праћења трендова и поуздане оцене државних мера за
сузбијање и превенцију насиља. На потребу побољшања система
евиденције указао је Комитет CEDAW у Закључним коментарима
из 2007. године: „Комитет подстиче државу чланицу да успостави
систематско и редовно прикупљање података и анализу података
о свим облицима насиља над женама да би се ојачала база знања
за ефикасну политику и развој програма, укључујући превентивне
напоре, да се временски прате тенденције и да њихови налази буду
доступни јавности.”
Потребно је развијати посебне стратешке мере да би се наве
дена препорука Комитета испунила, будући да, засад, у Републици
Србији не постоји јединствен систем евиденције случајева насиља
над женама. Иако различити субјекти који пружају заштиту жр
твама насиља, односно гоне и кажњавају починиоце (полиција,
центри за социјални рад, тужилаштва и судови) евидентирају по
јединачне случајеве насиља, разлике у садржини и начину вођења
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евиденције онемогућавају упоређивање података и њихово обје
дињавање на националном нивоу.
Проблем недовољне координисаности активности при ин
тервенцијама у случајевима насиља у породици видљив је и у
области евиденције, што резултира некомплетном сликом о тим
видовима насиља.
Према подацима надлежних органа и служби, све се више
случајева насиља у породици пријављује полицији и центрима за
социјални рад. Према истраживању Удружења судија за прекршаје
Републике Србије, од 1. јануара 2004. године до 31. јула 2006. го
дине било је 50.127 ситуација насиља у породици у којима је по
лиција интервенисала. Треба имати у виду да је ово укупан број
интервенција, а не укупан број случајева насиља, па се основано
може претпоставити да је полиција поводом неких случајева на
сиља интервенисала више пута. С друге стране, треба имати у
виду (на основу наведених истраживања организација цивилног
друштва, извршених на узорцима жена из опште популације) да је
тзв. „тамна бројка” насиља веома велика.
Према подацима центара за социјални рад, приметно је пове
ћање индекса раста броја жртава насиља од 2005. године до 2009.
године. Број одраслих особа жртава насиља је од 2005. године до
2009. године повећан 11 пута. Табеле које следе приказују пораст
евидентираних случајева насиља.
Табела. Преглед броја деце и омладине жртава насиља,
које је евидентирао центар за социјални рад
Територија
Централна Србија

Деца и омладина – жртве насиља
2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

1.225

1.556

1.401

1.452

1.561
869

Војводина

709

968

528

889

Косово и Метохија

48

54

50

6

26

Београд

293

193

281

811

865

Република Србија укупно

2.275

2.771

2.260

3.158

3.321

индекс раста

100,0

121,8

99,3

138,8

145,9

Табела. Преглед броја одраслих и старијих особа жртава насиља,
које је евидентирао центар за социјални рад
Територија

Одрасле и старије особе – жртве насиља
2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

Централна Србија

374

1.078

1.964

1.973

3.382
2.028

Војводина

195

1.176

962

1.119

Косово и Метохија

19

34

43

4

39

Београд

82

155

145

1.458

2.071

Република Србија укупно
Индекс раста

670

2.443

3.114

4.554

7.520

100,0

364,6

464,8

679,7

1.122,4

Укупан број пријављених жртава насиља 2009. године био је
7.520 и од тога броја највише је одраслих особа, а жена и женске
деце заједно више је од две трећине.
Табела. Укупан број пријављених чланова породица
који су жртве насиља и њихова структура према полу
Чланови - жртве насиља

Женски

Мушки

Укупно

Деца

1.707

1.419

3.126

Одрасла лица

3.270

341

3.611

Остарела лица

569

214

783

Од 2006. године до 2009. године према укупном броју случа
јева насиља у породици (укључујући и насиље над децом) у струк
тури учинилаца доминирају партнери.
Табела. Број породица у којима је пријављено насиље
према починиоцу насиља
Учинилац
Отац

Број породица
2006.

2007.

2008.

2009.

976

863

1.211

1.281

Мајка

432

219

316

274

Оба родитеља

605

193

244

200

Брат/сестра

119

608

837

115

Супружник/ванбрачни партнер

133

1.496

2.434

2.310

Остало

18

93

191

898

Укупно пријављених породица

2.283

3.472

5.133

5.078

Према истраживању Удружења судија за прекршаје Републи
ке Србије, 2004. године било је укупно 7.080 правноснажно окон
чаних прекршајних предмета са елементом насиља у породици. У
тим предметима, евидентиране су 7.493 жртве насиља (две трећи
не су биле жене, а трећина мушкарци) и 7.542 учиниоца насиља
(89 % мушкараца и 11 % жена). У (46 %) случајева радило се о
партнерском насиљу. Насиље деце према родитељима било је за
бележено у 18 % случајева, насиље према сродницима у 16 %, на
сиље родитеља над децом у 11 %, док је насиља деце над другом
децом у породици било у 9 % случајева.
5.3. Сазнања из праксе организација цивилног друштва
Организације цивилног друштва, посебно женска удруже
ња, у последњих двадесет година развиле су многе врсте услуга
за особе које су доживеле злостављање од партнера. Заправо, те
организације су у последњих двадесет година оствариле рад у раз
личитим областима: услуге жртвама насиља, превенција, обука и
усавршавање професионалаца и подизање свести јавности, као и
развијање мултисекторске сарадње.
Искуства Фонда за социјалне иновације – програма Мини
старству рада и социјалне политике (ФСИ) указују на значајне
капацитете и ресурсе организација цивилног друштва у области
пружања услуга жртвама насиља у породици. Поред тога што у
цивилном сектору постоји ресурс за могућу децентрализацију
услуга социјалне заштите, искуства ФСИ указују на неопх одност
остваривања партнерства између цивилног и државног сектора у
пружању услуга социјалне заштите. Узимајући у обзир значајно
искуство организација цивилног друштва, као и њихову стручност
у области спречавања и сузбијања насиља над женама и насиља у
породици, сарадња између цивилног сектора и државних органа и
служби надлежних за пружање заштите жртвама насиља остварује
се као пожељан и неопходан корак у унапређењу система заштите
жртава насиља, који је по мери корисника/це. Чињенице о раду ор
ганизација цивилног друштва у тој области поткрепљују и резул
тати једног истраживања о услугама које те организације пружају
у области насиља над женама и насиља у породици. Према том
истраживању, постоје 54 удружења која пружају различите видове
подршке – женама, мушкарцима и деци (26), женама и деци (19),
само женама (6), женама и мушкарцима (3). Аутономни женски
центар координира 21 удружењем која пружају услуге жртвама
породичног и сексуалног насиља, односно трговине људима. Од
2005. године прогресивно се ширила и Мрежа „Жене против на
сиља”, која данас окупља укупно 28 женских удружења широм
Републике Србије које пружају услуге особама које су претрпеле
насиље.
Организације цивилног друштва које су развијале услуге за
штите од насиља, градиле су експертизу и шириле сазнања о по
себним облицима насиља, као и о рањивим групама које из раз
личитих разлога нису биле обухваћене пружањем услуга система,
али су то чиниле и континуираном сарадњом са јавним сектором.
О томе сведоче искуства и подаци из праксе организација као што
су: Удружења Ромкиња „Освит”, Аутономни женски центар, „Ла
брис”, „...Из круга”, Инцест траума центар, Саветовалиште против
насиља у породици и многе друге.
Искуства Удружења Ромкиња „Освит” из Ниша указују на
постојање предрасуда и стереотипа о Ромима у друштвеној за
једници, тако да су забележени случајеви дискриминације према
Ромкињама жртвама породичног насиља од стране службеника/
ца органа и служби надлежних за њихову заштиту. То указује на
потребу њихове сензибилизације за рад са жртвама насиља из ма
њинских група.
У појединим случајевима остварена је добра сарадња у за
штити жена ромске националности, што је дало позитивне резул
тате. Према подацима те организације, од 2006. године до краја
2009. године 800 Ромкиња и 176 припадница већинског становни
штва јавиле су се СОС на ромском језику, који та организација во
ди. Од тог броја, само три Ромкиње су биле у сталном радном од
носу, док је већина радно ангажована, али без радног стажа (кућне
помоћнице, сакупљачице секундарних сировина заједно са децом,
или се баве сивом економијом). Већина испитаница које су трпеле
насиље од супружника или партнера повезивала је такво понаша
ње са алкохолизмом, незапосленошћу, коцком, прељубом и нарко
манијом насилника.

20. април 2011.
Према подацима удружења Аутономни женски центар, том
удружењу се од 2000. године до 2009. године обратило 5.660 жена
које су доживеле насиље у породици (подаци су засновани на об
једињавању података из годишњих извештаја у десетогодишњем
периоду). Починиоци су у 94 % случајева били мушког пола, а
партнерско насиље се одиграло у 75 % случајева. Забрињавајући
су подаци о дужини трајања насиља – до једне године насиље је
трајало у 8 % случајева, од једне до четири године у 20 % случаје
ва, од пет до десет година у 18 % случајева, дуже од десет година
у 14 % случајева, дуже од 20 година у 9 % случајева, а дуже од 30
година у 3 %. Механизми које су жене користиле пре доласка у ту
организацију били су: обраћање полицији у 28 % случајева, одла
сци у центар за социјални рад у 18 % случајева, коришћење услуга
брачног саветовалишта и психотерапије у 3 % случајева, покрета
ње одговарајућег правног поступка у 10 % случајева, напуштање
насилника у 15 % случајева, одлазак лекару у 12 % случајева итд.
Према подацима удружења „Лабрис” – организације за ле
збејска људска права, међу корисницима/цама услуга које то удру
жење пружа, лезбејке, бисексуалне и трансродне жене бивају жр
тве вишеструке дискриминације и често су изложене различитим
врстама насиља у нашем друштву услед високог степена хомофо
бије и предрасуда. Жене другачије оријентације од хетеросексуал
не, врло ретко пријављују насиље које доживе, па је оно најчешће
непознато широј јавности. Готово 90 % испитаница зна за случа
јеве насиља, а више од 70 % испитаница зна за случајеве насиља
зато што су га и саме доживеле. Све испитанице које су доживеле
насиље доживеле су емоционално насиље, а 33 % испитаница је
доживело једино ту врсту насиља. Све врсте насиља доживело је
24 % испитаница, са доминантним физички насиљем, изузев сек
суалног, док је све врсте насиља, са сексуалним насиљем као до
минантним, доживело 9 % испитаница. Најчешће, испитанице су
насиље доживеле од особа које су им познате – у 26 % случајева, а
43 % испитаница је насиље доживело више пута, спорадично, док
је 3 % испитаница позвало полицију.
Удружење Инцест траума центар је једина специјализована
организација која пружа услуге и подршку сексуално злоставља
ној деци и жртвама родоскрвљења и база њених података о родо
скрвљењу представља једину базу података такве врсте. Узорак је
заснован на просеку од девет пријављених случајева сексуалног
насиља недељно. Наведени подаци представљају просеке у назна
ченом периоду (1994 – 2009) за редовно праћене параметре. Пода
ци су објављивани на годишњој основи. Подаци из те базе пока
зују да је, од петоро деце која су сексуално злостављана, четворо
женског, а једно мушког пола. Узраст жртве при првом инциденту
сексуалног насиља је у просеку осам година и један месец. Почи
ниоци сексуалног насиља над децом су претежно мушкарци (у 92
% случајева), и то, најчешће, биолошки отац (најчешћи вид инце
ста је отац – кћерка), затим, очух, хранитељ, усвојитељ или особа
ван породице позната детету (породични пријатељ, комшија, при
ватни професор). У периоду 1994 – 2004. године у 2 % случајева
учинилац је био особа непозната детету, а у периоду 2005 – 2009.
године свих 100 % учинилаца су биле особе познате детету. Кори
шћене су следеће насилне сексуалне радње: опсцени телефонски
позиви, показивање иначе покривених делова тела, воајеризам,
миловање, снимање порнографских фотографија, покушај да се
обави сексуални однос, силовање, инцест и дечја проституција.
Иако је, најчешће, насиље вршено према једном детету од стране
једног почиониоца, у 14 % случајева је једно дете било злоставља
но од стране два и више учинилаца, један учинилац је злостављао
двоје деце у 7 % случајева, а у 12 % случајева троје и више деце.
Забрињавајући су подаци о трајању насиља: у 29 % случајева на
сиље је било вишемесечно, а у 71 % – вишегодишње (у просеку,
трајало је пет година). Период између првог инцидента злоста
вљања и пријављивања износио је у просеку девет година и три
месеца. Обраћање државним органима и установама, пре доласка
у Инцест траума центар забележено је у 52 % случајева (жртве на
сиља су се обраћале, по редоследу учесталости, центрима за соци
јални рад, полицији, здравственим установама, тужилаштву итд.).
Према подацима Саветовалишта против насиља у породици,
то удружење је 2009. године примило 4.888 позива у вези с на
сиљем над женама и насиљем у породици. У сигурним кућама, у
периоду од 2000. године до 2010. године боравило је 1.442 жене и
1.329 деце. Од тога 88 % жена је трпело насиље од супружника, а
12 % од других сродника. У просеку, жене су боравиле у сигурним
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кућама 7,5 месеци. Према подацима тог саветовалишта, жене као
најчешћи разлог повратка насилнику наводе економску зависност.
У публикацији „Жене са инвалидитетом – невидљиве жртве
насиља” организације „...Из круга” наведени су подаци о случаје
вима насиља пријављеним том удружењу, као и студији случаје
ва о насиљу над женама са инвалидитетом. Према тим подацима,
од 1997. године до 2008. године, удружење „…Из круга” примило
је 5.520 позива. Већину позива (93 %) упутиле су жене са инва
лидитетом које су биле изложене различитим облицима насиља.
Најзаступљеније је било вербално насиље (28 %), затим економско
(24 %), физичко (11 %), принудна изолација (22 %) и сексуално
насиље (6 %). По врстама инвалидитета, најрањивије су жене које
имају интелектуални инвалидитет – 48 %, затим церебралну пара
лизу – 32 %, мишићну дистрофију и неуромишићне болести – 15
% и жене са комбинованим инвалидитетом – 5 %. Разлог за толики
број злостављаних жена са инвалидитетом је у чињеници да жене
са вишим степеном инвалидитета физички зависе од туђе помоћи
и подршке при обављању основних животних потреба. Не само
што су рањивије, већ су и врло често изложене специфичном на
чину злостављања, које се огледа у ускраћивању помоћи при са
мозбрињавању, изгладњивању, удаљавању од ортопедских помага
ла и средстава за комуникацију, као и претњама да ће остати саме
на улици без ичије помоћи, да ће завршити у неком дому или пси
хијатријској клиници, да ће живети у потпуној изолацији „уколико
не буду послушне” и слично. Насилници су у 87 % случајева били
мушкарци, најчешће чланови породице од којих жене са инвали
дитетом у потпуности зависе.
5.4. Примена закона, надлежности и капацитети државних 
органа и установа
Анализа ситуације у вези са насиљем над женама не треба
да се сведе само на приказивање података о тим појавама већ тре
ба да обухвати ширу проблематику законског оквира и капацитета
државе за борбу против тих видова насиља. Будући да су насиље
над женама у породици и у партнерским односима, на различите
начине и у различитом обиму, предмет регулисања Закона о соци
јалној заштити, Породичног закона, Кривичног законика и Зако
на о равноправности полова, јасно је да се као надлежни државни
и локални органи и установе у области спречавања и сузбијања
тих видова насиља, односно као органи и установе који су у пр
вом реду надлежни за примену и извршавање тих закона могу од
редити центри за социјални рад, полиција, судови, тужилаштва,
здравствене установе и тела за родну равноправност и обављање
послова остваривања једнаких могућности у органима јединица
локалне самоуправе. Капацитет наведених органа и установа да
учествују у спречавању и сузбијању насиља над женама и насиља
у породици, као и стварна улога коју у томе имају, могу да буду
сагледани не само посредством нормативне анализе надлежности,
односно послова које ти органи обављају у вези с тим видовима
насиља већ и анализом начина на који прикупљају податке и воде
одговарајуће поступке, укључујући и евиденцију и документаци
ју о случајевима насиља, начинима на који међусобно сарађују у
случајевима насиља, улоге коју имају у доношењу превентивних
мера и мера подршке и заштите жртава насиља, али и питањима
финансијских и кадровских ресурса којима располажу, као и обуке
која им је пружена.
5.4.1. П р и к у п љ а њ е п од ат а к а , у с л у г е и в о ђ е њ е
п о с т у п а к а
Будући да у Републици Србији није развијен јединствен си
стем евидентирања и документовања случајева насиља у поро
дици и насиља над женама, као и то да свака служба различито
региструје случајеве, јасно је да таква пракса отежава поређења
и анализе, али и да стање које се о раду и капацитетима надле
жних органа и установа донекле може стећи на основу података
које имају о тим видовима насиља није потпуно.
Имајући у виду изложено, Министарство рада и социјалне
политике је посредством Пројекта „Борба против сексуалног и
родно заснованог насиља” разделило упитнике, прикупило и ана
лизирало податке о услугама и капацитетима центара за социјал
ни рад у 2009. години. Тим истраживањем било је обухваћено 139
центара за социјални рад (ЦСР) у Републици Србији. Једна ком
понента истраживања била је анализа прикупљања и управљања
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подацима. Према истраживању тог министарства, нешто више од
половине ЦСР (53 %) наводи да разврставају податке о жртвама
насиља у породици, а 47 % ЦСР наводи да не примењују ту мето
дологију у вођењу документације о корисницима и раду с њима.
Око 40 % (55) ЦСР износи да води документацију којом се раз
врставају подаци о починиоцима насиља у породици, док остали
центри за социјални рад не практикују такву врсту документова
ња. Важно је напоменути да су сви ЦСР када су одговарали на то
питање, имали у виду починиоце насиља како према пунолетним,
тако и према малолетним жртвама. Полна структура у случајеви
ма насиља у породици јесте показатељ који прати већина ЦСР (90
ЦСР, или 65 %). Евидентирају се и други подаци о жртви насиља и
починиоцу – подаци о узрасту, што врши 85 ЦСР (или 61 %), запо
слености, што чини 37 ЦСР (или 27 %), образовном нивоу, што чи
ни 35 ЦСР (или 25 %), као и националној припадности, што врши
31 ЦСР (или 22 %). Само 24 ЦСР (17 %) наводи да има могућност
да чува податке у електронској форми, а 115 ЦСР (83 %) нема ту
могућност. Значајан број ЦСР (више од 35 %) навео је да податке
прикупља, сређује и архивира током редовног годишњег извешта
вања о раду, када су у обавези да Министарству рада и социјалне
политике доставе извештај о раду у електронској форми.
Актуелна пракса показује да су доминантне услуге које цен
три за социјални рад пружају жртвама насиља у породици, савето
давне услуге (130 ЦСР или 94 %), неодложне интервенције (91 %),
материјална давања (89 %), услуге збрињавања, односно смешта
ја које подразумевају издвајање жртве насиља из породице, а које
пружа 109 ЦСР (78 %). Имајући у виду наведене услуге, јасно је
да се оне могу унапредити ради оснаживања жртава.
Од укупног броја ЦСР који су навели да смештају жртве наси
ља на територији своје јединице локалне самоуправе (70 ЦСР), нај
већи број њих (30 или скоро 43 %) смешта жртве насиља у другу по
родицу, што је најчешће смештај у породицу порекла жртве насиља
или других сродника, али и код пријатеља жртве насиља. Само 10
ЦСР (14 %) смешта жртве насиља у сигурну кућу, што указује на то
да оваква ургентна интервенција привременог карактера има ограни
чен домашај.
Током 2008. године, 93 ЦСР или 67 % ЦСР у Републици Ср
бији није подносило кривичне пријаве у случајевима насиља у по
родици, док је 46 ЦСР (33 %) користило ту законску могућност.
Тако висок проценат ЦСР који у 2008. години нису поднели кри
вичну пријаву за насиље у породици, не показује да на територији
месне надлежности тих ЦСР није било случајева насиља у поро
дици. У 2008. години ЦСР су укупно поднели 347 кривичних при
јава у случајевима насиља у породици, од чега је у 115 случајева
(33 %) покренут поступак, у 139 (40 %) случајева кривична при
јава је одбачена, док је у 93 случаја ЦСР непознат исход поднете
кривичне пријаве (27 %). Ако се има у виду да су ЦСР 2008. годи
не евидентирали 4.554 одраслих као жртава насиља и 3.158 жртава
насиља које су биле у категорији деце и омладине, утолико је јасно
да ЦСР нису користили своја законска овлашћења и да су имали
потешкоће у процени основаности подношења кривичних прија
ва. То следи и из високог процента одбачених кривичних пријава,
који може да упућује и на неодговарајући третман пријава у ту
жилаштву. Такође, велики број предмета у којима се не зна исход
кривичне пријаве коју је поднео ЦСР, може указивати на то да су
поступци били у току у време попуњавања упитника, али и на то
да није било повратних информација из тужилаштва.
Надаље, током 2008. године, 101 ЦСР (73 %) није покретао
поступке за изрицање мере заштите од насиља у породици према
Породичном закону, док је 38 ЦСР (27 %) користио ту могућност
заштите жртава насиља. ЦСР су 2008. године укупно покренули
136 судских поступака за изрицање мере заштите од насиља у по
родици.
Прикупљање података и вођење поступака пред правосудним
органима захтева посебну пажњу.
У периоду 2004 – 2006. године према доступним подацима
Републичког завода за статистику који води статистику правосу
ђа, поднето је укупно 4.597 кривичних пријава против пунолетних
особа осумњичених да су починили насиље у породици, а осуђено
је укупно 2.007 учинилаца (најчешће осуде су биле условне). На
затворску казну осуђен је укупно 421 учинилац. Према истражи
вању Удружења судија за прекршаје Републике Србије, у прибли
жно истом периоду (од 1. јануара 2004. године до 31. јула 2006.
године) било чак 50.127 насиља у породици у којима је полиција
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интервенисала, што указује на велику разлику између укупног
броја полицијских интервенција, броја поднетих кривичних при
јава и осуђених лица, нарочито оних који су осуђени на затворску
казну. Графикони који следе, засновани на подацима статистике
правосуђа, коју је израдио Републички завод за статистику, указују
на исходе кривичних судских поступака против пунолетних особа
осумњичених за насиље у породици.
Графикон 1. К
 ривичне пријаве, оптужења и осуде за насиље
у породици (само за пунолетне починиоце)

Напомена: Подаци су засновани на укупном броју кривичних
пријава, оптужница и осуда у току једне године (због дужине тра
јања судских поступака, отежано је праћење на годишњем нивоу
судских случајева – од оптужнице до осуде).
Графикон 2. О
 суде за кривично дело насиље у породици
(против пунолетних учинилаца)

Према једном истраживању правосудне праксе у Београду и
Нишу, у вези с кривичним делом насиља у породици (истражива
њем су обухваћена процесуирана кривична дела насиља у поро
дици из члана 194. Кривичног законика; укупно је прегледано 529
предмета: 280 предмета општинских јавних тужилаштава у Бео
граду, 50 предмета Општинског јавног тужилаштва у Нишу, 140
судских предмета у Београду и 59 предмета Општинског суда у
Нишу; пошто је истраживање спроведено у свим београдским су
довима и тужилаштвима, формирани узорак предмета одговарао
би случајно формираном репрезентативном узорку предмета; ис
траживањем је обухваћен период од јануара 2006. године до ма
ја 2007. године; коришћени су упитници за прикупљање подата
ка; такође, истраживачи су непосредно и у континуит ету пратиле
суђења у укупно девет предмета, и то четири у Београду и пет у
Нишу), кривичне пријаве центара за социјални рад чиниле су 2
% укупног броја поднетих кривичних пријава. Кривичне пријаве
су најчешће подносила овлашћена службена лица органа унутра
шњих послова (78 %) и оштећена/и (13 %), док у 7 % случајева
није било података о подносиоцу кривичне пријаве. Оптужни акт
(оптужницу или оптужни предлог) или захтев за спровођење ис
траге тужилац је поднео у 72 % случајева. Поступак је обустављен
или зато што је јавни тужилац одустао или је кривична пријава
одбачена у 29 % поступака. Поступак пред јавним тужилаштвом
у највећем броју предмета био је ефикасан јер време од подноше
ња кривичне пријаве до упућивања захтева за спровођење истраге
истражном судији није трајало дуже од месец дана. Време од под
ношења кривичне пријаве до оптужења (у случајевима када није
било захтева за спровођење истраге већ, евентуално, предлога за
предузимање појединих истражних радњи) било је дуже – од три
до пет месеци. Међутим, од подношења кривичне пријаве до до
ношења решења о одбацивању кривичне пријаве или одлуке о оду
станку јавног тужиоца од даљег гоњења, поступак је трајао и дуже
од 12 месеци. У другим анализама, које је извело Удружење јавних
тужилаца и заменика јавних тужилаца, као основни пропусти у ра
ду јавног тужилаштва у вези с кривичним делом насиља у поро
дици наводе се: ретко предлагање мера породичноправне зашти
те од насиља у породици, ретко предлагање института заштитног
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надзора из КЗ (разлог ретког предлагања мере заштитног надзора
јесте у томе што се тај институт може одредити само окривљеном
коме је изречена условна осуда) и изостанак примене опортуните
та, односно условљеног одлагања кривичног гоњења, а што се у
теорији сматра оправданим уз подвргавање одвикавању од алкохо
ла или опојних дрога или подвргавање психосоцијалној терапији.
Период од извршеног дела до заказивања главног претре
са донекле пружа слику о раду судова у погледу кривичног дела
насиља у породици. Према подацима из поменутог истраживања
правосудне праксе у вези с кривичним делом насиља у породи
ци, у веома малом броју предмета главни претрес је заказан за
мање од месец дана или од један до три месеца, а знатно већи је
број предмета у којима је главни претрес заказан седам месеци
од датума када се насиље догодило и подношења кривичне при
јаве, што је веома дуг период када се ради о кривичним делима
насиља у породици. Такође, очигледно је да поступање суда није
било ефикасно, јер међу оним предметима у којима је донесена
одлука, преовлађују предмети у којима је поступак трајао од се
дам до десет месеци и дуже од годину дана. На основу тога, може
се закључити да је најнеефикаснији део поступка у процесуир ању
кривичних дела насиља у породици управо поступак пред судом.
На успоравање судског поступка у највећој мери утицало је одла
гање главног претреса, које је суд образлагао различитим разло
зима. Најчешћи разлог за одлагање био је недолазак окривљеног.
Иначе, један од основних проблема с којим се јавни тужилац суо
чавао током поступака био је везан за понашање оштећених осо
ба, које у великом броју изјављују да се не придружују кривичном
гоњењу, одбијају да сведоче или мењају своје раније дате исказе.
Приметна је појава да оштећене особе које се нису придружиле
кривичном гоњењу избегавају да приме позив и не долазе на глав
ни претрес, што је додатни разлог одуговлачења поступка. У ве
ћем броју предмета оштећене особе су се позивале на право да не
сведоче пред судом. Део разлога због којих жртве насиља одбијају
да се придруже кривичном гоњењу и користе законско право да не
сведоче јесте то што не постоји адекватан систем психо-социјалне
помоћи жртвама насиља, због тога могу бити изложене секундар
ној виктимизацији. Надаље, у поменутом истраживању је утврђе
но да, приликом одмеравања врсте и висине казне, суд, по прави
лу, не сагледава све релевантне околности. Казне које су изречене
извршиоцима кривичног дела насиља у породици указују на то да
постоји тенденција благог кажњавања: највише је изречено новча
них казни и условних осуда, док су ефективне казне затвора углав
ном одређене у трајању који представља законски минимум.
У прекршајном поступку нема утврђеног дела насиља у по
родици, али прекршаји јавног реда и мира могу да буду са елемен
тима насиља у породици када међу члановима породице постоје
одређени прекршаји, као што су свађе или вика, угрожавање си
гурности лица претњом нападима на његов живот или тело или
живот и тело њему блиског лица, вређања, изазивања на тучу, уче
шћа у тучи, насиља над неким итд. Удружење судија за прекршаје
Републике Србије спровело је истраживање прекршаја са елемен
том насиља у породици у Републици Србији у 2004. години. Иако
је истраживање углавном усмерено на само дело и податке о учи
ниоцу, жртви насиља, врсти насиља, на основу појединих показа
теља могу се уочити одређени елементи поступања судова за пре
кршаје. Према резултатима тог истраживања, 2004. године укупан
број примљених предмета у већима за прекршаје је био 1.046.305,
од чега је примљених предмета који су се односили на повреду
јавног реда и мира било 60.746, а број предмета са елементима на
сиља у породици који су правноснажно окончани износио је 7.080
или 12 %. То истраживање садржи и податке о полицијским ин
тервенцијама, из којих следи да је опомена починиоцу најчешћи
исход интервенција.
Табела. Број и исходи интервенција полиције у случајевима
насиља у породици у периоду 2004 – 2006.
2004.

2005.

Првих шест
месеци 2006.

Интервенције полиције у случајевима насиља
у породици:

19.306

20.732

10.089

Опомена

12.226

13.224

6.274

Прекршајна пријава

6.233

6.594

3.067

Кривична пријава

1.131

1.501

837
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Разлика је велика између укупног броја полицијских интер
венција, евидентираних случајева насиља у ЦСР, броја поднетих
кривичних пријава и осуђених лица, нарочито оних који су осуђе
ни на затворску казну.
5.4.2. С а р а д њ а у р е ш а в а њ у с л у ч а ј е в а н а с и љ а
Мултисекторски приступ решавању проблема насиља препо
ручен је у бројним међународним документима.
Према расположивим подацима, центри за социјални рад
имају праксу размене података о насиљу у породици с другим ор
ганизацијама. Према резултатима већ поменутог истраживања, 88
% испитаних ЦСР има праксу размене података с другим организа
цијама у локалној самоуправи, а 12 % не размењује податке с дру
гима. Међутим, као што је указано, у погледу појединих података
(нпр. о исходу кривичне пријаве) нема повратних информација. Бр
зина размене података која у великој мери утиче на квалитет сарад
ње и квалитет заштите жртава насиља различита је у ЦРС. Сталну
размену података о насиљу у породици са другим организацијама
има 34 % ЦСР. Будући да 54 % само повремено размењује податке
с другима, стварна сарадња различитих актера у погледу сузбијања
и спречавања насиља у породици и насиља над женама – није аде
кватна. ЦСР је институционално, процесно и реактивно, најупуће
нији на полицију, с којом највише и размењује податке. Сви ЦСР у
Републици Србији (139) размењују податке с полицијом, 110 од 139
ЦСР (79 %) има сарадњу са тужилаштвом, 112 ЦСР (око 81 %) са
судским органима, а са образовним установама сарадњу у размени
података има 117 ЦСР или 84 %. Око 82 % ЦСР (114) има развијену
сарадњу у размени података са здравственим установама, а 48 ЦСР
(35 %) наводи да размењује податке са удружењима. С другим ЦСР
податке о насиљу у породици размењује 96 ЦСР (69 %).
Илустрације ради, у анализи извештаја о раду центара за со
цијални рад наводи се да су 2008. године и 2009. године у струк
тури случајева насиља који су пријављени центрима за социјални
рад највише оних које је пријавила полиција.
Табела. Структура пријављених случајева према начину
откривања насиља у породици (2008 – 2009)
Број породица

Начин откривања

2008.

2009.

Пријава МУП-а

1.908

1.924

Пријава члана породица

1.791

1.681

Захтев суда

517

478

Пријава установе (школа, дом здравља, вртић итд.)

360

296

Пријава другог лица ван породице

341

338

Орган старатељства по службеној дужности

258

274

Пријава удружења

30

28

5.205

5.019

Укупан број породица

Недостатак сарадње један је од битних проблема у заштити
жртава насиља, на шта је у свом годишњем извештају за 2009. го
дину указао и Заштитник грађана, констатујући да постоје озбиљ
ни пропусти у размени информација између надлежних органа и
служби у области насиља у породици, посебно између центара за
социјални рад, полиције и здравствених служби. Треба истаћи и
да је Заштитник грађана, од укупно 30 поступака које је у обла
сти равноправности полова покренуо по сопственој иницијативи,
у 29 случајева поступак покренуо због насиља у породици, и то у
тешким случајевима – када је насиље резултирало убиством парт
нерке, односно тешким повредама, а учинилац је извршио или по
кушао да изврши самоубиство. С тим циљем треба успоставити
сарадњу јер је то веома важно за спречавање фемицида.
Слику о стварној (не)сарадњи између надлежних органа и
установа пружа и чињеница да и поред утврђених надлежности,
видови сарадње нису јасно утврђени, као ни досег појединачног и
координисаног интервенисања. Уочена је пракса да се надлежно
сти пребацују с једне на другу службу.
Према налазима из истраживања, не постоје механизми за
уједначавање ставова тужилаштава и судова у погледу појединих
елемената кривичног дела насиља у породици, нити је једнообра
зност постигнута унутар правосудних органа. Да би се постигао
потребан степен уједначености треба користити одговарајуће
правне инструменте за уједначавање правне праксе, као што су
обавезна упутства, начелна мишљења и др.

16
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5.4.3. П р е в е н т и в н е м е р е и м е р е з а ш т и т е ж р т а в а
и п од р ш ке ж р т в а м а н а с и љ а
Последњих година знатно је повећан број јавних кампања
против насиља у породици. Те кампање водиле су организаци
је цивилног друштва, али су се републичка и покрајинска тела за
равноправност полова и други субјекти однедавно укључили у ор
ганизовање конференција, кампања, штампање плаката и инфор
мативних материјала и слично. Највећи број тих активности одр
жава се у оквиру међународне кампање „16 дана активизма против
насиља над женама”. Такође, често се организују кампање и друге
превентивне активности на локалном нивоу, у које се све активни
је укључују локална тела за равноправност полова. Те кампање се
још не спроводе у свим локалним срединама, нити обухватају све
циљне групе. Активности су усмерене ка подизању свести јавно
сти бројне, али треба да постану сталне и да се изводе током чита
ве године да би допрле до свих грађана.
До сада није сачињен свеобухватан преглед расположивих
услуга и начина остваривања права на заштиту од насиља у поро
дици и других облика родно заснованог насиља. Подаци који сле
де потичу из истраживања која су била усредсређена на питање
примене мера заштите од насиља у породици (по Породичном за
кону) у правосудној пракси.
Према истраживању породичноправне заштите од насиља у
породици у пракси судова у Београду (истраживањем су обухва
ћени списи парничних предмета формирани поводом тужби за за
штиту од насиља у породици по Породичном закону, као и списи
парничних предмета формирани поводом тужби за развод брака, у
којима је, поред захтева за развод брака, истакнут и захтев за одре
ђивање мера заштите од насиља у породици; прегледана су укуп
но 104 предмета општинских судова у Београду, и то 19 предмета
Првог општинског суда, 20 предмета Другог општинског суда, 20
предмета Трећег општинског суда, 21 предмет Четвртог општин
ског суда и 24 предмета Петог општинског суда; истраживањем је
обухваћен период од друге половине 2006. године до прве полови
не 2008. године), анализа садржаја одлука које је суд донео пока
зује да је у највећем броју предмета суд донео мериторну одлуку,
док је у 4 % предмета одбацио тужбу, односно констатовао да се
тужба сматра повученом (32 %). У 44 % предмета суд је у целости
усвојио захтев за пресуду, одредивши све оне мере заштите које су
тужиља, односно тужилац тражили, док је у 9 % делимично усво
јио тужбени захтев и одредио само неке од тражених мера. У 6 %
предмета суд је одбио тужбени захтев, а у исто толико предмета
суд је, поред тражених мера, одредио и меру коју тужиља, односно
тужилац нису тражили. У погледу мера заштите које је суд одре
дио, у испитиваном узорку најчешће одређивана мера заштите је
забрана даљег узнемиравања (44 %), мање је налога за исељење
туженог из заједничког стана, односно куће (18 %), док је забрана
приласка одређена у 23 % случајева. Кад је реч о временском пе
риоду на који је мера одређена, у највећем броју парница у којима
је одређена мера заштите, суд се определио да мера заштите траје
годину дана. Приликом одређивања мера, суд се углавном креће у
границама тужбеног захтева, иако њим није везан и може одреди
ти меру заштите од насиља у породици коју тужиља, односно ту
жилац нису тражили. Према подацима из анализираних предмета,
поступак у парницама релативно дуго траје. Одлагање рочишта
за расправу била је релативно честа појава у предметима обухва
ћеним истраживањем, а изузетно је висок и проценат предмета у
којима је повучена тужба (40 %). Разлог за повлачење тужбе који
се понекад наводи јесте обећање туженог, односно тужене да ви
ше неће вршити насиље, односно изјава тужиље, односно тужио
ца да су међу странкама успостављени складни односи. У неким
од анализираних предмета до повлачења тужбе дошло је после
разговора који је са странкама вођен у центру за социјални рад.
Срећу се и предмети у којима је садржано обавештење центра за
социјални рад да „тужиља одустаје од тужбеног захтева, јер се са
супругом договорила око свих битних питања”. У највећем броју
случајева ЦСР изјаснили су се у прилог одређивању тражених ме
ра заштите, сматрајући их целисходним или чак неопходним, али
су дописи које су центри за социјални рад упутили суду дајући
(по налогу суда), своје стручно мишљење о сврсисходности мера
заштите, по својој садржини били веома различити, јер се, прете
жно, центар за социјални рад изјаснио само о целисходности одре
ђивања мера, док су ретки дописи у којима је стручно мишљење о
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сврсисходности мере заштите било образложено (нпр. ЦСР ретко
дају стручну процену ризика од понављања насиља). Утврђено је
и да тужиље, односно тужиоци веома ретко користе законску мо
гућност да траже одређивање привремених мера у парницама за
заштиту од насиља у породици, али охрабрује чињеница да је у
највећем броју предмета у којима је истакнут захтев за изрицање
привремених мера (у 12 предмета) суд и усвојио тај захтев (у осам
предмета). Треба имати у виду да се мере, по правилу, односе на
начин вршења родитељског права (поверавање деце на чување и
васпитавање, као и на питање издржавања деце). Важно је истаћи
да је 70 % тужиља, односно тужилаца тражило помоћ надлежних
органа и служби пре покретања парнице за заштиту од насиља у
породици (26 % се обратило ЦСР, 18 % – здравственим установа
ма, 8 % се обратило полицији, а 16 % је тражило помоћ удруже
ња). За 30 % тужиља, односно тужилаца у списима предмета нема
података о томе да су се претходно обраћали надлежним органима
и службама.
Према анализи извештаја о раду центара за социјални рад
2009. године (Републички завод за социјалну заштиту, Анализа из
вештаја о раду центара за социјални рад у Србији), у структури
изречених судских мера заштите од насиља у породици доминирају
забрана приближавања члану породице (307) и забрана узнемира
вања (258). Укупан број мера заштите (приказан у табели) обухвата
и мере изречене у ситуацијама партнерског насиља и мере заштите
злостављане деце. Укупан број учинилаца према којима је изречена
једна или више мера заштите од насиља у породици у 2009. години
износи 151.
Табела. Број и структура судских мера заштите од насиља
у породици изречених 2009. године
Врста изречене судске мере

Број мера

Забрана приближавања члану породице на одређеној удаљености

307

Забрана даљег узнемиравања члана породице

258

Забрана приступа у простор око места становања или рада

151

Издавање налога за исељење из стана или куће

95

Издавање налога за усељење у породични стан или кућу

12

Укупан број изречених мера

823

Адекватнијом и доследнијом применом мера заштите смању
је се потреба за смештајем у сигурне куће. Такође, у вези с мерама
заштите, важно је решавати проблем изостанка услуга бесплатне
правне помоћи која није доступна у свим срединама.
5.4.4. О б р а з о в а њ е и к а п а ц и т е т и
Стручњаци/киње који се у свом свакодневном послу баве на
сиљем у породици током свог формалног образовања не добија
ју знања о насиљу у породици нити имају обавезу да се стручно
оспособљавају за рад у овој области. Проблематика насиља над
женама и насиља у породици није део наставног плана и програма
на универзитетима и у средњим школама, док је недовољан број
запослених похађао програме додатног стручног усавршавања у
области насиља над женама и насиља у породици.
У истраживању посвећеном мапирању услуга центара за со
цијални рад за жртве насиља у породици, од укупно 139 ЦСР об
ухваћених истраживањем, 49 ЦСР (35 %) навело је да је неко од
запослених похађао различите врсте обука, усавршавања, односно
програма обуке, или је присуствовао радионицама на тему равно
правности полова или насиља у породици. Слично говоре и по
даци из извештаја независних тела и цивилног друштва. Примера
ради, према подацима Покрајинског омбудсмана из 2007. године,
76 % представника/ца тимова за борбу против насиља у породици
на територији АП Војводина није прошло никакву обуку, а по по
дацима Женског активног друштва, на основу упитника примење
ног на 97 стручњака/киња из Новог Сада, запослених у ЦСР, по
лицији и суду, чак 65 % није похађало никакав семинар, односно
обуку о насиљу у породици.
Усавршавања стручњака/иња најчешће су реализована као
пројектна активност коју су финансирали страни донатори, или уз
финансијску подршку државних, покрајинских или локалних ор
гана. Не постоји преглед расположивих програма обуке, нити је
икада сачињена свеобухватна анализа која би представила садржај
обука и проценила њихов квалитет. Информације о насиљу у поро
дици и другим облицима родно заснованог насиља нису укључене
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у програме редовног образовања од предшколског до високошкол
ског. У неким редовним школама се у изборном предмету грађан
ско васпитање додатно упознаје с насиљем у породици.
Не постоје свеобухватне студије о кадровским и финансиј
ским капацитетима државних органа и установа за борбу против
ових видова насиља. У центрима за социјални рад има највише
запослених са високом стручном спремом: 1.384 (54 %), а упола
мањи проценат је запослених са вишом стручном спремом 673 (26
%). Укупан број стручних радника (у смислу Правилника о органи
зацији, нормативима и стандардима рада центара за социјални рад
(„Службени гласник РС”, бр. 59/08 и 37/10) „стручни радник” озна
чава стручњака који се бави пословима социјалног рада, управноправним пословима и пословима планирања и развоја) у ЦСР из
носи 1.836 или 69 % од укупног броја запослених у свих 139 ЦСР
(2.630 запослених). Према евиденцији ЦСР, 2008. године било је
укупно 516.907 корисника услуга, што значи да је један стручни
радник у просеку, током 2008. године радио са 281,5 корисника.
У том истраживању, 17 ЦСР (или 12 %) извештава да запосле
ни у тој служби похађају неке специјалистичке, мастер или друге
академске програме за стручно усавршавање и подизање компе
тенција у раду. Већина испитаних ЦСР навела је да су њиховим за
посленима потребне додатне обуке из области равноправности по
лова, односно насиља заснованог на неједнакости полова. Потреба
за додатним обукама запослених на тему родне равноправности
наведена је у 113 ЦСР (81 %), а образовање о насиљу засновано на
различитости полова сматра основаним 118 ЦСР (85 %). Потребу
за специфичним обукама на тему насиља у породици исказало је
111 ЦСР, или 80 %.
6. Стратешки циљеви
Стратешке области и стратешки циљеви утврђени су у скла
ду с међународним препорукама и анализом стања у Републици
Србији, а развијају се у четири балансиране области, и то:
1) Превенција (Општи циљ: Успостављање система примар
не, секундарне и терцијарне превенције);
2) Нормативни оквир (Општи циљ: Унапређивање норматив
ног оквира за заштиту жена од насиља);
3) Мултисекторска сарадња и подизање капацитета органа и
специјализованих служби (Општи циљ: Унапређивање мултисек
торске сарадње и подизање капацитета органа и служби);
4) Система мера заштите и подршке жртвама (Општи циљ:
Унапређивање система мера заштите и подршке жртвама насиља).
Налази досадашњих истраживања указују на потребу да се
уведу и спроводе превентивне мере за спречавање насиља, међу
којима и чешћа и обухватнија реализација кампања с циљем да
охрабривања жртава насиља да пријављују случајеве насиља и
упознавање жртава с њиховим законским правима, уз истовреме
но побољшање ефикасности и правовремености институционал
них мера заштите жртава насиља.
Поред организовања кампања за подизање свести јавности,
неопходно је осмислити и применити и друге опсежне мере пре
венције свих облика насиља над женама, јер истраживачки подаци
указују на то да насиље има озбиљне и дугорочне последице, као
што су:
а) угрожавање менталног и физичког здравља жена – жртава
насиља;
б) висок степен посредне и непосредне виктимизације деце
(деца су често присутна приликом насиља над њиховим мајкама
или су и она жртве насилног оца);
ц) проузроковање последица на „наредне генерације” – ис
траживања су потврдила да су девојчице које су биле сведоци на
силничког понашања оца према мајци чешће изложене ризику да
у одраслом добу постану жртве насиља од стране партнера, док су
дечаци – сведоци насиља у примарној породици склонији касни
јем насиљу према партнеркама. Ради спречавања генерацијског
преношења насиља, као и с циљем спречавања понављања насил
ничког понашања, потребно је развијати програме за рад с почи
ниоцима и обучити запослене у надлежним органима и службама
за њихову адекватну примену, уз проверу и оцену ефеката таквих
програма, с обзиром на недостатак искуства у примени програма
за рад с починиоцима у Републици Србији.
У складу са Закључним коментарима Комитета CEDAW
(2007), као и препорукама Детаљне студије Генералног секретара
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УН о насиљу над женама (2006) и Статистичке комисије УН ко
ја је предложила листу привремених међународних показатеља
за испитивање распрострањености насиља над женама (у УН су
спроведени значајни кораци ка стварању јединствених међуна
родних показатеља за испитивање распрострањености насиља над
женама, који би се примењивали у земљама – чланицама УН; Ге
нерална скупштина УН је у Резолуцији 61/143 о повећању напора
за укидање насиља над женама затражила од Статистичке коми
сије УН да сачини сет привремених међународних показатеља; ти
показатељи су и усвојени на 40. заседању Статистичке комисије
УН, одржаном у фебруару 2009. године), потребно је периодично
спровођење истраживања о распрострањености свих облика наси
ља над женама да би се креир ала политика за спречавање и су
збијање насиља над женама заснована на подацима. Потребно је
извршити истраживање насиља у породици на национално-репре
зентативном узорцима жена да би се налази могли применити на
општу популацију жена у Републици Србији. Таква истраживања,
као и системска решења у сфери евидентирања случајева насиља,
прикупљања података о жртвама насиља и починиоцима насиља,
представљају солидан основ за израду предлога измена законодав
них решења која регулишу ту област.
Према подацима истраживања, недовољан проценат од укуп
ног броја случајева насиља пријављеног надлежним органима и
службама има судски епилог. Стога, потребна је ефикаснија при
мена закона. Такође, пошто истраживања указују на то да су жене
угрожене од бивших партнера, потребно је унапредити норматив
ни оквир да би се омогућило усклађивање круга заштићених осо
ба у кривичном и породичном законодавству.
У анализи примене постојећих законских прописа потребно
је узети у обзир то да су истраживања показала да се одређен про
ценат насилних инцидената у породици дешава уз употребу оруж
ја или оруђа.
Истраживања указују на то да жртве породичног насиља које
су се обратиле за помоћ надлежним органима и службама уочава
ју као проблем недостатак координисаног деловања и сарадње у
пружању институционалног одговора на почињено насиље, због
чега жртве насиља нису задовољне пруженом услугом. Неопх одно
је успоставити системску институционалну сарадњу и створити
основ за пружање јединствене услуге. Подизање капацитета над
лежних органа и служби мора почети од успостављања додатне,
специјализоване обуке запослених. При побољшању институцио
налне заштите и организовању обука за запослене, важно је обра
тити посебну пажњу на потребе Ромкиња, жена са инвалидитетом
и других рањивих категорија жена и радити на успостављању по
верења у систем.
Ради ефикасне заштите жртава насиља, неопходно је унапре
дити и даље развијати услуге ургентне и дугорочне заштите жр
тава насиља успостављањем кризних центара, формирањем мо
билних тимова, увођењем јединственог националног броја СОС за
жене и децу жртве насиља итд.
Подаци, такође, указују и на потребу за дугорочним мерама
подршке жртвама насиља, као што је економско оснаживање, с об
зиром на то да је један од најчешћих разлога због којих остају у
насилној заједници њихова економска зависност од партнера.
Прва стратешка област: Превенција
Општи циљ: Успостављање система примарне, 
секундарне и терцијарне превенције
Превенција насиља над женама представља основни приори
тет у борби против насиља над женама у породици и у партнер
ским односима. Имајући у виду то да насиље производи озбиљне
економске последице, програми превенције се морају развијати и
укључивати структурно у националне системе социјалне, здрав
ствене и правне заштите. Превенција се може развијати на три ни
воа: примарном, секундарном и терцијарном. Према дефиницији
Светске здравствене организације, примарна превенција подра
зумева све активности којима је циљ спречавање насиља, секун
дарна превенција подразумева реаговање и ограничавање штетних
последица насиља непосредно након што се насиље догодило с
циљем ограничавања последица, док терцијарна превенција под
разумева дугорочнији третман, као и подршку жртвама насиља да
би се спречили даљи штетни ефекти и понављање насиља.
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Тако постављена три нивоа превенције одређена су брзином
њиховог спровођења у односу на то да ли се мере за спречавање
насиља спроводе пре него што се насиље догоди, непосредно по
почињеном насиљу или на дугорочној основи. Таква подела се
традиционално примењује у сектору здравствене заштите, али се
сматра да секундарна и терцијарна превенција имају релевантност
и у раду са особама које су претрпеле насиље, као и у раду са по
чиниоцима, те се могу применити и у другим секторима, као што
је сектор породичне и кривичне заштите. Будући да је превенци
ја у тој области Стратегије сагледана према дефиницији Светске
здравствене организације, стратешки циљеви у вези са посебном и
општом превенцијом у кривичном смислу изложени су у области
која је посвећена нормативном оквиру.
Посебни циљеви:
1. Створити друштво које јавно осуђује насиље као зло
чин, промоцијом ненасилног понашања, родне равноправно
сти и борбом против дискриминације
Насиље над женама у породици и у партнерским односима
још је на маргинама јавности и не третира се као општедруштвени
проблем. Да би се обезбедио адекватан политички и друштвени
амбијент у системској борби против насиља, неопходно је поди
зати свест јавности кроз промоцију ненасилног понашања, родне
равноправности и антидискриминације. Првим посебним циљем
ставља се фокус на примарну превенцију, са опредељењем за уни
верзални тип интервенције, тј. интервенције која се обраћа широ
кој циљној групи, општој популацији без обзира на индивидуални
ризик изложености насиљу. Циљ је измена постојећих друштве
них образаца који стварају околности и услове у којима се насиље
усваја као модел понашања, што обезбеђује повољан амбијент за
његову појаву – испољавање тамо где изостаје друштвена осуда.
Активности:
1.1. Подизање свести јавности
1.1.1. Подржати и финансирати јавне акције и кампање про
тив насиља над женама у породици и других облика родно засно
ваног насиља, афирмисати ненасилну културу на локалном, регио
налном и државном нивоу.
1.1.2. Покренути и подстаћи директно учешће професиона
лаца из свих релевантних јавних служби и из цивилног сектора у
активностима подизања нивоа свести грађана о проблему насиља
у породици и насиља над женама.
1.1.3. Штампати и дистрибуирати различите публикације:
брошуре, приручнике и информаторе намењене превенцији наси
ља и заштити жртава насиља, на српском језику и на језицима на
ционалних мањина.
1.2. Активности усмерене ка доносиоцима одлука
1.2.1. Организовати, односно подржати организовање јавних
трибина, конференција, предавања о проблему насиља над женама.
1.3. Обезбеђивање активне улоге средстава јавног информи
сања
1.3.1. Организовати обуку новинара и уредника на тему род
не равноправности и насиља над женама.
1.3.2. Унапредити нормативни оквир за одговорно извешта
вање о насиљу над женама у породици и партнерским односима.
1.3.3. Подстицати средства јавног информисања да реализу
ју тематске емисије, прилоге и сталне медијске активности ради
превенције насиља, те да активно подрже акције и кампање за по
дизање нивоа свести јавности о распрострањености, узроцима и
последицама насиља над женама у породици и у партнерским од
носима.
1.3.4. Размотрити могућност за јавни сервис да извештава
надлежне органе о начину промовисања родне равноправности.
1.3.5. Увести специјализоване програме обуке за новинаре/
ке, уреднике/це, запослене у средствима јавног информисања.
1.3.6. Подстицати редовно годишње награђивање новинара/
ки и средства јавног информисања за посебан допринос у области
подизања свести јавности о неприхватљивости родно заснованог
насиља.
1.4. Промена стереотипа о схватању родних улога
1.4.1. Развијати програме превентивног рада са мушкарци
ма у циљу преиспитивања стереотипног схватања родних улога.
Превентивним програмима рада са мушкарцима треба радити на
уочавању улоге коју мушкарци имају у продужавању насилнич
ких образаца понашања, уз скретање пажње на чињеницу да је
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насилничко понашање и прихватање насиља последица друштве
них и културних клишеа, дефиниције мушкости и стереотипног
схватања родних улога. Превентивним програмима рада са жена
ма наново дефинисати улогу жене у друштву и радити на схвата
њу о „прихватању и трпљењу” насиља, која су последица родне
социјализације и културних стереотипа.
1.5. Рад са децом и младима у васпитним и образовним уста
новама
1.5.1. Образовни рад с децом и младима, на свим нивоим
а
образовања и васпитања, применом садржаја који се односе на
спречавање насиља над женама, а које треба развијати применом
различитих наставних садржаја и ваннаставних програма чији су
циљеви:
1) промовисање ненасилног понашања и промовисање алтер
натива;
2) спровођење специјализованих програма за младе који су
били жртве насиља или који су угрожени насиљем;
3) спровођење програма у којима млади учествују као акти
висти и вршњачки едукатори.
Посебан део превентивног рада с младима посебно усредсре
дити на преиспитивање традиционалног схватања родних улога и
промовисати равноправност полова.
1.5.2. Унапређивање и ширење садржаја сексуалног образо
вања применом наставних планова и програма за старије основце
и средњошколце тако да обједине и програме о интимним парт
нерским релацијама и о родној равноправности.
1.5.3. Увођење програма о људским правима, правима деце
и родној равноправности на све нивое образовно-васпитног рада,
ширење таквих програма који се примењују у настави предмета
грађанског васпитања, у настави предмета устав и права грађана,
као и пројектним ваннаставним активностима у школама.
1.5.4. Ширење информација из усвојених протокола за за
штиту деце од злостављања и занемаривања (информација које се
односе на поступање система социјалне и здравствене заштите у
случајевима насиља у образовним установама, као и специфичних
информација о особама и организацијама које пружају помоћ у
случајевима насиља).
1.5.5. Припрема ученика (вршњачких едукатора и медијато
ра) за реализацију и развој превентивних програма за младе који
ма се промовише култура ненасиља и у програм рада педагошког
асистента у делу активности који се односи на сарадњу с локал
ном самоуправом и породицама деце и ученика посебно с ром
ским заједницама и породицама, уврстити спровођење превентив
них програма у спречавању насиља над женама у породици.
1.6. Подстицање активне улоге јединица локалне самоуправе
1.6.1. Подстицати улогу локалне самоуправе и локалних тела
за родну равноправност као активних промотера у борби против
насиља над женама у породици и у партнерским односима.
1.6.2. Подстицати израду, промоцију и спровођење локалних
акционих планова за борбу против насиља над женама.
1.6.3. Препоручити локалним самоуправама да укључе спе
цијализоване услуге за жртве насиља у локалне системе услуга у
области социјалне заштите, који се финансирају из буџета једини
ца локалне самоуправе.
2. Унапредити институционални одговор непосредно по
почињеном насиљу са фокусом на потребе лица над којим је
насиље почињено
Систем заштите жртава насиља има двоструку улогу. С једне
стране мора показати спремност да се хитно реагује непосредно
пошто је насиље почињено, док с друге стране мора имати капа
цитет дугорочног планирања и деловања на спречавању насиља и
заштити жртава насиља. Други посебни циљ спада у домен секун
дарне превенције и представља вид посебне интервенције упућене
циљној групи лица која су подложна високом ризику изложености
насиљу.
Активности:
2.1. Обука за запослене у надлежним органима и службама
2.1.1. Израдити програме обуке за надлежне органе и службе,
као што су Служба за управљање кадровима, Правосудна акаде
мија, Полицијско-криминалистичка академија, центри за соци
јални рад, установе примарног и секундарног нивоа здравствене
заштите итд. Повећати ниво свести професионалаца о насиљу у
породици, знања о међународним документима и стандардима и
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принципима рада у тој области и систематски радити на превази
лажењу предрасуда, заблуда и стереотипних схватања. Обезбедити
стално образовање запослених, како на основним студијама, тако
и у току професионалног усавршавања, као и спровођењем акре
дитованих образовних програма с циљем уочавања и разумевања
насиља у породици.
2.1.2. Обука за стручно усавршавање и образовање професи
оналаца у области васпитања и образовања и других релевантних
система (социјална заштита, здравство, полиција, тужилаштво,
правосуђе) акредитовањем програма и применом постојећих про
грама. Стручно усавршавање наставника основних и средњих
школа за здравствено-васпитни рад с младима на државном и ло
калном нивоу.
2.2. Оснаживање жена
2.2.1. Упознавање с правима. Оснаживање жена треба да об
ухвати подизање свести да је насиље на родној основи недопу
стиво, да представља озбиљан облик кршења људских права и да
постоје механизми помоћи. Подизање свести међу женама добија
посебан облик пружања подршке и заштите женама које припа
дају угроженим категоријама, као што су жене на селу, лезбејке,
Ромкиње, жене ниског образовања, жене са инвалидитетом, жене
мигранти или избеглице. Правна писменост представља посебан
облик помоћи у циљу обезбеђивања информација женама о зако
нима да би се унапредило њихово знање и разумевање начина при
ступа правном систему ради заштите личних права.
2.2.2. Увести програме економског оснаживања жена у циљу
запошљавања и самозапошљавања.
3. Спречавање понављања насиља
Ако не постоји системско деловање против насиља над жена
ма у породици и у партнерским односима, велики број случајева
насиља се понавља. Да би се системски приступило борби против
насиља, мора се све време радити на спречавању насиља а не са
мо када се појави. Трећи посебан циљ залази у домен терцијар
не превенције, а односи се на дугорочну подршку и помоћ након
изложености насиљу, спровођењем програма оснаживања жртава
насиља и бави се превазилажењем трауме и смањивањем дугороч
них неповољних последица по жртву насиља. Мере које предвиђа
тај посебни циљ упућене су с једне стране циљној групи особа
које су претрпеле насиље, а с друге стране предвиђају се и мере
које се односе и на починиоце насиља над женама у породици и у
партнерским односима.
Активности:
3.1. Редовно спроводити истраживања насиља, његових
узрока и последица
3.1.1. Организовање и спровођење истраживања о насиљу
над женама у породици и у партнерским односима на репрезен
тативним узорцима у држави, уз поштовање етичких стандарда,
с фокусом на питања функционисања система социјалне, здрав
ствене и правне заштите, којима се обезбеђује информисаност јав
ности и доносилаца одлука о распрострањености и карактеристи
кама насиља и којима се пружа основа за утврђивање, спровођење
и оцену мера за борбу против насиља над женама у породици и у
партнерским односима.
3.2. Утврдити показатеље за праћење насиља
3.2.1. Припремити у надлежним органима и службама пока
затеље за праћење насиља.
3.3. Оснаживање жртава насиља
3.3.1. Успоставити механизме дугорочне подршке женама ко
је су претрпеле насиље.
3.3.2. Размотрити могућност успостављања механизама фи
нансирања програма економског оснаживања који су намењени
женама.
3.4. Рад са починиоцима насиља
3.4.1. Обезбедити услове за спровођење програма рада са по
чиниоцима у систему социјалне заштите. Ови програми рада са
починиоцима не треба да буду алтернатива казнама и мерама без
бедности које се изричу починиоцима за извршено дело насиља у
породици и за друга кривична дела која представљају насиље над
женама.
Потребно успоставити посебне програме рада са починиоци
ма и у првој фази их тестирати кроз пилот пројекте. Ти програми
треба да буду доступни и лицима која су спремна да се превентив
но и добровољно пријаве.
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Претпоставке на којима треба да почивају програми рада са
мушкарцима – починиоцима насиља:
1) Примарни циљ је обезбедити безбедност жртава насиља и
то је основни принцип рада и за водитеље програма и за учеснике;
2) Сарадња са службама које пружају подршку женама и ин
тервентним програмима;
3) Теоријски приступ треба да укључи родно разумевање тог
вида насиља и искључиву одговорност починиоца дела. Такође,
потребно је укључити следеће аспекте: родне теорије, дефиниције
насиља и врсте злостављања, порекло насиља, теорије интервен
ција, односно промена;
4) Фокус на важне околности за употребу насиља (социо-кул
турни, релацијски и индивидуални фактори) и аспекте личности
(знање, емоције и понашање).
Ти програми треба да укључе кључне принципе и кораке у
раду са починиоцима, као што су:
1) Потребно је преис питати ризике по жртву насиља; жена –
жртва насиља ни на који начин није обавезна да учествује у тим
програмима; све време се мора имати у виду њена безбедност;
2) Деца која живе у у породици у којој има насиља увек су
непосредне или посредне жртве насиља и програми за починиоце
морају укључити заштиту деце;
3) Приступи и ставови у непосредном раду са починиоцима
базирани су на уверењу да се они могу мењати, да је коришћење
насиља избор;
4) Испитивање ризика је један од кључних фактора доношења
одлука о програмима; сарадња са женама – жртвама насиља у про
цени основаности те врсте третмана и процени ефеката је нужна;
5) Особље које спроводи те програме мора имати одговарају
ће квалификације;
6) Мора бити осигуран квалитет програма (акредитација), на
чини евидентирања, документовања, праћења и процене њихових
ефеката.
Носиоци активности:
Министарство рада и социјалне политике, Министарство
здравља, Министарство културе, информисања и информационог
друштва, Министарство просвете и науке, Министарство омлади
не и спорта, Министарство унутрашњих послова, Министарство
правде, Министарство економије и регионалног развоја.
Сарадници:
Национална служба за запошљавање, Правосудна академија,
средства јавног информисања, новинарска удружења, органи једи
ница локалне самоуправе, организације цивилног друштва.
Рок: Континуир ано.
Друга стратешка област: Нормативни оквир
Општи циљ: Унапређивање нормативног оквира за заштиту 
жена од насиља
Унапређивање нормативног оквира за заштиту жена од на
сиља треба да допринесе делотворном спречавању и сузбијању
насиља над женама у породици и у партнерским односима. Под
унапређивањем нормативног оквира, у скалду са овом стратеги
јом, као и закључним коментарима CEDAW Комитета Уједињених
нација на први извештај Републике Србије, подразумева се:
1) консолидовање и уједначавање релевантних решења садр
жаних у одговарајућим законима, у првом реду у Кривичном зако
нику и Породичном закону;
2) измена и увођење нових решења којима се омогућава де
лотворно поступање и сарадња надлежних органа и служби и
обезбеђује делотворна заштита жртава насиља.
Посебни циљеви:
1. Консолидовати и унапредити законодавство
Поједине одредбе закона које су релевантне за спречавање
насиља над женама у породици и у партнерским односима нису
међусобно усклађене, што умањује квалитет нормативног оквира.
Управо имајући у виду ту чињеницу, Комитет за укидање дискри
минације жена у својим Закључним коментарима о спровођењу
Конвенције CEDAW у Републици Србији (2007) препоручио је да
држава размотри усклађивање релевантних одредаба које се на
лазе у различитим законима – да би се обезбедио адекватан зако
нодавни оквир за делотворно спречавање и сузбијање насиља над
женама у породици и у партнерским односима.
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Активности:
1.1. Консолидовати релевантне одредбе кривичног и поро
дичног законодавства
1.1.1. Изменама материјалног и процесног кривичног зако
нодавства унапредити систем кривичноправне заштите од насиља
над женама у породици и у партнерским односима.
Радити на усклађивању с релевантним међународним доку
ментима и законским решењима која се односе на кривично гоње
ње починилаца насиља у емотивној и сексуалној вези, дефинисати
силовање и кривично гоњење силовања у браку и сексуалне рад
ње над немоћним лицем или особом са инвалидитетом. Потребно
је континуирано пратити казнену политику и одбачене кривичне
пријаве чиме би се обезбедила анализа и праћење стања у овој
области. Потребно је размотрити могућност и ефекте проширења
мере безбедности забране приближавања и комуникације са жр
твом насиља забраном прогањања и узнемиравања јер је у савре
меним условима могуће прогањање и узнемиравање без прибли
жавања жртви насиља или без комуникације са њом.
1.1.2. У кривично процесном законодавству потребно је из
вршити одређене измене којима би се обезбедила заштита жртава
насиља од секундарне виктимазиције и додатне трауматизације. С
тим у вези, потребно је размотрити могућност прописивања по
себних правила за саслушање посебно осетљивих оштећених и
сведока и сл.; могућност забране суочавања жртава сексуалног
и родно заснованог насиља са окривљеним; могућност аудио и
видео сведочења жртве насиља, који би се користио у току кри
вичног поступка, или омогућити да жртва насиља свој исказ даје
путем видео конференције; да, поред стручњака, уз жртве насиља
буде и особа од поверења (сродник, пријатељ, представник орга
низације цивилног друштва) коју она изабере, а која би пружала
директну подршку жртви насиља. Потребно је радити на развоју
служби за сведоке при судовима и обезбеђивању простора у који
ма би жртве насиља могле да сачекају суђење. Неопходно је пре
испитати правила о застарелости кривичног гоњења за сексуалне
деликте почињене према малолетницима; размотрити могућност
да се осуђујућом пресудом у кривичном поступку у случају сек
суалног, породичног и других облика насиља одлучи о надокнади
штете жртви насиља да би се спречила додатна виктимизација жр
тве насиља; могућност да суд одреди електронски надзор поврат
ника у одређеном периоду итд.
1.1.3. У породичном законодавству потребно је преиспитати:
1) рокове за одређивање привремених мера заштите од наси
ља у породици у случају акутног насиља када је телесни, односно
психички интегритет жртве насиља угрожен у мери да доводи у
питање њен живот или здравље;
2) активну легитимацију за покретање поступка;
3) могућност да сам суд покреће одређене судске поступке по
службеној дужности;
4) увођење нових мера заштите од насиља у породици, као
што су обавезно лечења од алкохолизма и других болести зависно
сти и обавезно психолошко саветовање или третман извршиоца
насиља, укључујући и меру која би била усмерена на финансијску
помоћ жртви насиља.
Носиоци активности:
Министарство рада и социјалне политике, Министарство
правде, Министарство унутрашњих послова, Министарство здра
вља, Министарство просвете и науке.
Рок: крај 2012. године.
Трећа стратешка област: Мултисекторска сарадња
и подизање капацитета органа и специјализованих служби
Општи циљ: Унапређивање мултисекторске сарадње и подизање
капацитета органа и служби
Ради успостављања ефикасног система заштите жена жртава
насиља неопходно је успоставити континуирану мултисекторску
сарадњу између носилаца система заштите. То подразумева сарад
њу између центара за социјални рад, полиције, тужилаштва, судо
ва и здравствених установа, којима се морају обезбедити одговара
јући услови за рад.
Потребно је укључити организације цивилног друштва у си
стем заштите, у складу с Законом о социјалној заштити.

20. април 2011.
Посебни циљеви:
1. Успоставити механизме координације заштите жртава
насиља и укључити у координационе механизме организације
цивилног друштва
Активности:
1.1. Усвојити Општи протокол о поступању и сарадњи уста
нова, органа и организација у ситуацијама   насиља над женама
у породици и у партнерским односима, полазећи од надлежности
дефинисаних законима, и то:
1) полиције;
2) центра за социјални рад;
3) јавног тужилаштва;
4) здравствених установа;
5) образовних установа;
6) организација цивилног друштва;
7) судова опште и посебне надлежности.
Општи протокол треба да целовито и свеобухватно осигура
то да сваки орган и свака установа поступа у складу са својим за
конским овлашћењима и обавезама, делотворно и целовито да би
се дугорочно и одрживо заштитила жена која је жртва партнерског
насиља, односно насиља у породици и обезбедили услови за изри
цање одговарајуће санкције насилнику, односно других мера које
би требало да помогну променом вредносних ставова и повратком
насилника друштвено прихватљивом понашању.
1.2. Израдити и донети посебне протоколе о поступању у
случајевима насиља над женама за сваки ресор који има надле
жности у области заштите жртава насиља и сузбијања насиља у
породици
Ради остваривања ефикасне међусекторске сарадње потреб
но је да министарства у чијем су делокругу послови сузбијања и
заштите од насиља:
1) посебним протоколима детаљније разраде интерне поступ
ке унутар сваког појединог система у складу са основним принци
пима и циљевима Општег протокола;
2) у оквиру своје надлежности препоруче установама и дру
гим организацијама да детаљније разраде сопствено поступање
ради боље заштите од насиља;
3) подстичу системско обучавање запослених за примену
протокола;
4) подстичу склапање споразума о сарадњи на локалном ни
воу између установа и других организација чија је сарадња нео
пходна за ефикасно остваривање и спровођење заштите жртава
насиља.
1.3. Подстицати увођење праксе континуиране координације
надлежних органа и служби на нивоу локалне самоуправе за спре
чавање насиља над женама
1.3.1. Подржати успостављање мрежа свих надлежних орга
на и служби за спречавање насиља над женама и организација ци
вилног друштва на нивоу локалне самоуправе.
1.3.2. Подржати израду програма превентивног и репресив
ног деловања против насиља над женама и утврдити конкретне за
датке и облике сарадње.
1.3.3. Унапређивати механизме за координацију и консулта
ције са сектором цивилног друштва, посебно са удружењима која
пружају услуге заштите женама жртвама насиља у породици и у
партнерским односима. Специјализоване организације, посеб
но оне које добију лиценцу за пружање услуга, треба да буду део
координације на нивоу локалне самоуправе. У том смислу треба
организовати редовне консултативне састанке с представницама/
цима удружења која пружају услуге жртвама насиља и развити ја
сне и јавне процедуре које регулишу сарадњу, надовезујући се на
постојеће механизме, као што је Форум за дијалог са организаци
јама цивилног друштва.
2. Размотрити и предложити увођење јединственог софт
верског система за евиденцију случајева насиља над женама с
циљем обезбеђивања података о томе:
1) колико је пријављених инцидената насиља и којим служба
ма (ова база би се односила на случајеве насиља пријављене над
лежним службама, те сходно томе, неће пружити податке о прева
ленцији насиља у породици у општој популацији, до којих се може
доћи периодичним истраживањима, нпр. на сваких пет година);
2) какве су карактеристике актера и догађаја;
3) какве су карактеристике поступака служби (предузете рад
ње, мере и услуге).
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Та база података треба да прати:
1) оперативну ефикасност службе – прикупљене информаци
је омогућавају праћење ефикасности и делотворности предузетих
интервенција/е од стране појединачних служби;
2) праћење и надзор поступака у вези са сваким пријављеним
случајем насиља у породичном контексту, што треба да укључи
могућност да се:
а) случај, односно жртва насиља прате од почетка до краја
процеса;
б) координише ток информација између служби којима се
обраћа, односно које поступају;
ц) надгледа да ли запослени примењују поступке и проце
дуре гарантоване законом или подзаконским актима (протоколи о
поступању и протоколи о међусекторској сарадњи);
3) начин на који се израђују политике у области превенције и
заштите жена од насиља, као и начин праћења ефеката усвојених
политика и мера.
Регистровање случаја насиља у породици на овај начин оне
могућава „бројање више пута истих случајева”, што доприноси
утврђивању тачног податка о броју пријављених случајева за утвр
ђени период (без обзира где је пријава или идентификација напра
вљена). Такође, евиденција омогућава добијање податка о томе ко
јим се (све) службама лице које је изложено насиљу обраћало (у
ком периоду), какав је однос између броја пријава и врсте интер
венција (посебно из домена полицијско-правосудних интервенци
ја), као и да ли је случај актуелан (и у ком аспекту) или је окончан.
Укључене службе: евиденција укључује податке који би се
прикупљали и бележили у полицији, тужилаштву, судовима (пре
кршајни, кривични, парнични), центрима за социјални рад, здрав
ственим установама (без спецификације врсте) и специјализова
ним службама за подршку жртвама насиља (без спецификације
врсте).
Активности:
1.2.1. Тестирање предлога и дискусија о решењима (најмање
шест општина у Републици Србији у првој години спровођења).
1.2.2. Израда софтвера за електронски унос и обраду пода
така.
1.2.3. Усклађивање концептуалних решења са Законом о за
штити података о личности, разматрање могућности за прописи
вање заједничке и појединачних евиденција.
1.2.4. Израда упутства о току информација сагласно будућим
протоколима о поступању служби и протоколу о међусекторској
сарадњи.
1.2.5. Обука професионалаца који ће примењивати електрон
ску евиденцију о случајевима насиља у породици.
3. Увести програме обуке о насиљу над женама у поро
дици и у партнерским односима у планове и програме обука
стручног усавршавања за директне пружаоце услуга жртвама
насиља
Увођење нових програма стручног усавршавања за професи
оналце/ке који/е пружају услуге жртвама насиља подразумева спе
цијализоване курсеве о насиљу над женама у породици и у парт
нерским односима са садржајима као што су спровођење Општег
протокола о поступању и сарадњи установа, органа и организација
у ситуацијама насиља над женама у породици и у партнерским од
носима, спровођење посебних протокола, коришћење и унапређи
вање система за евиденцију случајева насиља у породици итд. По
менути програми пролазе процедуре акредитације, а полазници,
односно запослени добијају знања и вештине из изабраних обла
сти, али и могућност добијања бодова који служе за лиценцирање
запослених у надлежним службама.
Активности:
1.3.1. Иницирати развој механизама за акредитацију програ
ма обуке и сталног стручног усавршавања из области насиља над
женама у породици и у партнерским односима у свим релевант
ним системима.
1.3.2. Иницирати и финансијски подржати усавршавање
стручњака у центрима за социјални рад, полицији, тужилаштву,
судовима, здравственим и образовним установама, локалним са
моуправама, као и у удружењима која се баве проблематиком на
сиља над женама. Образовање базирати на приступима и прин
ципима садржаним у међународним документима, на научним и
стручним сазнањима и искуствима, као и на обуци за конкретне
поступке и процедуре (Општи протокол и посебни протоколи).
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1.3.3. Успоставити регистре стручњака који су завршили обу
ке из области заштите од насиља у породици и других облика род
но заснованог насиља.
Носиоци активности:
Министарство рада и социјалне политике, Министарство
здравља, Министарство просвете и науке, Министарство унутра
шњих послова, Министарство правде.
Сарадници:
Органи јединица локалне самоуправе, организације цивил
ног друштва.
Рок: крај 2015. године.
Четврта стратешка област: Систем мера заштите и подршке
жртвама
Општи циљ: Унапређивање система мера заштите и подршке
жртвама насиља
Посебни циљеви:
1. Унапредити мере заштите жртава породичног насиља
Активности:
1.1. Успоставити сарадњу и координацију служби у које
обезбеђују:
1) свеобухватну заштиту која предвиђа усклађеност свих
неопходних интервенција, мера и услуга;
2) специфичну заштиту која предвиђа одговарајуће мере и услу
ге за жртву насиља и друге чланове породице погођене насиљем;
3) делотворну заштиту која предвиђа интервенције, мере и
услуге које заустављају актуелно и спречавају будућа дела насиља;
4) ефикасну заштиту која предвиђа интервенције, мере и
услуге пружене у кратком року да би се спречила секундарна вик
тимизација и дугорочна штета за жртву насиља.
1.2. Обезбедити интерсекторски и интердисциплинарни
приступ
1.2.1. Обезбедити интерсекторски и интердисциплинарни
приступ тако што ће се развијати постојеће интегрисане услуге за
жртве насиља и на основу добрих пракси увести нове услуге за
жртве насиља.
1.2.2. Обезбедити испитивање ризика од насиља уз све актив
ности планирања и предузимања интервенција, мера и услуга.
1.2.3. Радити на унапређивању специјализованих тимова у
полицији и тужилаштву, састављених од посебно образованих и
стручно оспособљених професионалаца за рад са жртвама насиља.
1.2.4. На основу добрих пракси развити мобилне тимове са
чињене од особа запослених у центру за социјални рад, полицији
и здравственој установи који врше хитну интервенцију на пријаву
насиља.
1.2.5. Обезбедити и стварати услове да у полицијској патроли
која интервенише у случајевима насиља над женама буде засту
пљена жена полицајац.
1.2.6. Иницирати стандардизацију рада сигурних кућа у Ре
публици Србији у складу с проценом потребних капацитета.
1.2.7. Осигурати рад сигурних кућа у сарадњи са свим реле
вантним чиниоцима – умрежавање социјалних актера.
1.2.8. Одредити и организовати јединствени телефонски број
за територију Републике Србије на који би се пријављивали слу
чајеви насиља и усмеравале жртве насиља на службе помоћи у ло
калној самоуправи.
2. Унапредити мере подршке женама жртвама породич
ног насиља
Активности:
2.1.1. Унапредити мере психолошке и социјалне услуге, услу
ге личне помоћи за жене са инвалидитетом и друге стручне помо
ћи и подршке жртвама насиља док траје кривични поступак.
2.1.2. Обезбедити стандардизовану здравствену заштиту же
нама које су изложене насиљу у породици и у партнерским одно
сима.
2.1.3. Утврдити, усвојити и примењивати мере афирмативне
акције за подстицање запошљавања и самозапошљавања жена које
су претрпеле насиље.
2.1.4. Размотрити могућност успостављања финансирања и
економског оснаживања жена – жртава насиља у породици при ло
калним самоуправама.
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2.1.5. Размотрити могућност успостављања централне базе
података о услугама за жртве насиља која треба да омогући лако
долажење до података о расположивим услугама на локалном и
регионалном нивоу.
Носиоци активности:
Министарство рада и социјалне политике, Министарство
здравља, Министарство просвете и науке, Министарство унутра
шњих послова, Министарство правде.
Сарадници:
Органи јединица локалне самоуправе, организације цивил
ног друштва.
Рок: крај 2015. године.
7. Завршни део
Ову стратегију објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 56-2461/2011
У Београду, 1. априла 2011. године
Влада
Први потпредседник Владе –
заменик председника Владе,
Ивица Дачић, с.р.

911

На основу тачке 2. став 3. Одлуке о проглашењу 2011. го
дином „Доситеј – година знања” („Службени гласник РС”, број
25/11) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),
Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и чланова Почасног одбора
за обележавање године „Доситеј – година знања”
I
У Почасни одбор за обележавање године „Доситеј – година
знања” именују се:
1) за председника:
– Борис Тадић, председник Републике;
2) за чланове:
(1) др Мирко Цветковић, председник Владе и министар фи
нансија,
(2) проф. др Жарко Обрадовић, министар просвете и науке,
(3) Предраг Марковић, министар културе, информисања и
информационог друштва,
(4) мр Срђан Срећковић, министар вера и дијаспоре,
(5) Драган Ђилас, градоначелник Града Београда,
(6) академик Никола Хајдин, председник Српске академије
наука и уметности,
(7) Његова Светост Патријарх српски Господин Иринеј,
(8) академик Чедомир Попов, председник Матице Српске,
(9) проф. др Бранко Ковачевић, ректор Универзитета у Бео
граду,
(10) проф. др Мирослав Весковић, ректор Универзитета у
Новом Саду,
(11) проф. др Мирољуб Гроздановић, ректор Универзитета у
Нишу,
(12) проф. др Слободан Арсенијевић, ректор Универзитета у
Крагујевцу,
(13) проф. др Здравко Витошевић, ректор Универзитета у
Приштини,
(14) Мирјана Драгаш, управник Задужбине „Доситеј Обра
довић”.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-2902/2011
У Београду, 14. априла 2011. године
Влада
Први потпредседник Владе –
заменик председника Владе,
Ивица Дачић, с.р.

912

На основу члана 30. став 3. Закона о државној управи („Слу
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07 и 95/10), члана 179. став 1.
Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр.
79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка,
116/08 и 104/09) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),
Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу директора Управе за ветерину
у Министарству пољопривреде, шумарства
и водопривреде
I
Разрешава се Зоран Мићовић дужности директора Управе за
ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривре
де, због постављења на положај директора Управе за ветерину у Ми
нистарству пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-2817/2011
У Београду, 14. априла 2011. године
Влада
Први потпредседник Владе –
заменик председника Владе,
Ивица Дачић, с.р.

913

На основу члана 33. и члана 34. став 1. Закона о државним
службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправ
ка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08 и 104/09) и
члана 30. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник
РС”, бр. 79/05, 101/07 и 95/10),
Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о постављењу на положај директора Управе
за ветерину у Министарству пољопривреде, трговине,
шумарства и водопривреде
I
Поставља се Зоран Мићовић на положај директора Управе за
ветерину у Министарству пољопривреде, трговине, шумарства и
водопривреде, на пет година.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-2820/2011
У Београду, 14. априла 2011. године
Влада
Први потпредседник Владе –
заменик председника Владе,
Ивица Дачић, с.р.
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На основу члана 30. став 3. Закона о државној управи („Слу
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07 и 95/10), члана 179. став 1.
Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр.
79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка,
116/08 и 104/09) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),
Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу директора Републичке дирекције
за воде у Министарству пољопривреде, шумарства
и водопривреде
I
Разрешава се Александар Продановић дужности директо
ра Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде,
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шумарства и водопривреде, због постављења на положај директо
ра Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде,
трговине, шумарства и водопривреде.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-2814/2011
У Београду, 14. априла 2011. године
Влада
Први потпредседник Владе –
заменик председника Владе,
Ивица Дачић, с.р.

915

На основу члана 33. и члана 34. став 1. Закона о државним
службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправ
ка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08 и 104/09) и
члана 30. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник
РС”, бр. 79/05, 101/07 и 95/10),
Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о постављењу на положај директора Републичке
дирекције за воде у Министарству пољопривреде,
трговине, шумарства и водопривреде
I
Поставља се Александар Продановић на положај директора
Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, тр
говине, шумарства и водопривреде, на пет година.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-2815/2011
У Београду, 14. априла 2011. године
Влада
Први потпредседник Владе –
заменик председника Владе,
Ивица Дачић, с.р.
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На основу члана 24. став 4. Закона о регионалном развоју
(„Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 30/10) и члана 43. став 2. За
кона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08 и 16/11),
Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника и чланова Националног
савета за регионални развој
I
Разрешавају се дужности у Националном савету за регионал
ни развој:
1. Млађан Динкић, председник;
2. Божидар Ђелић, члан;
3. Диана Драгутиновић, члан;
4. Верица Калaновић, члан;
5. Оливер Дулић, члан;
6. Милутин Мркоњић, члан;
7. Милан Марковић, члан.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-2765/2011
У Београду, 14. априла 2011. године
Влада
Први потпредседник Владе –
заменик председника Владе,
Ивица Дачић, с.р.

918

На основу члана 24. став 4. Закона о регионалном развоју
(„Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 30/10) и члана 43. став 2. За
кона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08 и 16/11),
Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и чланова Националног
савета за регионални развој

На основу члана 3а став 1. Уредбе о оснивању Службе Коор
динационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бу
јановац и Медвеђа („Службени гласник РС”, бр. 61/06 – пречишћен
текст, 3/08 и 36/10) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),
Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о постављењу заменика директора Службе
Координационог тела Владе Републике Србије
за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
I
Поставља се Јелена Чолић за заменика директора Службе Ко
ординационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево,
Бујановац и Медвеђа.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-2857/2011
У Београду, 14. априла 2011. године
Влада
Први потпредседник Владе –
заменик председника Владе,
Ивица Дачић, с.р.
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сија,

I
У Национални савет за регионални развој именују се:
1) за председника:
– Небојша Ћирић, министар економије и регионалног развоја;
2) за чланове:
(1) Мирко Цветковић, председник Владе и министар финан

(2) Верица Калaновић, потпредседник Владе,
(3) Божидар Ђелић, потпредседник Владе и Национални
ИПА Координатор,
(4) Оливер Дулић, министар животне средине, рударства и
просторног планирања,
(5) Милутин Мркоњић, министар за инфраструктуру и енер
гетику,
(6) Милан Марковић, министар за људска и мањинска права,
државну управу и локалну самоуправу.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-2766/2011
У Београду, 14. априла 2011. године
Влада
Први потпредседник Владе –
заменик председника Владе,
Ивица Дачић, с.р.
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На основу члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гла
сник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),
Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању националног координатора и чланова
надзорног одбора за Пројекат за спречавање прања
новца и финансирања тероризма
I
За националног координатора у Пројекту за спречавање пра
ња новца и финансирања тероризма именује се Милован Милова
новић, начелник Одељења за међународну сарадњу, правне и мате
ријално-финансијске послове у Управи за спречавање прања новца.
II
За чланове надзорног одбора за Пројекат за спречавање пра
ња новца и финансирања тероризма именују се:
1) Александар Вујичић, директор Управе за спречавање пра
ња новца,
2) Невенка Важић, судија Врховног касационог суда,
3) Милан Бојковић, заменик Републичког јавног тужиоца,
4) Силвија Дуванчић Гујаничић, директор Одељења за контро
лу платног промета и мењачких послова у Народној банци Србије,
5) Јована Грујић, саветник у Министарству правде,
6) Срђан Борозан, главни полицијски инспектор у Управи
криминалистичке полиције, Служби за борбу против организова
ног криминала, Министарству унутрашњих послова.
III
Национални координатор председава радом надзорног одбора.
IV
Национални координатор учествује у припреми плана актив
ности, надзире примену активности и координира рад других ор
гана за учешће у реализацији активности у складу са Пројектом за
спречавање прања новца и финансирања тероризма.
V
Надзорни одбор прати примену Пројекта за спречавање пра
ња новца и финансирања тероризма, одобрава планове активности
и извештаје о напретку, одобрава почетни и завршни извештај и
одобрава измене у плановима активности.
VI
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-2785/2011
У Београду, 14. априла 2011. године
Влада
Први потпредседник Владе –
заменик председника Владе,
Ивица Дачић, с.р.

920

На основу члана 130. став 4. Закона о здравственој зашти
ти („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 72/09 – др. закон, 88/10 и
99/10) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),
Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању чланова Управног одбора
Института за рехабилитацију
I
Разрешавају се дужности члана Управног одбора Института
за рехабилитацију:
1. прим. др Драгица Комненић,
2. др Драгослава Константиновић.

II
У Управни одбор Института за рехабилитацију именују се за
чланове:
1. др Вера Марић-Милићевић, специјалиста физикалне ме
дицине и рехабилитације, Институт за рехабилитацију, „Селтерс”
Младеновац,
2. др Дејан Спироски, субспецијалиста кардиолог, Институт
за рехабилитацију, „Сокобањска” Београд.
III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-2891/2011
У Београду, 14. априла 2011. године
Влада
Први потпредседник Владе –
заменик председника Владе,
Ивица Дачић, с.р.
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На основу члана 16. став 1. Одлуке о оснивању „Института
за крмно биље” д.о.о. Крушевац („Службени гласник РС”, број
78/06) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),
Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу директора „Института за крмно биље”
друштво с ограниченом одговорношћу, Крушевац
I
Разрешава се др Драги Лазаревић дужности директора „Ин
ститута за крмно биље” друштво с ограниченом одговорношћу,
Крушевац, на лични захтев.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-2953/2011
У Београду, 14. априла 2011. године
Влада
Први потпредседник Владе –
заменик председника Владе,
Ивица Дачић, с.р.
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На основу члана 16. став 1. Одлуке о оснивању „Института
за крмно биље” д.о.о. Крушевац („Службени гласник РС”, број
78/06) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),
Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора „Института за крмно биље”
друштво с ограниченом одговорношћу, Крушевац
I
Именује се др Зоран Лугић за директора „Института за крм
но биље” друштво с ограниченом одговорношћу, Крушевац.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-2952/2011
У Београду, 14. априла 2011. године
Влада
Први потпредседник Владе –
заменик председника Владе,
Ивица Дачић, с.р.

20. април 2011.
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На основу члана 20. став 4. Закона о јавним службама („Слу
жбени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94 и 79/05 – др. закон), а у вези
са чл. 11, 132. и 224. Закона о социјалној заштити („Службени гла
сник РС”, број 24/11) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Слу
жбени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08 и
16/11),
Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника и чланова Управног
одбора Специјалног завода за децу и омладину
„др Никола Шуменковић” у Стамници
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Специјалног за
вода за децу и омладину „др Никола Шуменковић” у Стамници:
1. Миладин Брковић, председник,
2. Бојан Модрлановић, члан,
3. Милорад Митровић, члан,
4. Снежана Банковић, члан,
5. Данијела Антић, члан,
6. Милан Богосављевић, члан,
7. Радоје Ђуровић, члан.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-2955/2011
У Београду, 14. априла 2011. године
Влада
Први потпредседник Владе –
заменик председника Владе,
Ивица Дачић, с.р.

924

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10 и 101/10) и члана 43.
став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),
Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Ср
бије за 2011. годину („Службени гласник РС”, број 101/10), Раз
део 17 – Министарство финансија, функција 160 – Опште јавне
услуге које нису класификоване на другом месту, економска кла
сификација 499 – Средства резерве – текућа буџетска резерва, одо
бравају се Министарству финансија – Управи за слободне зоне,
Министарству животне средине, рударства и просторног планира
ња – Агенцији за заштиту животне средине и Републичком хидро
метеоролошком заводу, средства у укупном износу од 3.000 дина
ра за отварање апропријација економских класификација.
2. Средства из тачке 1. овог решења, користиће се за неплани
ране сврхе за које није утврђена апропријација и књижиће се, и то:
1) у оквиру Раздела 17 – Министарство финансија, Глава 17.8
– Управа за слободне зоне, функција 410 – Општи економски и
комерцијални послови и послови по питању рада, апропријација
економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе и казне, у
износу од 1.000 динара;
2) у оквиру Раздела 26 – Министарство животне средине,
рударства и просторног планирања, Глава 26.1 – Агенција за за
штиту животне средине, функција 560 – Заштита животне средине
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некласификована на другом месту, апропријација економска кла
сификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, у из
носу од 1.000 динара;
3) у оквиру Раздела 36 – Републички хидрометеоролошки за
вод, функција 410 – Општи економски и комерцијални послови и
послови по питању рада, апропријација економска класификација
414 – Социјална давања запосленима, у износу од 1.000 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство фи
нансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 401-2851/2011
У Београду, 14. априла 2011. године
Влада
Први потпредседник Владе –
заменик председника Владе,
Ивица Дачић, с.р.

925

На основу члана 61. и члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10 и 101/10) и чла
на 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 – исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),
Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о изменама Решења о употреби средстава тeкуће
буџетске резерве
1. У Решењу о употреби средстава текуће буџетске резер
ве 05 број 401-2543/2011 од 1. априла 2011. године („Службени
гласник РС”, број 25/11), у тачки 1. подтачка 2) алинеја 4. број:
„200.000” замењује се бројем: „1.000”, а речи: „средства у укуп
ном износу од 319.170.041” замењује се речима: „средства у укуп
ном износу од 318.971.041”.
У тачки 2. подтачка 6) алинеја 4. број: „200.000” замењује се
бројем: „1.000”.
2. О реализацији овог решења стараће се Министарство фи
нансија.
3. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 401-2800/2011
У Београду, 14. априла 2011. године
Влада
Први потпредседник Владе –
заменик председника Владе,
Ивица Дачић, с.р.

926

Ha основу члана 13. ст. 2. и 3. Закона о локалној самоупра
ви („Службени гласник PC”, број 129/07) и члана 43. став 2. Зако
на о Влади („Службени гласник PC”, бр. 55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08 и 16/11),
Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
o давању сагласности на Одлуку о успостављању
сарадње између града Крагујевца, Република Србија
и општине Бар, Црна Гора
I
Даје се сагласност на Одлуку о успостављању сарадње изме
ђу града Крагујевца, Република Србија и општине Бар, Црна Гора,
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Број 27

20. април 2011.

коју је донела Скупштина града Крагујевца на седницама одржа
ним 24. децембра 2010. године и 25. фебруар а 2011. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 016-2869/2011
У Београду, 14. априла 2011. године
Влада
Први потпредседник Владе –
заменик председника Владе,
Ивица Дачић, с.р.

927

На основу члана 43. став 6. Закона о здравственом осигура
њу („Службени гласник РС”, бр. 107/05 и 109/05-исправка) и чла
на 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 – исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),
Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Правилник о изменама
и допунама Правилника о Листи лекова који
се прописују и издају на терет средстава обавезног
здравственог осигурања
I
Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама
Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет
средстава обавезног здравственог осигурања који је донео Управ
ни одбор Републичког завода за здравствено осигурање на седни
ци од 29. марта 2011. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 110-2871/2011
У Београду, 14. априла 2011. године
Влада
Први потпредседник Владе –
заменик председника Владе,
Ивица Дачић, с.р.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 401-2798/2011
У Београду, 14. априла 2011. године
Влада
Први потпредседник Владе –
заменик председника Владе,
Ивица Дачић, с.р.

929

На основу члана 141. став 2. и члана 278. Закона о здравстве
ној заштити („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 72/09  др. закон,
88/10 и 99/10) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гла
сник РС”, бр. 55/05, 71/05  исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),
Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Статут Дома здравља
Приштина са привременим седиштем у Грачаници
I
Даје се сагласност на Статут Дома здравља Приштина са
привременим седиштем у Грачаници који је донео Управни одбор
Дома здравља Приштина са привременим седиштем у Грачаници
на седници од 27. октобра 2010. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Ср
бије”.
05 број 110-2848/2011
У Београду, 14. априла 2011. године
Влада
Први потпредседник Владе –
заменик председника Владе,
Ивица Дачић, с.р.

930

На основу тачке 8. став 3. Одлуке о оснивању Националне
агенције за регионални развој („Службени гласник РС”, бр. 75/09,
109/09 и 44/10), члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гла
сник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка 101/07, 65/08 и 16/11),
Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

928

На основу члана 17. став 2. Закона о Црвеном крсту Срби
је („Службени гласник РС”, број 107/05) и члана 43. став 2. Зако
на о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08 и 16/11),
Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Програм Црвеног крста
Србије „Јачање капацитета Црвеног крста Србије
за деловање у несрећама”
I
Даје се сагласност на Програм Црвеног крста Србије „Јачање
капацитета Црвеног крста Србије за деловање у несрећама” који је
донео Управни одбор Црвеног крста Србије на седници од 29. јуна
2010. године.

о давању сагласности на Извештај о раду Националне
агенције за регионални развој за 2010. годину
I
Даје се сагласност на Извештај о раду Националне агенције
за регионални развој за 2010. годину, који је донео Управни одбор
Националне агенције за регионални развој, на седници од 24. фе
бруара 2011. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 021-2861/2011
У Београду, 14. априла 2011. године
Влада
Први потпредседник Владе –
заменик председника Владе,
Ивица Дачић, с.р.

20. април 2011.

Број 27
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М И Н И С ТА Р С Т ВА
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На основу члана 26. став 1. Закона о политичким странкама
(„Службени гласник РС”, број 36/09), члана 11. Закона о министар
ствима („Службени гласник РС”, број 16/11), члана 23. став 2. За
кона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07
и 95/10) и члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку
(„Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”,
број 30/10), поступајући по пријави Емира Елфића из Новог Паза
ра за упис Бошњачке демократске заједнице – Bošnjačke demokrat
ske zajednice у Регистар политичких странака,
Министарство за људска и мањинска права, државну управу
и локалну самоуправу доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1. Бошњачка демократска заједница – Bošnjačka demokratska
zajednica, са седиштем у Новом Пазару, Солитер Језеро, кула А
број 1, уписује се у Регистар политичких странака, на регистар
ском листу број 77, као политичка странка националне мањине.
2. Као заступник Бошњачке демократске заједнице – Bošnjač
ke demokratske zajednice уписује се Емир Елфић из Новог Пазара.
3. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
Број 130-00-00-00005/2011-08
У Београду, 8. априла 2011. године
Министар,
Милан Марковић, с.р.
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На основу члана 9. Закона о порезима на имовину („Службе
ни гласник РС”, бр. 26/01, 45/02 – СУС, 80/02, 80/02 – др. закон,
135/04, 61/07, 5/09, 101/10 и 24/11),
Министар финансија доноси

П РА В И Л Н И К
о изменама Правилника о начину утврђивања основице
пореза на имовину на права на непокретностима
Члан 1.
У Правилнику о начину утврђивања основице пореза на имо
вину на права на непокретностима („Службени гласник РС”, бр.
38/01 и 45/04), у члану 1. речи: „Закона о порезима на имовину
(„Службени гласник РС”, број 26/2001 – у даљем тексту: Закон)”
замењују се речима: „Закона о порезима на имовину („Службе
ни гласник РС”, бр. 26/01, 45/02 – СУС, 80/02, 80/02 – др. закон,
135/04, 61/07, 5/09, 101/10 и 24/11 – у даљем тексту: Закон)”.
Члан 2.
У члану 2. став 1. реч: „тржишна” брише се.
Члан 3.
У члану 5. став 3. број: „2,00” замењује се бројем: „1,40”.

Члан 4.
У члану 7. речи: „порески орган” замењују се речима: „орган
јединице локалне самоуправе”.
Члан 5.
У члану 8. став 1. реч: „тржишна” брише се.
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи
вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-165/2011-04
У Београду, 13. априла 2011. године
Министар,
др Мирко Цветковић, с.р.

933

На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и по
реској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02
– исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон,
62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон и 53/10),
Министар финансија доноси

П РА В И Л Н И К
о изменама Правилника о обрасцима пореских пријава
за утврђивање пореза на имовину
Члан 1.
У Правилнику о обрасцима пореских пријава за утврђивање
пореза на имовину („Службени гласник РС”, бр. 139/04, 63/07 и
9/09), у члану 1. тачка 2) речи: „физичка лица” замењују се речи
ма: „физичка и друга лица која не воде пословне књиге у складу са
прописима у Републици Србији”.
Члан 2.
У члану 3. став 1. речи: „физичка лица” замењују се речима:
„физичка и друга лица која не воде пословне књиге у складу са
прописима у Републици Србији”.
Члан 3.
Oбрасци ППИ-1, ППИ-2, ППИ-3 и ППИ-4 замењују се новим
обрасцима ППИ-1, ППИ-2, ППИ-3 и ППИ-4, који су одштампани
уз овај правилник и чине његов саставни део.
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи
вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-159/2011-04
У Београду, 13. априла 2011. године
Министар,
др Мирко Цветковић, с.р.

28

Број 27

20. април 2011.

20. април 2011.

Број 27

29

30

Број 27

20. април 2011.

20. април 2011.

Број 27

31

32

Број 27

20. април 2011.

20. април 2011.

Број 27

33

34

Број 27

20. април 2011.

20. април 2011.

Број 27

35

36

Број 27

20. април 2011.

20. април 2011.

Број 27

37

38

Број 27

20. април 2011.

20. април 2011.

Број 27

39

40

Број 27

20. април 2011.

20. април 2011.

Број 27

41

42

Број 27

20. април 2011.

20. април 2011.

Број 27

43

44

Број 27

20. април 2011.

20. април 2011.

Број 27

45

46

Број 27

20. април 2011.
934

На основу члана 5. став 2. Закона о признавању сорти пољо
привредног биља („Службени гласник РС”, број 30/10),
Министар пољопривреде, трговине, шумарства и водопри
вреде, доноси

П РА В И Л Н И К
о методама испитивања сорте кукуруза ради
признавања сорте
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником прописују се методе испитивања сорте
кукуруза на огледном пољу и у лабораторији, ради признавања
сорте.
Члан 2.
Сорта кукуруза испитује се на огледном пољу и у лаборато
рији методама којима се испитују одређене битне особине сорте
кукуруза ради признавања сорте, односно којима се утврђује да је
сорта различита, униформна и стабилна (DUS тест), као и да има
бољу производну и употребну вредност (VCU тест), у складу са
законом којим се уређује признавање сорти пољопривредног биља.
Методе испитивања сорте кукуруза јесу скуп поступака и по
датака које предузима односно прикупља правно лице, предузет
ник или физичко лице којe испуњава услове прописане законом
којим се уређује признавање сорти пољопривредног биља за вр
шење испитивања сорте (у даљем тексту: извођач огледа).
II. МЕТОДЕ ИСПИТИВАЊА ПРОИЗВОДНЕ И
УПОТРЕБНЕ ВРЕДНОСТИ СОРТЕ (VCU тест)
1. Битне особине сорте кукуруза
Члан 3.
Битне особине сорте кукуруза јесу оне производне и употреб
не особине сорте кукуруза које се, у складу са законом којим се уре
ђује признавање сорти пољопривредног биља, испитују да би се
утврдила производна и употребна вредност сорте кукуруза, и то:
1) принос зрна;
2) квалитет зрна;
3) садржај влаге у зрну у моменту бербе;
4) отпорност на полегање и лом стабла;
5) отпорност или толерантност на болести и штеточине;
6) толерантност на одређени хербицид.
Сорта кукуруза испитује се тако што се битне особине из
става 1. овог члана сорте кукуруза која се испитује упоређују са
битним особинама једне или више сорти стандард, у складу са за
коном којим се уређује признавање сорти пољопривредног биља.
2. Испитивање на огледном пољу
Члан 4.
Сорта кукуруза испитује се у више одвојених огледа на
огледном пољу. Оглед чине елементарне парцеле на којима се вр
ши испитивање.
Оглед из става 1. овог члана се изводи по плану „потпуно
случајног блок система” у четири понављања, а рандомизација од
носно план огледа се прави посебно за сваки од локалитета.
Члан 5.
Сорта кукуруза испитује се на огледном пољу у складу са зах
тевом за признавање сорте у коме власник сорте, односно његов
овлашћени заступник предлаже да се сорта кукуруза, ради испи
тивања, разврста у одговарајућу групу зрења према FAO класифи
кацији (100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 или 800). Тако разврстана
сорта кукуруза сеје се, ради испитивања, у одређени оглед.
Семе сорте кукуруза које се доставља за испитивање на
огледном пољу мора да буде испитано на квалитет, здравствено
исправно и третирано фунгицидима и инсектицидима.

Члан 6.
Сорта кукуруза испитује се на више локалитета (мрежа огле
да), а број локалитета за испитивање зависи од намене и дужине
вегетације одређене сорте.
Огледи за сорте кукуруза FAO групе зрења 100, 200 и 800,
сорте кукуруза беле боје зрна, амилопектинске, високолизинске,
силажне и сорте кукуруза које се испитују на толеранцију на хер
бициде изводе се на најмање четири локалитета.
Огледи за сорте кукуруза FAO групе зрења 300, 400, 500, 600
и 700 изводе се на најмање седам локалитета.
Члан 7.
Предусев на целој површини огледног поља на коме се врши
испитивање сорти кукуруза мора бити иста култура.
Сорта кукуруза испитује се на земљишту које је пре сетве ис
питано на присутност земљишних штеточина и, по потреби, изво
ди се предсетвено третирање инсектицидима.
Количине минералних ђубрива, време и начин њихове при
мене, као и остале агротехничке мере примењују се приликом ис
питивања сорте кукуруза на огледном пољу тако да буду у складу
са највишим нивоом технологије производње кукуруза, а ради ис
пољавања генетског потенцијала родности сорте кукуруза.
Члан 8.
Сорта кукуруза која се испитује сеје се на коначан склоп у
два реда од по 7 m дужине, тако да размак између редова износи
70 cm или 75 cm, у зависности од техничких могућности сејачице.
У Табели – Eлементи огледа, дати су параметри који се при
мењују приликом испитивања сорте кукуруза. На основу FAO
групе зрења сорте кукуруза и размака између редова одређује се
размак између биљака у реду, површина елементарне парцеле и
планирани број биљака по елементарној парцели.
Табела
Елементи огледа
FAO група
зрења сорте
кукуруза

Размак између Размак између
редова
биљака у реду
(у cm)
(у cm)

Површина
елементарне
парцеле
(у m2)

Планирани
број биљака по
елементарној
парцели

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 почетку и на крају сваког огледа сеју се два заштитна реда.
У току вегетације сорте кукуруза не уклањају се заперци са
биљака.
Члан 10.
Непосредно пред бербу, за сваку сорту кукуруза, на свим еле
ментарним парцелама, утврђује се: укупан број биљака; број по
леглих биљака; број сломљених биљака и број биљака нападнут
болешћу мехураста гар (Ustilago maydis).
Члан 11.
Берба свих сорти кукуруза из једног огледа врши се у истом
дану у фази пуне зрелости зрна сорте стандард.
За сваку сорту кукуруза која се испитује, на свим елементар
ним парцелама, приликом бербе се утврђује принос зрна и садржај
влаге у зрну.
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Члан 12.
У посебном огледу, на једном локалитету, испитује се отпор
ност или толерантност сорте кукуруза на:
1) сиву пегавост листа (Еxserohilum turcicum или Helmintho
sporium turcicum);
2) кукурузни пламенац (Ostrinia nubilalis).
Члан 13.
Када се поред болести и штеточине из чл. 10. и 12. овог пра
вилника појаве друге болести и штеточине, бележи се време њихо
ве појаве и интензитет оштећења биљака, а по могућности и про
ценат оштећења биљака.
Члан 14.
Толерантност на одређени хербицид сорте кукуруза испиту
је се тако што се сорта кукуруза у огледу третира у одговарајућој
фенофази развоја тим хербицидом, а две недеље после третмана
оцењује се фитотоксичност и број угинулих биљака.
3. Испитивање у лабораторији
Члан 15.
Сорта кукуруза испитује се у лабораторији тако што се ис
питује квалитет зрна, односно садржај: протеина; суве материје;
уља; целулозе; безазотне екстрактивне материје; тврдог ендоспер
ма зрна; скроба код амилопектинских сорти кукуруза и лизина код
високолизинских сорти кукуруза у зрну.
Да би се квалитет зрна из става 1. овог члана испитао у ла
бораторији потребно је у посебном огледу, на једном локалитету
произвести један килограм зрна кукуруза у контролисаним усло
вима опрашивања (самооплодње).
4. Подаци о резултатима испитивања
Члан 16.
Извођач огледа који испитује сорту кукуруза на огледном
пољу евидентира следеће податке: назив извођача огледа; име и
презиме одговорног лица за извођење огледа; локалитет на коме
се изводи оглед; тип земљишта и садржај хранљивих материја у
земљишту на коме се налази огледно поље; предусев; обављене
агротехничке мере; податке из члана 10. и члана 11. став 2. овог
правилника, као и друге податке који утичу на принос испитиване
сорте кукуруза (оштећења од дивљачи, птица, штеточина и при
родних непогода и друго).
Извођач огледа који испитује отпорност или толерантност
сорте кукуруза на болест и штеточину из члана 12. овог правил
ника и извођач огледа који испитује толерантност сорте кукуруза
на одређен хербицид евидентирају податке о резултатима таквог
испитивања, као и назив извођача огледа, одговорно лице за изво
ђење огледа и локалитет на коме се оглед изводи.
Извођач огледа који испитује сорту кукуруза у лабораторији
евидентира податке из члана 15. став 1. овог правилника, као и на
зив извођача огледа, одговорно лице за извођење огледа и локали
тет на коме се изводи оглед из члана 15. став 2. овог правилникa.
Подаци из ст. 1, 2. и 3. овог члана саставни су део годишњих
и коначних резултата испитивања.
III. МЕТОДА ИСПИТИВАЊА РАЗЛИЧИТОСТИ,
УНИФОРМНОСТИ И СТАБИЛНОСТИ СОРТЕ (DUS тест)
Члан 17.
Различитост, униформност и стабилност сорте кукуруза ис
питује се методом одређеном техничким упутством за тестирање
различитости, униформности и стабилности сорте кукуруза.
IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 18.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи
вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-14/2011-09
У Београду, 11. априла 2011. године
Министар,
Душан Петровић, с.р.
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На основу члана 26. став 5. Закона о безбедности хране
(„Службени гласник РС”, број 41/09),
Министар здравља доноси

П РА В И Л Н И К
о изменама и допунама Правилника о здравственој
исправности дијететских производа
Члан 1.
У Правилнику о здравственој исправности дијететских про
извода („Службени гласник РС”, број 45/10) у члану 8. речи „Са
латрими 1,5 kcal/g или 6,3 kJ/g” замењују се речима „Салатрими 6
kcal/g или 25 kJ/g” .
Члан 2.
У члану 9. став 1. мења се и гласи:
„Означавање енергетске вредности и садржаја хранљивих са
стојака мора бити нумеричко. Користе се следеће мерне јединице:
Енергија
kJ i kcal
Протеини
g
Угљени хидрати
g
Масти
g
Влакна
g
Натријум
g
Холестерол
mg
витамини и минерали	mg ili µг (према јединицама наведе
ним у Прилогу бр. 1).”
Члан 3.
Члан 11. мења се и гласи:
„Члан 11.
Супстанце које се могу користити као извори витамина и ми
нерала за производњу дијететских производа наведени су у при
лозима бр. 4, 15, 21. и 24. који су одштампани уз овај правилник и
чине његов саставни део.”
Члан 4.
Члан 22. мења се и гласи:
„Члан 22.
Увозник, односно произвођач дијететског производа, пре
увоза, односно стављања у промет дијететског производа на тери
торију Републике Србије подноси захтев за упис дијететског про
извода у базу података коју води министарство (у даљем тексту:
база података).
Подносилац захтева за упис дијететског производа у базу по
датака министарства у обавези је да достави следећу документа
цију:
1) стручно мишљење и категоризацију Фармацеутског факул
тета Универзитета у Београду;
2) стручно мишљење и аналитички извештај здравствене
установе о здравственој исправности дијететског производа (Ин
ститут за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић Батут”, Ин
ститут за јавно здравље Војводине, Институт за јавно здравље
Ниш, Институт за јавно здравље Крагујевац, Градски завод за јав
но здравље Београд или Институт за хигијену Војномедицинске
академије);
3) сертификат надлежног органа да је дијететски производ
произведен у складу са принципима анализе опасности и критич
них контролних тачака (HACCP) и/или добре произвођачке праксе
(GMP) и добре хигијенске праксе (GHP);
4) потврду надлежног органа да је дијететски производ реги
строван и/или да се налази у промету у земљи произвођача, као и
потврду надлежног органа да је дијететски производ у промету у
најмање једној земљи ЕУ;
5) сертификат за сировине ризичне од спонгиформне енце
фалопатије говеда и других трансмисивних спонгиформних енце
фалопатија (BSE/ТSЕ) и генетички модификованих микрооргани
зама (GМО);
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6) фотокопију решења санитарног инспектора о испуњено
сти општих и посебних санитарно-хигијенских услова за произ
водњу дијететских производа, односно санитарне сагласности за
коришћење објекта (за произвођаче у Републици Србији);
7) фотокопију уписа у Регистар Агенције за привредне реги
стре Србије (за делатност производње односно за промет на вели
ко дијететских производа);
8) фотокопију уплатнице као доказ за покривање трошкова
поступка уписа дијететског производа у базу података министар
ства;
9) податке о увознику и/или произвођачу (пун назив привред
ног субјекта, име и презиме одговорног лица, адреса: место, улица
и број, телефон, факс, е-маил, интернет адреса).
Подносилац захтева за упис дијететског производа у базу по
датака, документацију из става 2. тач. 1), 2), 3), 4) и 5) овога члана
доставља у оригиналу или овереној фотокопији оригинала, као и
превод доказа из тачке 3), 4) и 5) на српски језик од стране овла
шћеног судског преводиоца.
Образац захтева за упис дијететског производа у базу подата
ка коју води министарство дат је у Прилогу бр. 29 који је одштам
пан уз овај Правилник и чини његов саставни део.”
Члан 5.
После члана 22. додају се чл. 22а и 22б који гласе:
„Члан 22а
Увозник, односно произвођач дијететског производа ради
добијања стручног мишљења и категоризације из члана 22. став
2. тачка 1) овог правилника доставља Фармацеутском факултету
Универзитета у Београду следећу документацију:
1) квалитативни и квантитативни састав дијететског произ
вода;
2) спецификацију сировина, порекло сировина и списак ана
литичких метода;
3) резултат провере састава и здравствене исправности гото
вог производа од акредитоване лабораторије (ЕN ISO/IEC 17025 );
4) упутство о намени и начину примене дијететског произ
вода;
5) ограничења за употребу и посебна упозорења за дијетет
ски производ (ако постоје);
6) декларацију дијететског производа.
Документација из става 1. овог члана доставља се у оригина
лу или овереној фотокопији оригинала на српском или енглеском
језику.
Осим документације из става 1. овог члана, Фармацеутски
факултет Универзитета у Београду за потребе израде стручног ми
шљења и категоризације може да тражи и мишљење релевантних
научних и стручних организација (Агенција за лекове и медицин
ска средства Србије, Медицински факултет и др.).
Члан 22б
Увозник, односно произвођач дијететског производа ра
ди добијања стручног мишљења о здравственој исправности

20. април 2011.
дијететског производа подноси здравственој установи из члана 22.
став 2. тачка 2) овог правилника следећу документацију:
1) стручно мишљење и категоризацију Фармацеутског факул
тета Универзитета у Београду;
2) квалитативни и квантитативни састав дијететског произ
вода;
3) декларацију дијететског производа.
Документација из става 1. овог члана доставља се у фотоко
пији на српском језику.”
Члан 6.
У члану 23. после става 1. додају се нови став 2. и став 3.
који гласе:
„Декларација дијететског производа садржи назив и адресу
произвођача, односно назив и адресу субјекта који пакује и ставља
у промет дијететски производ.
Декларација дијететског производа који се увози садржи на
зив и адресу увозника, земљу порекла („произведено у ...”) и зе
мљу из које је дијететски производ увезен („увезено из ...”).”
Досадашњи став 2. постаје став 4.
Члан 7.
У Прилогу 3. тачка 2. подтачка 2.4 реч: „почетним” замењује
се речју: „прелазним”.
Члан 8.
У Прилогу 12. тачка 2. подтачка 2.1 број: „(3)” замењује се
бројем: „(2)”.
Члан 9.
У Прилогу бр. 27. тачка 10. мења се и гласи: „10. Слачица и
производи од слачице; ”.
Члан 10.
У Прилогу бр. 28, у одељку Незадовољавајући резултати,
став 1. мења се и гласи:
„Ако резултати испитивања нису задовољавајући у односу на
критеријуме утврђене у Табели 1 и Табели 2 овог прилога, субјек
ти у пословању храном предузимају корективне мере дефинисане
у својим процедурама заснованим на принципима HACCP, као и
остале мере неопх одне за заштиту здравља потрошача.”
Табела 1, Табела 2 и Табела 3 замењују се новом Табелом 1,
Табелом 2 и Табелом 3 које су одштампане уз овај правилник и чи
не његов саставни део.
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи
вања у „Службеном гласнику Републике Србије”, осим одредаба
члана 6. које се примењују од 31. децембра 2011. године.
Број 110-00-11/11-04
У Београду, 8. априла 2011. године
Министар,
проф. др Зоран Станковић, с.р.
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Уставни суд у саставу: председник др Боса Ненадић и судије
др Оливера Вучић, др Марија Драшкић, Братислав Ђокић, Весна
Илић-Прелић, др Горан Илић, др Агнеш Картаг-Одри, Катарина
Манојловић-Андрић, мр Милан Марковић, др Драгиша Слијепче
вић, Милан Станић, др Драган Стојановић, Сабахудин Тахировић
и Предраг Ћетковић, у поступку по жалби Милене Тасић из Ја
године, на основу члана 167. став 4. у вези са чланом 148. став 2.
Устава Републике Србије, на седници одржаној 21. децембра 2010.
године, донео је

ОД Л У К У
1. Усвајају се жалбе Милене Тасић и поништавају Одлука Ви
соког савета судства број 119-05-00129/2010-01 од 14. јуна 2010.
године и Одлука Високог савета судства број 06-00-37/2009-01 од
25. децембра 2009. године у делу става I тачка 759.
2. Налаже се Високом савету судства да поново одлучи о при
јави подноситељке жалбе поднетој на оглас за избор за судију на
сталној судијској функцији у Основном суду у Параћину и Вишем
суду у Јагодини.
3. Одбацује се захтев подноситељке жалбе за одлагање извр
шења одлука из тачке 1.
О б р а з л ож е њ е
1. Милена Тасић из Јагодине је 23. фебруар а 2010. године
поднела Уставном суду жалбу против Одлуке Високог савета суд
ства број 06-00-37/2009-01 од 25. децембра 2009. године, којом је
утврђен престанак судијске дужности са 31. децембром 2009. го
дине судијама које нису изабране у складу са Законом о судија
ма („Службени гласник РС”, број 116/08). Подноситељка је жал
бу изјавила због битних повреда одредаба поступка, погрешно и
непотпуно утврђеног чињеничног стања, погрешне примене ма
теријалног права и повреде уставних права и права гарантованих
Европском конвенцијом.
Имајући у виду да је Високи савет судства 14. јуна 2010. го
дине донео Одлуку број 119-05-00129/2010-01, којом је у односу
на подноситељку жалбе замењена јединствена Одлука број 06-0037/2009-01 од 25. децембра 2009. године у ставу I тачка 759. изре
ке, подноситељка је жалбом од 29. јула 2010. године оспорила и
ову појединачну одлуку.
2. Из поднетих жалби и оспорених одлука Високог савета
судства Уставни суд је утврдио следеће:
Високи савет судства (у даљем тексту: ВСС) је објавио оглас
за избор судија у судовима опште и посебне надлежности у Репу
блици Србији у „Службеном гласнику РС”, број 52/09 од 15. јула
2009. године.
Подноситељска жалбе је благовремено поднела пријаву на
оглас за избор за судију Основног суда у Параћину и Вишег суда у
Јагодини. У време подношења пријаве подноситељка је била суди
ја на сталној судијској дужности у Општинском суду у Параћину.
Подноситељка је за судију први пут бирана по ранијим прописима
28. децембра 1988. године и од тада је непрестано вршила судиј
ску дужност.
ВСС је 17. децембра 2009. године донео Одлуку о избору
судија на сталну судијску функцију у судовима опште и посебне
надлежности, која је објављена у „Службеном гласнику РС”, број
106/09. Подноситељка се није налазила на списку изабраних суди
ја у овој одлуци.
Након тога, ВСС је 25. децембра 2009. године донео Одлу
ку број 06-00-37/2009-01 којом је у ставу I изреке утврђено да су
дијама које нису изабране у складу са Законом о судијама („Слу
жбени гласник РС”, број 116/08) престаје судијска дужност са 31.
децембром 2009. године, при чему су у тач. 1. до 837. наведена
имена и презимена судија и назив суда у коме су обављали судиј
ску дужност (подноситељкино име и презиме је наведено у тачки
759.). У ставу II изреке ове одлуке одређено је да наведене суди
је имају право на накнаду плате, коју ће утврдити вршилац функ
ције председника оног суда у којем то право треба да остваре. У

образложењу Одлуке је констатовано да судије из става I изреке
нису испуниле услове за избор у суд за који су поднели пријаву
предвиђене у члану 45. Закона о судијама и чл. 1, 13. и 14. Одлуке
о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, оспо
собљености и достојности за избор судија и председника судова,
те је стога донета Одлука о престанку њихове судијске дужности
са 31. децембром 2009. године. У Одлуци није наведена поука о
правном леку, али је већина неиз абраних судија, међу којима је и
подноситељка, Уставном суду изјавила жалбу против ове одлуке.
3. Уставни суд је, на седници одржаној 28. маја 2010. године,
донео Одлуку број VIIIУ-102/2010 којом је усвојио жалбу неиз а
браног судије Зорана Савељића из Ниша, поништио Одлуку ВСС
број 06-00-37/2009/01 од 25. децембра 2009. године у делу који се
односи на престанак судијске функције подносиоца и наложио
ВСС да поново одлучи о пријави подносиоца жалбе на оглас за из
бор за судију на сталној судијској функцији у Апелационом суду у
Нишу и Вишем суду у Нишу (у даљем тексту: Одлука „Савељић”).
У Одлуци „Савељић” Уставни суд је поновио своје правне
ставове утврђене 25. марта 2010. године да судије којима је због
неизбора на сталну судијску функцију престала дотадашња су
дијска дужност имају право на жалбу Уставном суду гарантовано
одредбом члана 148. став 2. Устава и да одлука којом се утврђује
да им је судијска дужност престала мора да буде образложена на
вођењем конкретних разлога због којих одређено лице није иза
брано, а који се темеље на условима за избор судија прописаним
одредбама члана 45. Закона о судијама и ближе уређеним Одлуком
о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособље
ности и достојности за избор судија и председника судова. Суд је
констатовао да је спроведени поступак општег избора судија у Ре
публици Србији по огласу од 15. јула 2009. године имао одређене
специфичности у односу на уобичајен поступак избора на сталну
судијску функцију, које су се огледале у томе да су поступком оп
штег избора биле обухваћене све судије које су у време објављи
вања огласа обављале судијску дужност у складу са раније важе
ћим прописима, да је за њих важила претпоставка да испуњавају
критеријуме и мерила за избор, али да је ова претпоставка била
оборива, уколико су постојали разлози за сумњу да кандидат ис
пуњава услове за избор зато што није показао да је стручан, оспо
собљен и достојан за вршење судијске функције, при чему је ВСС
неиспуњеност прописане претпоставке требало да утврди током
спровођења поступка избора у коме је морало бити обезбеђено
Уставом зајемчено право на правично суђење. Стога је Уставни
суд наложио ВСС следеће: да поново одлучи о пријави подно
сиоца жалбе на избор за судију на сталну судијску функцију; да
приликом спровођења поновног поступка има у виду све наводе
жалбе како би отклонио повреде поступка избора; да поновни по
ступак спроведе сагласно Уставу и закону; да уколико утврди да
подносилац не испуњава прописане услове за избор, донесе одлу
ку о престанку његове судијске дужности у којој ће навести које
од прописаних услова подносилац не испуњава и изнети конкрет
не разлоге и доказе на којима заснива такву одлуку.
4. Након доношења Одлуке „Савељић”, ВСС је 14. јуна 2010.
године донео 564 појединачне одлуке о престанку судијске дужно
сти које се односе на одређене неизабране судије, међу којима је
и подноситељка жалбе, а које је доставио Уставном суду поводом
поступака по жалбама неиз абраних судија.
Одлуком ВСС број 119-05-00129/2010-01 од 14. јуна 2010. го
дине утврђено је да је Милени Тасић, која није изабрана за суди
ју у складу са Законом о судијама, престала судијска дужност са
31. децембром 2009. године (став први изреке) и констатовано да
се овом појединачном одлуком замењује јединствена Одлука Ви
соког савета судства број 06-00-37/2009-01 од 25. децембра 2009.
године у ставу I тачка 759. изреке (став други изреке). Образло
жење ове одлуке садржи: податке о објављивању огласа за општи
избор судија; садржину Одлуке ВСС од 25. децембра 2009. годи
не; правне ставове Уставног суда утврђене 25. марта 2010. године;
битне ставове Уставног суда изложене у Одлуци „Савељић”; цити
ране одредбе члана 45. Закона о судијама, као и чл. 13. и 14. Одлу
ке о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, оспо
собљености и достојности за избор судија и председника судова;
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разлоге због којих Милена Тасић не испуњава услове за избор за
судију. Наведено је да постоје разлози за сумњу у погледу њене
стручности и оспособљености, јер је у трогодишњем периоду (од
2006. до 2008. године) било више притужби странака због одуго
влачења извршног поступка док је радила у Општинском суду у
Параћину, и то у предметима И. 941/06, И. 1955/07, И. 855/05, И.
773/06 и И. 95/04. Појединачна одлука Високог савета судства, као
ни претходна Одлука која се њоме замењује, не садрже поуку о
праву на жалбу.
5. Милена Тасић је жалбом оспорила наведену појединачну
одлуку ВСС због погрешно утврђеног чињеничног стања. У жал
би наводи да је у току 2006. и 2007. године била парнични судија,
а да је од 1. јануара 2008. године поступала и у ванпарничним и
извршним предметима. Истиче да је у извршној материји доби
ла доста старих предмета, међу којима су и предмети означени у
оспореној Одлуци, па би притужбе странака требало да се односе
на рад претходних судија. Изјаснила се о радњама које је предузе
ла у сваком од наведених предмета и о томе доставила писане до
казе, тврдећи да нису постојали пропусти у њеном поступању који
би допринели одуговлачењу извршног поступка.
Подноситељка је навела да остаје при жалби поднетој против
Одлуке ВСС од 25. децембра 2009. године, коју је изјавила због
повреде начела јавности, расправности и непристрасности у по
ступку избора судија, због повреде права на образложену одлуку
и правни лек, као и због непостојања објективних критеријума за
избор, одсуства рангирања кандидата и пропуста да се прибави
мишљење колегијума судова за кандидате који су у време избора
вршили судијску дужност.
Подноситељка је захтевала да Уставни суд поништи одлу
ке ВСС против којих је изјавила жалбе, наложи ВСС да отклони
штетне последице својих одлука и одложи извршење оспорених
одлука.
6. У поступку по жалбама подноситељке против одлуке о
престанку њене судијске дужности, Уставни суд је, на основу од
редбе члана 100. став 1. Закона о Уставном суду („Службени гла
сник РС”, број 109/07), заказао расправу, која је одржана 1. децем
бра 2010. године, у присуству подноситељке жалбе и овлашћеног
представника доносиоца оспорених одлука.
Судија известилац је на расправи изнео садржину оспорене
појединачне одлуке ВСС и разлоге наведене у жалби подноситељ
ке, указујући учесницима у поступку да на расправи, пре свега,
треба разјаснити питање да ли је подноситељка жалбе, као посту
пајући судија у предметима извршења Општинског суда у Пара
ћину наведеним у оспореној Одлуци, допринела одуговлачењу
поступка које може довести у оправдану сумњу њену стручност
и оспособљеност, посебно имајући у виду наводе жалбе и доказе
који су уз њу достављени.
Овлашћено лице ВСС је на расправи остала при наводима из
оспорене појединачне Одлуке ВСС, према којима је подноситељ
ка жалбе као судија допринела одуговлачењу судског поступка у
предметима наведеним у тој одлуци. Истакла је да су у питању
предмети извршења у којима је поступак по закону хитан, а да су
притужбе поднете у току 2008. године када је подноситељка била
извршни судија. Није могла да се изјасни о томе да ли је ВСС вр
шио увид у означене предмете, или је стање у предметима утврђе
но на основу других доказа које је доставио суд у коме је подноси
тељка жалбе радила извршну материју, и то не само у току 2008.
године већ и у току 2007. године, док се о осталим наводима жалбе
који се односе на радње које је подноситељка предузела у означе
ним предметима и о доказима који су на те околности достављени
ВСС уз жалбу није изјашњавала.
Подноситељка жалбе је на расправи изјавила да је 2007. го
дине добила у рад само 37 извршних предмета, и то у току лета
када је поступајући извршни судија у тим предметима отишао на
годишњи одмор, па је мањи број хитних предмета извршења рас
подељен свим судијама тадашњег Општинског суда у Параћину.
Навела је да су сви ти предмети решени у току 2007. године, што
се може видети из извештаја о раду који је доставила уз жалбу.
Поново је истакла да је спорним извршним предметима задужена
тек 2008. године, да је након пријема оспорене појединачне Одлу
ке ВСС у њих извршила увид, те да и даље сматра да нису посто
јали њени пропусти у раду на овим предметима и да поднете при
тужбе не могу бити разлог да се формира сумња у њену стручност
и оспособљеност, посебно имајући у виду резултате рада које је
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остварила у посматраном периоду, а који у оспореној Одлуци нису
ни поменути, нити цењени.
7. Уставни суд налази да су за одлучивање о жалбама под
носитељке меродавне следеће одредбе Устава Републике Србије,
закона и општих аката које је донео ВСС:
Устав утврђује: да се одредбе о људским и мањинским прави
ма тумаче у корист унапређења вредности демократског друштва,
сагласно важећим међународним стандардима људских и мањин
ских права, као и пракси међународних институција које надзиру
њихово спровођење (члан 18. став 3.); да људска и мањинска права
зајемчена Уставом могу законом бити ограничена ако ограниче
ње допушта Устав, у сврхе ради којих га Устав допушта, у обиму
неопходном да се уставна сврха ограничења задовољи у демократ
ском друштву и без задирања у суштину зајемченог права, као и
да су при ограничавању људских и мањинских права, сви државни
органи, а нарочито судови, дужни да воде рачуна о суштини права
које се ограничава, важности сврхе ограничења, природи и обиму
ограничења, односу ограничења са сврхом ограничења и о томе да
ли постоји начин да се сврха ограничења постигне мањим ограни
чењем права (члан 20. ст. 1. и 3.); да свако има право на независан,
непристрасан и законом већ установљен суд, правично и у разум
ном року, јавно расправи и одлучи о његовим правима и обавеза
ма, основаности сумње која је била разлог за покретање поступка,
као и о оптужбама против њега, те да се јавност може искључити
током читавог поступка који се води пред судом или у делу по
ступка, само ради заштите интереса националне безбедности, јав
ног реда и морала у демократском друштву, као и ради заштите
интереса малолетника или приватности учесника у поступку, у
складу са законом (члан 32. ст. 1. и 3.); да свако има право на жал
бу или друго правно средство против одлуке којом се одлучује о
његовом праву, обавези или на закону заснованом интересу (члан
36. став 2.); да Одлуку о престанку судијске функције доноси Ви
соки савет судства, да против ове одлуке судија има право жалбе
Уставном суду и да изјављена жалба искључује право на подноше
ње уставне жалбе (члан 148. став 2.); да су одлуке Уставног суда
коначне, извршне и општеобавезујуће (члан 166. став 2.).
Одредбама Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр.
116/08, 58/09 и 104/09) је прописано: да за судију може бити иза
бран држављанин Републике Србије који испуњава опште услове
за рад у државним органима, који је завршио правни факултет,
положио правосудни испит и који је стручан, оспособљен и до
стојан судијске функције (члан 43.); да стручност подразумева по
седовање теоријског и практичног знања потребног за обављање
судијске дужности, да оспособљеност подразумева вештине које
омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у
решавању судских предмета, да достојност подразумева моралне
особине које судија треба да поседује и понашање у складу са тим
особинама, да су моралне особине које судија треба да поседује
– поштење, савесност, правичност, достојанственост, истрајност и
узорност, а понашање са тим особинама подразумева чување угле
да судије и суда у служби и изван ње, свест о друштвеној одговор
ности, одржавање независности и непристрасности, поузданости
и достојанства у служби и изван ње и преузимања одговорности за
унутрашњу организацију и позитивну слику о судству у јавности,
као и да критеријуме и мерила за оцену стручности, оспособље
ности и достојности прописује Високи савет судства, у складу са
законом (члан 45. ст. 2. до 6.); да Високи савет судства прибавља
податке и мишљења о стручности, оспособљености и достојности
кандидата, те да се подаци и мишљења прибављају од органа и ор
ганизација у којима је кандидат радио у правној струци, а за кан
дидате који долазе из судова обавезно је прибављање мишљења
седнице свих судија суда из кога потиче кандидат, као и мишљење
седнице свих судија непосредно вишег суда, у које кандидат има
право увида пре избора (члан 49. ст. 1. и 2.); да судије изабране
по Закону о судијама („Службени гласник РС”, бр. 63/01, 42/02,
17/03, 27/03, 29/04, 35/04, 44/04, 61/05, 101/05 и 46/06) и Закону о
судовима („Службени гласник Републике Србије”, бр. 46/91, 60/91
– исправка, 18/92 – исправка, 71/92, 63/01, 42/02, 27/03 и 29/04) на
стављају функцију у судовима за које су изабране до дана ступања
на функцију судија изабраних у складу са овим законом (члан 99.
став 1.); да судијама из члана 99. ст. 1. и 2. овог закона, који нису
изабрани у складу са овим законом, дужност престаје даном сту
пања на функцију судија изабраних у складу са овим законом, а
да судије из става 1. овог члана, имају право на накнаду плате у
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трајању од шест месеци у висини плате коју су имали у тренутку
престанка дужности (члан 101. ст. 1. и 2.); да овај закон ступа на
снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Ре
публике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2010. године, изузев
одредбе члана 20. став 2. која се примењује од ступања овог закона
на снагу и одредаба чл. 43–54. и члана 81, члана 82. став 1. и чл.
83. и 88. овог закона, које почињу да се примењују од дана консти
туисања Високог савета судства (члан 107. став 1.).
Закон о Високом савету судства („Службени гласник РС”,
број 116/08), поред осталог, прописује да Савет може да одлучи да
ради у јавној седници, у складу са Пословником (члан 14. став 1.),
као и да одлуке Савета морају увек бити образложене, када је про
тив њих дозвољен правни лек и када је то законом и Пословником
прописано (члан 17. став 2.)
Пословником о раду Високог савета судства је предвиђено да
су седнице Савета затворене за јавност (члан 5.) и да одлуке Саве
та против којих је дозвољен правни лек морају бити образложене
(члан 32. став 1.).
Одредбама члана 13. Одлуке о утврђивању критеријума и ме
рила за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор
судија и председника судова („Службени гласник РС”, број 49/09),
коју је на основу члана 45. Закона о судијама донео Високи са
вет судства, прописано је: да се претпоставља да судија који је би
ран по ранијим прописима и који у време избора врши судијску
дужност, а пријавио се за избор у суд исте врсте, односно истог
степена, испуњава критеријуме и мерила из ове одлуке (став 1.);
да је ова претпоставка оборива, уколико постоје разлози за сум
њу да кандидат испуњава критеријуме и мерила из ове одлуке, за
то што није показао да је стручан, оспособљен и достојан за вр
шење судијске функције (став 2.); да се сматра да кандидат није
испољио довољан ниво стручности ако је у последње три године
имао укинутих одлука знатно изнад просека суда у коме врши су
дијску дужност (став 3.); да се сматра да кандидат није испољио
довољан ниво оспособљености ако у последње три године није
завршио број предмета који је одређен Мерилима за оцену мини
мума успешности вршења судијске дужности која ће се привре
мено примењивати до дана почетка примене одредаба чл. 21. до
28. Закона о уређењу судова („Службени гласник РС”, број 80/05)
или ако се застаревање кривичног поступка може приписати очи
гледном пропусту кандидата (став 4.); да се сматра да кандидат
није испунио критеријуме и мерила из ове одлуке ако му је Ве
лико персонално веће утврдило разлоге за разрешење (став 5.); да
ће Високи савет судства у сваком конкретном случају оценити да
ли кандидат коме је у поступку пред Великим персоналним већем
изречена дисциплинска мера испуњава критеријуме и мерила из
ове одлуке (став 6.). Одредбама члана 14. става 1. наведене Одлуке
прописано је да се разлози за сумњу у стручност и оспособљеност
кандидата образују зависно од: процента испуњености оријента
ционе норме (тачка 1)); броја мериторно решених предмета и бро
ја предмета решених на други начин (тачка 2)); броја потврђених,
преиначених и укинутих одлука по правном леку (тачка 3)); бро
ја отворених расправа пред вишим судом које се могу приписати
пропусту првостепеног судије (тачка 4)); броја предмета у којима
је расправа поново отворена и времена од закључења до поновног
отварања нове расправе (тачка 5)); коефицијента ажурности (тачка
6)); времена израде одлука (тачка 7)); начина поступања са старим
предметима (броја примљених и броја решених старих предмета
и у којим роковима (тачка 8)); броја застарелих предмета у кри
вичним поступцима који се могу приписати очигледном пропусту
кандидата (тачка 9)). Одредбама члана 15. уређено је питање из
вора података и начина прибављања података и мишљења за све
кандидате, поред осталог и мишљења од седнице свих судија.
8. Уставни суд најпре истиче да је оспорена појединачна Одлука
ВСС од 14. јуна 2010. године донета у извршењу Одлуке „Савељић”.
С обзиром на то да су одлуке Уставног суда коначне, извр
шне и општеобавезујуће, те да се 837 неизабраних судија којима
је оспореном Одлуком ВСС од 25. децембра 2009. године утврђен
престанак судијске дужности, а међу којима и подноситељки жал
бе, налазе у истој правној ситуац
 ији као и неизабрани судија Зо
ран Савељић, ВСС је био дужан да понови поступак по пријави
на избор у складу са правним ставовима и налозима Уставног суда
изложеним у Одлуци „Савељић” и у односу на друге неизабране
судије које су овом суду изјавиле жалбе против наведене тзв. је
динствене одлуке ВСС.

20. април 2011.
На основу документације коју су Уставном суду доставили
учесници у поступку и резултата одржане расправе, Суд је утвр
дио да је у поступку доношења оспорене појединачне Одлуке
ВСС од 14. јуна 2010. године само делимично поступљено по на
лозима из Одлуке „Савељић”.
Уставни суд је у Одлуци „Савељић” констатовао да је у по
ступку избора судија кандидатима који су обављали судијску ду
жност морало бити обезбеђено Уставом зајемчено право на пра
вично суђење. Ово из следећих разлога: у питању су лица која су
по ранијим прописима бирана на сталну судијску дужност; за ова
лица је важила претпоставка да испуњавају критеријуме и мери
ла за избор судије; наведена претпоставка била је оборива, уко
лико су постојали разлози за сумњу да кандидат испуњава услове
за избор у погледу стручности, оспособљености и достојности; у
случају сумње, непостојање неког од услова за избор могло је би
ти утврђено само на основу доказа у спроведеном поступку, јер
разлози за неизбор представљају истовремено и разлоге за покре
тање дисциплинског поступка против судије, па чак и за његово
разрешење; неизбор на судијску функцију имао је за последицу не
само престанак судијске дужности, већ и престанак радног односа
и губитак права по том основу.
Уставни суд је имао у виду да се одредбе члана 32. Устава пр
венствено односе на јемства правичног суђења у грађанским и кри
вичним стварима у поступку пред судовима. Међутим, тумачењем
овог уставног права у складу са праксом међународних институција
за заштиту људских права, сагласно одредби члана 18. став 3. Уста
ва, Уставни суд је закључио следеће: прво, да се стандарди правич
ног процеса примењују и у дисциплинским, управним, царинским
и фискалним поступцима; друго, да појам суда има аутономно зна
чење у пракси Европског суда за људска права, ослобођено разли
читих националних дефиниција. На темељу праксе Европског суда
за људска права, најпре предмета Eskelinen and Others protiv Finske
(GC, број 63235/00, 19. априла 2007.), а пре свега предмета Olujić
protiv Hrvatske (број 22330/05, 5. фебруар 2009.) у коме је наведено
да Државно судско веће треба сматрати независним судом (трибу
нал) основаним законом, те да је стога у сврху члана 6. став 1. Кон
венције дисциплински поступак против подносиоца захтева (судије
и председника Врховног суда Хрватске) био вођен пред судом (три
бунал), Уставни суд је оценио да и поступак у коме су донете оспо
рене одлуке ВСС подлеже захтевима правичног суђења у смислу
члана 32. Устава, јер је вођен пред својеврсним трибуналом.
9. У Одлуци „Савељић” наложено је ВСС да поново одлучи
о пријави подносиоца жалбе на избор за судију на сталну судијску
функцију како би се у поновном поступку отклониле повреде учи
њене приликом општег избора и поступак спровео сагласно Уставу
и закону. У извршењу наведене одлуке, ВСС није поновио посту
пак одлучивања о пријави подноситељке жалбе, већ је само донео
појединачну одлуку о престанку њене судијске дужности којом је
заменио раније донету тзв. јединствену Одлуку од 25. децембра
2009. године у делу става I изреке који се односио на подноситељ
ку. У оспореној појединачној одлуци наведени су разлози за сумњу
у оспособљеност подноситељке да обавља судијску дужност, али
не и докази на којима је ова сумња заснована, начин на који су по
даци о поступању у шест извршних предмета прибављени и време
када је то учињено. Наведени недостаци образложења ове одлуке
су утолико значајнији што из записника са ХХV Редовне седнице
Првог састава ВСС, одржане 18. новембра 2009. године, у периоду
од 10.00 до 17.30 часова, произлази да су на седници разматране
пријаве кандидата за шест виших и девет основних судова са под
ручја Апелационог суда у Крагујевцу, између осталог и за Основни
суд у Параћину и Виши суд у Јагодини за које се пријавила подно
ситељка. У наведеном записнику је констатовано да су Б.Т. и Н.Ј.
(чланови ВСС из реда судија) упознали чланове са резултатима ра
да судија за период од 2006. до 2008. године у погледу испуњено
сти норме и процента успешности, имајући у виду резултате рада
судова за наведени период и прилив предмета, да су имали у виду
податке који се односе на достојност судија и да се водило рачуна
о томе у којој материји судије поступају, како би били сразмерно
заступљени најбољи кандидати из свих судећих материја. Из запи
сника, дакле, произлази да приликом одлучивања о пријави подно
ситељке жалбе ВСС није разматрао податке о њеном поступању у
појединим извршним предметима, нити је у њих вршио увид, а из
осталих достављених записника се види да ВСС на другим седни
цама није поново разматрао њену кандидатуру.

20. април 2011.
Поред недостатака у образложењу оспорене Одлуке ВСС од
14. јуна 2010. године, ова одлука не садржи ни поуку о праву на
жалбу.
Уставни суд указује на то да правично суђење обухвата и пра
во на приступ суду које може бити повређено или ускраћено посто
јањем како правних, тако и фактичких сметњи. У Одлуци „Саве
љић” Уставни суд се већ изјаснио о томе да оспорена Одлука ВСС
од 25. децембра 2010. године због недовољног степена конкретно
сти образложења повређује право подносиоца на приступ суду, јер
не даје могућност за њено суштинско испитивање у поступку по
жалби. Непостојање делотворног правног лека би, такође, могло
представљати повреду права на приступ суду. У овом случају, жал
ба против одлуке о престанку судијске функције је дозвољена, али
је поновним пропуштањем да наведе поуку о правном леку ВСС
могао повредити право на жалбу неизабраних судија којима је пре
стала судијска дужност, зајемчено чланом 36. став 2. Устава. До по
вреде тог права подноситељке није дошло јер је била упозната са
правним ставом Уставног суда према коме се против одлуке ВСС о
престанку судијске дужности може изјавити жалба овом суду.
10. Уставни суд, даље, констатује да оспорена појединачна
одлука ВСС од 14. јуна 2010. године није донета у поновном по
ступку одлучивања о пријави подноситељке жалбе за избор, па та
ко нису отклоњене повреде поступка које се огледају у следећем:
Подноситељки жалбе, као ни другим неизабраним судијама
у поступку општег избора пред ВСС није било обезбеђено право
на јавну расправу. Подноситељки није било омогућено да се у по
ступку упозна са чињеницама на основу којих је ВСС образовао
разлоге за сумњу у њену оспособљеност и да се о њима изјасни.
Подноситељка је тек седам месеци након завршеног општег избо
ра сазнала за разлоге због којих је утврђено да не испуњава услове
за избор за судију, а први пут се о њима изјаснила на расправи
одржаној пред Уставним судом. Имајући у виду природу поступка
избора у коме је сумња у испуњеност услова за избор судије који
већ обавља судијску дужност морала бити заснована на подацима
и доказима које је од надлежних органа прибавио ВСС, кандида
тима су морали бити предочени ти подаци и докази како би могли
да их провере и евентуално оспоре. ВСС је подноситељки жалбе,
као и другим кандидатима који су претходно вршили судијску ду
жност, ускратио могућност да се изјасне о околностима које су би
ле првенствено чињеничне, а не правне природе, и које су довеле
до тешких последица за њих.
Право на правично суђење, између осталог, обухвата и кон
традикторност. Од суштинског значаја за правични поступак је
да странке имају прилику да на прави начин учествују у поступку
пред судом (mutatis mutandis пред ВСС као трибуналом). Европски
суд сматра да странка у начелу мора имати могућност не само да
изнесе све доказе да би успела у спору, него и да буде обавештена
и да изнесе своје мишљење о доказима друге стране који су под
нети да би се утицало на одлуку суда (види: пресуде у случајевима
Lobo Machado против Portugalije и Vermeulen против Belgije).
Подноситељки жалбе не само да је било онемогућено рас
прављање у поступку избора, већ је ВСС из поступка искључио
јавност. ВСС је у „Службеном гласнику Републике Србије” обја
вио Одлуку о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручно
сти, оспособљености и достојности за избор судија и председника
судова, оглас за избор судија, Одлуку о избору судија на сталну
судијску функцију у судовима опште и посебне надлежности и
Одлуку о престанку судијске функције, али су све друге одлуке,
седнице и поступања ВСС остали затворени за јавност.
Одредбом члана 32. став 3. Устава утврђено је да се јавност
може искључити током читавог поступка који се води пред судом
или у делу поступка, само ради заштите интереса националне без
бедности, јавног реда и морала у демократском друштву, као и ра
ди заштите малолетника или приватности учесника у поступку, у
складу са законом.
Одредбом члана 14. став 1. Закона о Високом савету судства
прописано је да Савет може да одлучи да ради у јавној седници,
али је Пословником о свом раду ВСС утврдио да су његове седни
це затворене за јавност.
Уставни суд констатује да је искључење јавности са седнице
ВСС свакако нужно када је потребно заштити приватност лица ко
ја обављају судијску дужност, а посебно њихов углед и достојан
ство. Међутим, Уставни суд оцењује да поступак општег избора
који је спровео ВСС у целини није био у довољној мери отворен
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ни за страначку јавност, нити за општу јавност. Свако од прија
вљених кандидата који је обављао судијску дужност је имао ле
гитиман интерес да му буду доступни подаци о резултатима рада
свих судија због међусобног упоређивања и вредновања резултата,
као и да захтева да се о његовој кандидатури јавно расправља. Оп
шти избор судија у склопу реформе правосуђа је био од великог
друштвеног интереса, па је и општа јавност требала да добије ви
ше информација о изборном поступку, што је могло да искључи
сумње у политичку мотивисаност и арбитрерност изборног про
цеса које су биле присутне у широј јавности. У таквим околности
ма Уставни суд не може прихватити тврдњу ВСС да је у поступку
избора била обезбеђена јавност.
Захтев за јавношћу расправе доприноси праву на правичан
процес и остваривању његовог циља, јер штити учеснике у по
ступку од доношења тајних одлука које измичу контроли јавности
и тиме јача поверење странака и грађана у судске институције.
11. Уставни суд је оценио да ВСС у поступку одлучивања
о пријави подноситељке жалбе на избор за судију није правилно
применио меродавно материјално право.
Наиме, неспорно је да ВСС за подноситељку жалбе и за дру
ге кандидате који долазе из судова није прибављао мишљење сед
нице свих судија суда из кога потиче кандидат, као и мишљење
седнице свих судија непосредно вишег суда. Према изјавама пред
ставника ВСС датим на расправама, мишљења судова нису тра
жена јер је постојала претпоставка да све судије које су биране по
ранијим прописима и које у време избора врше судијску функцију
испуњавају критеријуме и мерила за избор. Подноситељка у жал
би наводи да је ВСС на седници од 1. септембра 2009. године до
нео закључак да се не траже мишљења колегијума судова, са обра
зложењем да се одредбе члана 49. Закона о судијама примењују
тек од 1. јануара 2010. године. Уставни суд се обратио ВСС писа
ним захтевом за достављање свих записника са седница ВСС, али
записник од 1. септембра 2009. године није достављен Суду, као
ни још неколико других записника, што се може видети из редног
броја седница са којих су записници достављени.
У вези наведеног правног питања, Уставни суд најпре конста
тује да су одредбе члана 49. Закона о судијама из 2008. године мора
ле бити примењиване у време спровођења поступка општег избора
2009. године, на основу одредбе члана 107. став 1. овог закона. Од
редбом члана 15. став 2. Одлуке о утврђивању критеријума и ме
рила за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор
судија и председника судова је, такође, прописано да се за судије,
поред осталих података и мишљења, прибавља и мишљење од сед
нице свих судија. Уставни суд је стога оценио да, без обзира на раз
логе којимa сe руководиo ВСС да не прибавља наведена мишљења,
ВСС није био овлашћен да закључком измени императивне одредбе
члана 49. Закона о судијама које прописују да се у поступку избора
судија мишљења седница свих судија обавезно прибављају.
По оцени Уставног суда, ВСС није правилно применио ни од
редбе чл. 13. и 14. Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за
оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судија
и председника судова које се односе на избор за сталну функцију
судије који је биран по ранијим прописима и који у време избора
врши судијску дужност. Одредбе члана 13. наведене Одлуке утвр
ђују претпоставку да судија који је биран по ранијим прописима и
који у време избора врши судијску дужност, испуњава критерију
ме и мерила из ове одлуке за избор у суд исте врсте, односно истог
степена, као и да је та претпоставка оборива уколико постоје раз
лози за сумњу да кандидат није показао довољну стручност, оспо
собљеност и достојност за вршење судијске функције. У одредба
ма ст. 3. до 5. истог члана Одлуке прописани су случајеви када ће
се сматрати да кандидат није испољио довољан ниво стручности
и оспособљености, односно када није испунио критеријуме и ме
рила из ове одлуке. Одредбама члана 14. Одлуке се ближе уређу
ју случајеви у којима се не сматра, односно не претпоставља да
кандидат није испунио неки од критеријума и мерила као у члану
13. Одлуке, већ се набрајају разлози за сумњу у стручност и оспо
собљеност. Постојање сумње само по себи није довољан основ за
утврђивање чињеница, него је потребно да сумња буде потврђена
одговарајућим доказима. Уставни суд сматра да поједини разлози
за сумњу, при чему многи нису довољно прецизно формулисани,
не могу бити посматрани парцијално, селективно или изоловано
у односу на укупне резултате рада кандидата и без сагледавања
субјективних или објективних околности због којих су ти разлози
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настали. У ситуацији када наведена Одлука о критеријумима и
мерилима не дефинише начин на који треба вредновати поједине
елементе рада судија, ВСС је био дужан да утврди јасне и недво
смислене ставове о вредности појединих елемената, имајући у ви
ду њихов значај, тежину, број и слично.
У конкретном случају, у оспореној појединачној Одлуци ВСС
од 14. јуна 2010. године је утврђено да подноситељка жалбе не ис
пуњава услове из члана 45. Закона о судијама у погледу стручно
сти и оспособљености, у вези са чланом 14. став 1. тачка 8) Одлуке
о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, оспо
собљености и достојности за избор судија и председника судова.
Према наведеној одредби Одлуке, разлози за сумњу у стручност и
оспособљеност кандидата образују се, поред осталог, зависно од
начина поступања у старим предметима (броја примљених и броја
решених старих предмета и у којим роковима). Из Одлуке која се
оспорава жалбом произлази да приликом њеног доношења ВСС
није узео у обзир укупне резултате рада подноситељке у посма
траном трогодишњем периоду, нити укупан број примљених и ре
шених старих предмета и рокове њиховог решавања, већ је сумњу
у стручност и оспособљеност подноситељке засновао само на ста
њу у пет извршних предмета, у које није извршио увид, нити је на
поуздан начин утврдио да ли се евентуални пропусти у поступању
у тим предметима могу приписати подноситељки жалбе. Уставни
суд је, стога, нашао да оспорена Одлука ВСС није у довољној ме
ри образложена у погледу примене критеријума и мерила за оцену
стручности и оспособљености подноситељке, те да у том смислу
не задовољава захтеве правичног суђења.
12. Полазећи од свега наведеног, Уставни суд је, сагласно од
редби члана 101. Закона о Уставном суду, а у вези са чланом 103.
овог закона, поднете жалбе усвојио и оспорене одлуке ВСС пони
штио, као у тачки 1. изреке, те наложио ВСС да поново одлучи о
пријави подноситељке жалби поднетој за избор за судију у Основ
ном суду у Параћину и Вишем суду у Јагодини, као у тачки 2. изреке.
Уставни суд још једном истиче да је ВСС дужан да поновни посту
пак спроведе сагласно Уставу, закону и општим актима ВСС. У по
ступку поновног одлучивања о пријави подноситељке жалбе, ВСС је
овлашћен да под условима и на начин прописан законом и прописи
ма донетим на основу закона, одлучи о њеном избору или неизбору
на сталну судијску функцију у судове за које је поднела пријаву.
Уставни суд је одбацио захтев подноситељке жалбе за одлага
ње извршења оспорених одлука, сагласно одредби члана 56. став
3. у вези са чланом 86. Закона о Уставном суду, јер је донео конач
ну одлуку којом је жалбе подноситељке усвојио.
Суд је, сагласно одредби члана 49. став 2. Закона о Уставном
суду, одлучио да се ова одлука објави у „Службеном гласнику Ре
публике Србије”, због њеног значаја за заштиту уставности и зако
нитости, односно људских права и грађанских слобода, као и због
значаја за поступање и одлучивање у другим предметима неиза
браних судија.
13. На основу свега изложеног и одредаба члана 45. тачка 12)
и члана 46. тачка 3) Закона о Уставном суду, Уставни суд је донео
Одлуку као у изреци.
VIIIУ број 189/2010
Председник
Уставног суда,
др Боса Ненадић, с.р.
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Уставни суд у саставу: председник др Боса Ненадић и судије
др Оливера Вучић, др Марија Драшкић, Братислав Ђокић, Весна
Илић-Прелић, др Агнеш Картаг-Одри, Катарина Манојловић-Ан
дрић, мр Милан Марковић, др Драгиша Слијепчевић, Милан Ста
нић, др Драган Стојановић и Предраг Ћетковић, на основу члана
167. став 1. тачка 3. Устава Републике Србије, на седници одржа
ној 15. јула 2010. године, донео је

ОД Л У К У
1. Утврђује се да одредбе члана 10. ст. 2. и 3, члана 12. ст. 1.
и 2. и члана 13. Правилника о изменама и допунама Правилника
о ближим условима и начину остваривања права на финансијску

подршку породици са децом („Службени гласник РС”, број 17/06),
нису у сагласности са законом.
2. Обуставља се поступак за оцену законитости одредбе чла
на 10. став 1. Правилника из тачке 1.
О б р а з л ож е њ е
Уставном суду поднета је иницијатива за оцену законитости
одредаба члана 10, члана 12. ст. 1. и 2. и члана 13. Правилника
наведеног у изреци. У иницијативи се наводи да одредбама Закона
о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник
РС”, бр. 16/02 и 115/05) није одређено шта се подразумева „под
одговарајућим стамбеним простором и другим нужним економ
ским зградама у пољопривредном домаћинству”, те да су оспо
рене одредбе члана 10. Правилника у супротности са одредбом
члана 15. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник
РС”, број 79/05), према којој се правилником разрађују поједине
одредбе закона или прописа Владе, као и са одредбама члана 5.
Закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци
породици са децом („Службени гласник РС”, број 115/05), којом
су измењене одредбе члана 6. основног текста Закона о финансиј
ској подршци породици са децом („Службени гласник РС”, број
16/02). Полазећи од тога да се „правилником не могу одређивати
услови за остваривање права и интереса грађана”, по мишљењу
иницијатора, „законом је требало одредити шта се сматра одго
варајућим стамбеним простором и другим нужним економским
зградама у пољопривредном домаћинству, док се правилником
могло регулисати питање којим се исправама доказује површина
стамбеног простора и др.”. Оспоравајући одредбе члана 11. ст. 1.
и 2. Правилника, иницијатор наводи да су оне у супротности са
одредбама члана 15. став 2. Закона о државној управи („Службени
гласник РС”, број 79/05), будући да Закон о финансијској подршци
породици са децом није регулисао „шта се подразумева под непо
средном бригом о детету у смислу тог закона”. У вези оспоравања
члана 13. Правилника, иницијатор сматра да је наведени члан, та
кође, у супротности са одредбом члана 15. став 2. Закона о држав
ној управи, будући „да одредбама Закона о финансијској подршци
породици са децом као и Породичног закона („Службени гласник
РС”, број 18/05) није регулисан статус самохраног родитеља, док
се правилником могло регулисати само питање којим се исправа
ма доказује статус самохраног родитеља”.
Уставни суд је у спроведеном поступку поводом поднете
иницијативе за оцену законитости оспорених одредаба наведеног
Правилника оценио да се основано поставља питање њихове са
гласности са законом, те је, сагласно одредби члана 53. став 1. За
кона о Уставном суду („Службени гласник РС”, број 109/07), на
седници одржаној 22. децембра 2009. године, донео Решење о по
кретању поступка за оцену законитости одредаба члана 10, члана
12. ст. 1. и 2. и члана 13. наведеног Правилника.
На основу одредаба чл. 33. и 34. Закона о Уставном суду,
Уставни суд је дописом од 16. фебруара 2010. године доставио
наведено Решење доносиоцу акта, ради давања одговора. Како
у остављеном року, а ни накнадно, доносилац акта није доста
вио одговор, Суд је, на основу одредбе члана 34. став 3. Закона о
Уставном суду, наставио поступак у овој правној ствари.
У поступку пред Уставним судом утврђено је следеће:
Правилник о ближим условима и начину остваривања права
на финансијску подршку породици са децом („Службени гласник
РС”, број 29/02) је донет на основу одредбе члана 26. став 1. Зако
на о финансијској подршци породици са децом („Службени гла
сник РС”, број 16/02), којом је прописано да министар надлежан
за социјална питања прописује ближе услове и начин остваривања
права на: накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства
са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге де
тета; родитељски додатак; дечији додатак; накнаду трошкова бо
равка у предшколској установи за децу без родитељског старања
и накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу
ометену у развоју. Правилник је до сада претрпео више измена и
допуна, које су објављене у „Службеном гласнику Републике Ср
бије”, број 80/04, број 123/04, број 17/06 и број 107/06. Оспорене
одредбе садржане су у Правилнику о изменама и допунама Пра
вилника о ближим условима и начину остваривања права на фи
нансијску подршку породици са децом („Службени гласник РС”,
број 17/06) и односе се на дечији додатак.

Београд, 20. април 2011.

Година LXVII – број 27

САДРЖАЈ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Остали огласи

Добра– –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
Услуге– –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
Радови – –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
Одлуке – –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
Обавештења– –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
Измене и допуне– –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
Продужење рокова – –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
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78
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Конкурси – –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
Судски огласи – –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
Судски регистар – –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
Обавештења/ликвидације– –  –  –  –  –  –  –
Неважеће исправе– –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

GLASNIK PREPORUČUJE!

Slobodan Spasić | Nebojša Šarkić | Đorđe Sibinović

PRAVOSUDNE PROFESIJE

Slobodan Spasić | Nebojša Šarkić | Đorđe Sibinović

PRAVOSUDNE
PROFESIJE

PRAVOSUDNE PROFESIJE
Slobodan Spasić
prof. dr Nebojša Šarkić
dr Đorđe Sibinović
prvo izdanje, 2011, 16 х 24 cm,
304 str., broširan povez, ćirilica
CENA: 540,00 RSD

www.slglasnik.com

KONTAKT: 011/3644452 / EMAIL: PRODAJASLGLASNIK.COM
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Ј А В Н Е Н АБА В К Е
Добра

На основу члана 70. став 1. и члана 71. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС.” број 116/08)

На основу члана 69, члана 70. став 1. тачка 1. и члана 71. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)

УСТАНОВА СТУДЕНТСКО ОДМАРАЛИШТЕ БЕОГРАД

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
Београд, Немањина 22-26
објављује
ПРЕТХОДНИ РАСПИС
Предмет јавне набавке: специјална возила „марице” – велике, запремине 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 добити 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
објављује
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 набавку 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
објављује
ПРЕТХОДНИ РАСПИС
Акционарско друштво Аеродром „Никола Тесла” обавештава понуђаче 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 одржавања на Аеродрому „Никола Тесла” Београд, особа за контакт: Дејан
Димкић, телефон 209-47-65.
12014

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 опреме 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 одмаралиште 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
Publishes
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 детектором, 3 комада.
Право учешћа у поступку имају сва овлашћена правна и физичка 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 бесповратној уплати износа од 190,00 динара на текући рачун Министарства финансија – „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.
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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 конкурсној документацији.
Неблаговремене понуде Комисија неће разматрати.
Понуда са приложеном документацијом, у свему према приложеном
упутству из конкурсне документације, доставља се поштом или непосредно, 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 детектором, 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 истека 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 документацијом 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
објављује
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. С
 редство са антисептичним агенсом хлорхексидином за
прање руку медицинског особља и купање болесника а 1l.
Партија 2. С
 редство за хигијенску дезинфекцију руку на бази алкохола 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. С
 редство за преоперативну прирему коже и за припрему
извођења инвазивних процедура (васкуларни катетери,
биопсије, инцизије) на бази 45% Исопропанола, 10% нПропанола и 0,2% 2-Biphenylol, 0,33% 30% водоник пероксида а 1l.
Партија 5. С
 редство за припрему слузокожа за инвазивне процедуре (хируршке интервенције на слузокожама, пласирање уринарних катетера) (octenidindiydrochlorid-0,1g,
-2phenoxyethanol u vodenom rastvoru) a 1l
Партија 6. П
 репарати хлора у таблетама за дезинфекцију излучевина, мрља од крви, ноћних посуда итд.
Партија 7. С
 редство за прање и дезинфекцију хируршких и медицинских инструмената на бази 50% натријум перборат-монохидрата (2% радни раствор).
Партија 8. С
 редство за дезинфекцију на бази кватернерног амонијумовог једињења бензалконијум хлорида у концентрацији
10% a 1l.
Партија 9. С
 редство за дезинфекцију болничке средине (зидови, подови, радне површине) 12,4% глукопротамина и 15% бензалконијум хлорида (2% радни раствор).
Право учешћа у поступку имају сва овлашћена правна и физичка 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 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 10.00 до 14.00 часова од дана објављивања позива у „Службеном гласнику Републике Србије” у просторијама Дирекције
за набавку и продају, Управе за снабдевање Министарства одбране, улица Немањина бр. 15, спрат III, канцеларија бр. 308. Приликом преузимања
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неопходно је приложити доказ о бесповратној уплати износа од 190,00
динара на текући рачун Министарства финансија – „Приходи органа и организација Србије” број 840-19540845-28, сврха уплате „Конкурсна документација – 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 непосредно, 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, морају 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 документацијом 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 добити на телефон: 011 / 2059-156, особа за контакт мр фарм Александра
Лазовић.
11167
На основу члана 72. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ВОЈНА УСТАНОВА ,,МОРОВИЋ”
22245 Моровић, Босутска 8
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке
број 2-1118/11, по партијама
1. Предмет јавне набавке у отвореном поступку, по партијама, су до
бра – погонска средства, обликован у три партије, према следећем:
– партија 1: безоловни моторни бензин БМБ-95, 10.000 l,
– партија 2: евро дизел гориво класе „D” (EN 590), 50.000 l,
– партија 3: дизел гориво D2 класе „D”, 350.000 l.
Предмет набавке је детаљно дефинисан у конкурсној документацији.
2. Право учешћа у поступку имају сва овлашћена правна и физич
ка лица регистрована за предметну делатност, која испуњавају услове из
члана 44. и члана 45. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”
број 116/08) и услове из конкурсне документације. Доказе о испуњености
наведених услова, као и сва друга потребна документа из конкурсне доку
ментације, понуђач је обавезан да достави уз понуду.
3. Конкурсна документација се може преузети радним даном од 8 до
14 часова од дана објављивања у „Службеном гласнику РС” до дана почет
ка отварања понуда, у Војној установи ,,Моровић”, Моровић, Босутска 8,
канцеларија пом. директора за комерцијалне послове уз доказ о беспо
вратној уплати износа од 1.000,00 динара на текући рачун број ВУ ,,Мо
ровић,” број 840-950621-65 Сврха уплате ,,за кокурсну документацију број
2-1118/11 погонска средства”.
4. Заинтересовани понуђачи могу извршити непосредан увид у кон
курсну документацију у времену утврђеном за њено преузимање.
5. Рок за достављање понуде је 30 дана до 12,00 часова од дана обја
вљивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”. Неблаговремене по
нуде комисија неће разматрати и биће враћене неотворене.
6. Понуда са приложеном документацијом, у свему према прило
женом упутству из конкурсне документације, доставља се поштом или
лично, у запечаћеној коверти на адресу Војна установа ,,Моровић,, Моро
вић, Босутска 8, са назнаком „понуда – не отварај за јавну набавку број
2-1118/11 – погонска средства ”, а на полеђини назив и адреса понуђача.
Понуда мора да буде поднета на преузетом оригиналном обрасцу из кон
курсне документације.
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7. Критеријум за оцењивање понуда биће „најнижа понуђена цена”,
сагласно члану 52. закона, а у складу са конкурсном документацијом.
8. Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за достављање
понуда, тридесетог дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном
гласнику РС”, у 12,30 часова, у просторијама ВУ ,,Моровић” ,Моровић,
Босутска 8. Уколико је тридесети дан од дана објављивања јавног позива у
„Службеном гласнику РС” нерадни дан, јавно отварање понуда обавиће се
у наведеном термину и месту, првог следећег радног дана.
9. Представници понуђача који учествују у поступку отварања пону
да подносе Комисији своја пуномоћја за учешће у поступку.
10. Одлука о избору најповољнијег понуђача биће донета у року од
20 дана од дана отварања понуда.
11. Понуда са варијантама није дозвољена.
12. Сва додатна обавештења и информације о јавном позиву могу се
добити на телефон: 022/736-033 особе за контакт цивилна лица Сакан Не
над и Милка Секулић.
10737

На основу члана 69. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним на
бавкама (,,Службени гласник РС”, број 116/08, у даљем тексту: ЗЈН)
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11) Оквирни рок за закључење уговора је 25. мај 2011. године.
12) Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде
понуђач може тражити писмено – достављањем захтева на адресу: Народ
на банка Србије, Краља Петра 12, 11000 Београд, са назнаком: „Питања за
комисију за јавну набавку добара – фотокопир апарати за потребе Народне
банке Србије – ЈН 17/2011” или на e-mail: odeljenjezanabavke@nbs.rs а на
ручилац ће на захтеве заинтересованих лица одговорити у року од два дана
од дана пријема захтева и одговоре ће проследити свим понуђачима за које
постоји доказ да су преузели конкурсну документацију и објавити на сај
ту Народне банке Србије, на истој адреси на којој је објављена конкурсна
документација (www.nbs.rs линк Тендери), као и све измене и допуне кон
курсне документације.
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
објављује

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
11000 Београд, Краља Петра 12

ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање понуда у отвореном поступку
за јавну набавку система ATIS / VOLMET
(јавна набавка бр. 24/Д/11)

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку добара
фотокопир апарати за потребе Народне банке Србије
ЈН 17/2011

Предмет јавне набавке је набавка система ATIS / VOLMET са терминалном опремом и пратећим услугама, а који ће бити ближе одређен у
оквиру техничке спецификације.
Право учешћа у поступку имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за учешће из члана 44. Закона о јавним набавкама. 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 најповољнија 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 доделу пондера за сваки елемент критеријума, садржани су у конкурсној документацији.
Непосредан увид у конкурсну документацију и преузимање конкурсне документације може се извршити сваког радног дана од дана објављивања 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 доставити 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 писаног захтева наручиоцу. Захтев мора да садржи податке о заинтересованом 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, читко попуњена и оверена потписом и печатом понуђача. Понуда са припадајућом документацијом, подноси се непосредно или путем поште на адресу 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, телефон 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 часова (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 документацијом као и понуде које нису у складу са овим јавним позивом и конкурсном документацијом, неће се узети у разматрање.

о б ј а в љ у ј е :

1) Народна банка Србије, Краља Петра 12, Београд, позива све заин
тересоване понуђаче да поднесу понуду за јавну набавку добара – фотоко
пир апарати за потребе Народне банке Србије – ЈН 17/2011.
2) Понуду могу поднети сви заинтересовани понуђачи који испуња
вају услове предвиђене чланом 44. ЗЈН, с тим што уз понуду достављају
и доказе о испуњености услова из тог члана, у складу са чланом 45. овог
закона и конкурсном документацијом.
3) Понуде са варијантама нису дозвољене.
4) Понуда мора у целини бити припремљена у складу са овим јавним
позивом и конкурсном документацијом за јавну набавку добара – фотоко
пир апарати за потребе Народне банке Србије – ЈН 17/2011.
5) Од дана објављивања јавног позива у ,,Службеном гласнику РС”
заинтересованим лицима биће омогућен непосредан увид у конкурсну до
кументацију у просторијама Народне банке Србије, Краља Петра 12, кан
целарија 324 на III спрату.
Јавни позив биће објављен и на Порталу јавних набавки.
Од дана објављивања јавног позива у ,,Службеном гласнику РС”,
конкурсна документација биће објављена на website-у Народне банке Ср
бије – www.nbs.rs линк Тендери и може се преузети електронски.
6) Заинтересовани понуђач је дужан да поднесе понуду најкасније
до 10,00 часова 30. дана од дана објављивања јавног позива у ,,Службеном
гласнику РС”. Понуда се доставља непосредно или путем поште на адресу:
Народна банка Србије, Краља Петра 12, Београд, са назнаком: ,,Понуда за
јавну набавку добара – фотокопир апарати за потребе Народне банке Срби
је – ЈН 17/2011 – не отварати”.
7) Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани
траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, од
страњивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да
се видно не оштете листови или печат.
Рок важности понуде је минимум 60 дана од дана отварања понуда.
Понуђач понуду подноси у затвореној коверти, тако да се при отва
рању може проверити да ли је отворена коверта онаква каква је предата.
8) Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене
у Народној банци Србије, Краља Петра 12, Београд, 30. дана од дана обја
вљивања овог јавног позива у ,,Службеном гласнику РС”, у 10,15 часова.
Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници по
нуђача који су дужни да своје својство представника понуђача докажу пре
дајом овлашћења комисији за јавну набавку.
Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у јавном позиву,
сматраће се неблаговременим и биће по окончању поступка отварања по
нуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаго
времено.
9) Најповољнији понуђач изабраће се применом критеријумa еко
номски најповољнија понуда, узимајући у обзир следеће елементе кри
теријума: укупна цена добaра, унификација, рок испоруке и услови и рок
плаћања.
Опис и вредносно изражавање критеријума за оцењивање понуда са
држани су у конкурсној документацији.
10) Оквирни рок за доношење Одлуке о избору најповољније понуде
је 15. мај 2011.
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Јавно отварање понуда обавиће се истог дана по истеку рока за
подношење понуда у 14,15 часова (UTC (GMT) +1 сат), на адреси наручиоца 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, најкасније 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.
11489
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 pickup 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).
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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
11489

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.
објављује
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 карактеристикама”.
Право учествовања у поступку имају сва заинтересована лица која испуњавају 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 конкурсном 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 јавног 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 понудом сматра се понуда коју је Наручилац примио у року који је одређен за
подношење понуде, без обзира на начин како су понуде поднете (непосредно 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 понуда вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.
Понуде морају бити поднете у оригиналу, на преузетом обрасцу понуде, 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 усмене или писмене измене и допуне понуда после истека рока за подношење 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 папира – 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 подношење 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 елементима 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 документацијом 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 контакт: 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
упућује
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 услове 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 неовереним копијама, осим банкарске гаранције за озбиљност понуде и писама 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 оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 44. Закона
о јавним набавкама. Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија 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 набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08), овим јавним позивом и конкурсном 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 понуда.
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.
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Заинтересовани понуђач може да се у једној понуди појави као понуђач, подиспоручилац или члан групе понуђача. Понуђач који самостално 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, безусловна и наплатива на први позив без права приговора, са роком важности најмање 90 дана од дана јавног отварања понуда, односно до истека понуђеног рока важења понуде;
- оригинално писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, са клаузулама: неопозива, безусловна и
наплатива на први позив без права приговора, у износу од 10% од вредности 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 гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, са клаузулама: неопозива, 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 подразумева да има на располагању један камион/доставно возило носивости
до три тоне и један путнички аутомобил;
– доказ о располагању довољним кадровским капацитетом, што подразумева 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 предмету 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 зависности 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 према 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 избор најповољније понуде применом елемента критеријума-понуђена цена,
односно биће изабрана понуда понуђача који је понудио нижу цену. У случају 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 социјалну заштиту, Београд, Улица 27. марта број 43-45, канцеларија 13а,
уз подношење овлашћења за преузимање конкурсне документације и доказа 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 конкурсне 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 предвиђеном за преузимање конкурсне документације. Увид у Конкурсну документацију и Главни машински пројекат климатизације, може у име заинтересованог 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 нерадни 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 запечаћеном омоту и са назнаком „Понуда 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 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 (јемствеником) у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати,
одстрањивати или замењивати поједини листови односно прилози ( понуда ће бити исправна уколико се средства финансијског обезбеђења доставе у ПВЦ фолији са рупама и повежу јемствеником са осталом траженом
документацијом).
Понуда, која је поднета у супротности са условом за паковање, печаћење и означавање, биће одбијена, као неисправна.
Понуда се припрема у складу са обрасцима који су саставни део конкурсне документације. Све стране образаца морају бити попуњене, на српском језику, јасне, недвосмислене, парафиране, оверене печатом, а сами обрасци 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 подношње 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 неблаговременим 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 оквирном 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.
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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
упућује
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 социјални 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 јавним 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 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 неовереним копијама, осим банкарске гаранције за озбиљност понуде и писма о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције
за добро извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном року.
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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 достави 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 набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08), овим јавним позивом и конкурсном документацијом.
Рок важења понуде је минимум 90 дана од дана јавног отварања понуда.
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 извршење 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 / понуђени 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 избор најповољније понуде применом елемента критеријума-понуђена цена,
односно биће изабрана понуда понуђача који је понудио нижу цену. У случају 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 тражених 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 неопозива, безусловна и на први позив наплатива без приговора, са роком важности минимум 90 дана од дана јавног отварања понуда, односно до истека
понуђеног рока важности понуде.
– оригинално писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, у износу од 10% 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 рока за коначно извршење набавке у целости.
– оригинал писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске 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 подразумева 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 подразумева да понуђач располаже са минимумом техничких срестава и то: 1
машином за типловање, 1 машином за кантовање, 1 транспортним (доставним) возилом и пословним/магацинским/производним простором од
најмање 250м2.
– доказ о располагању довољним кадровским капацитетом што подразумева 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 радника (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 предмету 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 доказа 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 конкурсне документације, наручилац ће омогућити заинтересованим лицима, 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 адреси: Секретаријат за социјалну заштиту, Београд, улица 27. марта бр.4345,канцеларија 31а. Конкурсна документација се може преузети уз подношење 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 конкурсне 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 документација ће бити достављена у року од два дана од дана пријема захтева.
Накнада за умножавање и доставу конкурсне документације је неповратна, а Конкурсна документација се не може преузети после назначеног рока.
Понуђачи су дужани да понуду сачине према упутству наручиоца 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. марта бр.43-45, Београд. Понуђач доставља понуду у коверти која мора бити запечаћена, оверена печатом понуђача, са назнаком “Понуда 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 – не
отварати ”, као и да стави свој заводни печат. На полеђини коверте назначити пун назив понуђача, особу за контакт, адресу и телефон.
Сви документи поднети у понуди морају бити повезани траком (јемствеником) у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати,
одстрањивати или замењивати поједини листови односно прилози ( понуда ће бити исправна уколико се средства финансијског обезбеђења достава 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 конкурсне документације.
Јавно отварање понуда обавиће се након истека крајњег рока за подношње 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 дужни 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 неблаговременим 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 оквирном 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.
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На основу члана 70. став 1. тачка 2. и члана 72. став 1. тачка 1. Зако
на о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08) и Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број 404 - 923/11-01 од 7. априла 2011.
године
ГРАД ЈАГОДИНА
35000 Јагодина, Краља Петра I број 6
о гл а ш а в а
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда у отвореном поступку
јавне набавке расних стеоних јуница
1. Предмет јавне набавке је набавка око 210 стеоних расних јуница
са високим генетским потенцијалом, које ће бити додељене искључиво по
љопривредним произвођачима на територији града Јагодина.
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2. Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и фи
зичка лица која испуњавају услове из члана 44. Закона о јавним набавкама,
а испуњеност услова доказују се документима предвиђеним чланом 45. За
кона која се достављају уз понуду.
3. Сви заинтересовани понуђачи могу извршити увид у конкурсну
документацију и преузети исту, првог наредног дана од дана објављива
ња јавног позива у „Службеном гласнику РС”, у року одређеном за подно
шење понуда , сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова у просторијама
Градске управе Града Јагодине, канцеларија број 32.
За преузимање конкурсне документације уплаћује се неповратни
новчани износ од 3.000,00 динара на име трошкова израде и умножавања
конкурсне документације на рачун број 840-745141843-30 – остали прихо
ди у корист нивоа градова са позивом на број 97 04-096 са назнаком откуп
конкурсне документације.
Конкурсна документација се може преузети уз подношења доказа о
бесповратној уплати износа за откуп и овлашћења за представника који
преузима конкурсну документацију
4. Понуде се сачињавају према обрасцу и упутству који се дају у кон
курсној документацији.
5. Понуде са припадајућим документацијом доставити на адресу
Градска управа града Јагодина, Краља Петра I број 6, у запечаћеној ковер
ти са назнаком: „Понуда за набавку јуница - не отварати” са позивом на
број 404-923/11-03, најкасније до 12,00 часова, 30 дана од дана објављива
ња јавног позива у „Службеном гласнику РС”. На полеђини коверте неоп
ходно је навести назив фирме, као и име особе и телефон за контакт.
6. Поднете понуде ће бити комисијски отворене одмах по истеку ро
ка за подношење понуда у 12,30 часова. Отварању понуда могу присуство
вати и овлашћени представници понуђача, који ће своја овлашћења преда
ти комисији пре отварања понуда.
7. Уколико рок за достављање понуда, односно отварање понуда ис
тиче на дан који је нерадни као последњи дан наведеног рока сматраће се
први следећи радни дан до 12,00 часова oдносно 12,30 часова.
8. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана
отварања понуда.
9. Неблаговремене и некомплетне понуде као и понуде које нису у
складу са огласом неће бити разматране.
10. Понуде са варијантама нису дозвољене.
11. Критеријум за избор најповољније понуде је економски најпо
вољнија понуда. Критеријуми и пондери за избор понуђача прецизирани
су у конкурсној документацији.
12. Наручилац задржава право да у случају неодговарајућих, непри
хватљивих понуда као и других разлога не донесе одлуку о додели уговора
о јавној набавци.
13. Сва додатна обавештења и информације могу се добити на теле
фон 035/224-661 или 035/224-636 локал 206.
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На основу члана 69. члана 70. став 1. тачка 2. и члана 72. став 1. тач
ка 1. и став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број
116/08) и Одлуке Начелника Општинске управе бр. 31 заведене под бројем
404-31/2011-08 од 30. марта 2011. године
ОПШТИНА ПАРАЋИН
ОПШТИНСКА УПРАВА
Параћин, Томе Живановића 10
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку
аутомобила на лизинг
Општинска управа позива заинтересоване понуђаче да доставе пону
де за набавку добара - набавка аутомобила на лизинг, а према карактери
стикама датим у конкурсној документацији.
1. Право учешћа у овом поступку имају правна и физичка лица која
испуњавају услове прописане одредбама члана 44. Закона о јавним набав
кама („Службени гласник РС”, број 116/08) а која доставе доказе о испуње
ности услова, прописане одредбама члана 45. Закона о јавним набавкама.
2. Избор најповољнијег понуђача биће обављен на основу критери
јума најнижа цена.
3. Конкурсна документација може се преузети у канцеларији Оп
штинске управе Параћин бр.48 – Радна група за јавне набавке, у року од
15 дана од објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС” , сваког
радног дана, од 9 до 15 часова. Непосредан увид се врши на основу писме
ног овлашћења заинтересованог понуђача.
4. Понуду јасну, недвосмислену, читко откуцану или исписану штам
паним словима и оверену потписом и печатом овлашћеног лица понуђача,
доставити у оригиналу, на преузетом обрасцу , у запечаћене коверти , по
штом или лично на шалтер број 7. Услужног центра Општине Параћин, са
назнаком: „ Понуда за набавку аутомобила на лизинг – не отварати ” на адре
су : Општинска управа Параћин, Радна група за јавне набавке, Томе Жива
новића 10, 35250 Параћин, у року од 30 дана од објављивања јавног позива
у „Службеном гласнику РС”, до 12,00 часова, без обзира на начин доставе.

27 / 20. IV 2011.
фона.

На полеђини коверте исписати назив понуђача, адресу и број теле

5. Неблаговремене, незапечаћене и некомплетне понуде, као и пону
де које нису ускладу са јавним позивом неће бити разматране.
Јавно отварање понуда обавиће се на дан истека рока за достављање
понуда, на адреси наручиоца, у 13,00 часова.
Одлука о додели уговора биће донета у року од тридесет дана од јав
ног отаврања понуда.
6. Сви рокови рачунају се од дана објављивања овог позива у „Слу
жбеном гласнику РС”, са тим да се рок, уколико последњи дан рока буде
нерадни, помера за први наредни радни дан.
7. Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити на
телефон број 035/570-652, Радна група за јавне набавке, контакт особе Пе
тровић Весна и Секулић Срђан.
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На основу чл. 69, 70. и члана 72 став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 116/08)
УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ, ОМЛАДИНУ И СПОРТ
18000 Ниш, Вожда Карађорђа број 16
објављује
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 овлашћења 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 објединила набавке наручилаца, имајући у виду да се ради о набавци истоврсних добара – школског намештаја.
Предмет јавне набавке добара број 404-2д/10-2011-11, је школски намештај 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 набавкама. 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 закона, не смеју бити старији од шест месеци рачунајући од дана објављивања
јавног позива. Наведене доказе понуђач доставља уз понуду, у складу са захтевима 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 доказивање услова мора бити оверена од стране надлежног органа државе
у којој понуђач има седиште (управног или судског органа, односно привредне 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 „безусловна”, „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: „безусловна”, „неопозива”, „платива на први позив” и „без права на приговор”.
Један понуђач може да учествује само у једној понуди, и то као понуђач 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 набавке, 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 овлашћења за преузимање конкурсне документације и доказа о уплати 1.000,00
динара, на име трошкова умножавања и достављања конкурсне документације. Уплата се врши на уплатни рачун бројој 840-745141843-30, по моделу
97, са позивом на број 87-521, сврха уплате: трошкови умножавања и достављања конкурсне документације за јавну набавку број 404-2Д/10-201111. Наручилац ће у року од 27 дана од дана објављивања јавног позива
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омогућити заинтересованим лицима непосредан увид у конкурсну документацију на месту и времену предвиђеном за преузимање конкурсне документације. 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 документације, конкурсна документација са неовереним обрасцима биће достављена 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 самоуправе и јавне набавке, Николе Пашића број 24, канцеларија 64, са назнаком: „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 коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. Уколико задњи дан рока
за достављање понуда пада у нерадни дан, крајњи рок за достављање понуда 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 најповољније 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 отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
Особе за контакт које ће пружати додатне информације понуђачима су
Зоран Радуловић, телефон 018/504-636 (Управа за образовање, културу, омладину 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 објављивању 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
објављује
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 заинтересоване 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 документацији. Понуде се сачињавају према упутству у конкурсној документацији
Наручиоца. Понуђач може поднети само једну понуду. Понуда са варијантама 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 заинтересована 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 одговарајући регистар;
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2) Да је основан и за обављање делатности која је предмет јавне набавке;
3) Да му у року од две године пре објављивања јавног позива у „Сл.
гласнику РС” није изречена правноснажна судска или управна мера забране 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 њеној 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 критеријума „економски најповољније понуде” са елементима понуђена цена,
близина овлашћеног сервиса, рок испоруке, висина учешћа у лизингу, номинална каматна стопа и ефективна каматна стопа.
Прецизни опис критеријума и елемената се налазе у конкурсној документацији.
4. Заинтересовани понуђачи могу извршити непосредан увид у конкурсну 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, канцеларија 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 документације 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 документацију 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 позивом 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 овлашћени 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 разматране.
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 контакт: Мирко Вујић.
П-9724

На основу члана 72. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС” број116/08)

2. Испоруке погонског горива биће извршене на бензинским станицама 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 физичко лице које испуњава услове из члана 45. Закона о јавним набавкама, а
испуњеност услова доказује оригиналним документима, овереним фотокопијама, или фотокопијом уз обавезу достављања на увид оригиналних докумената 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 документацију 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 морају 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 назнаком: „понуда за јавну набавку погонског горива за поште које се налазе
на подручју општине Тутин, број набавке – 63/2011 – не отварати пре седнице за јавно отварање понуда“. На полеђини коверте мора бити назначен
назив и адреса понуђача.
6. Рокови у поступку јавне набавке биће рачунати према датуму објављивања овог позива у „Службеном гласнику РС”. Рачунање рока се врши
тако што се као први дан рока узима први наредни дан од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”.
Уколико је последњи дан рока нерадни дан, рок истиче првог наредног 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 последњи 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 присуствовати 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 оквирном 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.
11545

На основу члана 72. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС” број 116/08)
ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА“

ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА”
објављује

27

објављује

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

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 налазе на подручју општине Тутин за потребе РЈ поштанског саобраћаја
„Краљево“ (у даљем тексту: Наручилац).
Предметна набавка биће спроведена у отвореном поступку, а у складу 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.

1. Предмет јавне набавке је погонско гориво за поште које се налазе на подручју општине Сјеница за потребе РЈ поштанског саобраћаја
„Краљево” (у даљем тексту: Наручилац).
Предметна набавка биће спроведена у отвореном поступку, а у складу 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 станицама 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 физичко лице које испуњава услове из члана 45. Закона о јавним набавкама, а
испуњеност услова доказује оригиналним документима, овереним фотокопијама, или фотокопијом уз обавезу достављања на увид оригиналних докумената 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 документацију 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 морају 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 назнаком: „Понуда за јавну набавку погонског горива за поште које се налазе
на подручју општине Сјеница, број набавке – 64/2011 – Не отварати пре седнице за јавно отварање понуда“. На полеђини коверте мора бити назначен
назив и адреса понуђача.
6. Рокови у поступку јавне набавке биће рачунати према датуму објављивања овог позива у „Службеном гласнику РС”. Рачунање рока се врши
тако што се као први дан рока узима први наредни дан од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”.
Уколико је последњи дан рока нерадни дан, рок истиче првог наредног 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 последњи 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 присуствовати 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 оквирном 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.
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На основу члана 72. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС” број 116/2008)
ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“
објављује
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 аутоматизовано 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 складу 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 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.

2. Понуђач је у обавези да достави стручну референцу да је у периоду од претходне 3 (три) године од дана објављивања јавног позива:
a) успешно извршио имплементацију минимум 4 машине за аутоматизовано сортирање стандардних писмоносних пошиљака, 2 машине
за аутоматизовано сортирање нестандардних писмоносних пошиљака и 2
машине за аутоматизовано сортирање пакета или 4 машине за аутоматизовано сортирање стандардних писмоносних пошиљака и 2 интегрисане машине за аутоматизовано сортирање пошиљака, што доказује достављањем
– Списка произведене и имплементиране опреме за аутоматизовано сортирање поштанских пошиљака, софтвера за ОЦР и осталих припадајућих 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 печатом и потписана од стране Поштанских оператора, који су купци/наручиоци 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 пошиљака од 40.000 и за најмањи дневни обим пакета, пост експрес пошиљака и
робе од 10.000 јединица или успешно извршио имплементацију више технолошких 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 аутоматизовано сортирање поштанских пошиљака, софтвера за ОЦР и осталих припадајућих 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 печатом и потписана од стране Поштанских оператора, који су купци/наручиоци 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 заинтересовани понуђачи. Приликом преузимања документације прилаже се доказ 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 набавке, 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: адреса 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 седнице за јавно отварање понуда” односно „Копија понуде за јавну набавку технолошке концепције и опреме за аутоматизовано сортирање поштанских
пошиљака - ГПЦ Београд, Нови Сад и Ниш, број ЈН: 45/2011”. На полеђини 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 објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”. Уколико је последњи
дан рока нерадни дан (субота, недеља и државни празник), рок истиче првог 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 отварању, 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 чланом 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”
is hereby announcing 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.
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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 набавку технолошке концепције и опреме за аутоматизовано сортирање поштанских 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 пошиљака – 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. Nontimely 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.
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На основу члана 72. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС” број 116/2008)
ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА”
објављује
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 продукцију, обликавана по партијама, за потребе ЈП ПТТ саобраћаја „Србија” (у
даљем тексту: Наручилац).
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Предметна јавна набавка обликована је по следећим партијама:
– партија 1 – О
 према за уметничко-графичку продукцију и постпродукцију
– партија 2 – С
 офтвер за уметничко-графичку продукцију и постпродукцију
Предметна јавна набавка биће спроведена у отвореном поступку у складу 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 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 предметном 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 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 конкурсном документацијом за ову јавну набавку. Понуђач
може да поднесе 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 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 отварати 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 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.
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 објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”. Уколико је последњи
дан рока нерадни дан (субота, недеља и државни празник) рок истиче првог наредног радног дана.
6. Понуде ће бити отворене јавно последњег дана истека рока за подношење понуда, у 10,15 часова, на адреси Наручиоца. 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 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 011/302-2213 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 основу чл. 69, 70. и 72. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 116/08)
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СРБИЈАШУМЕ”
ШУМСКО ГАЗДИНСТВО „ПРИЈЕПОЉЕ”
Пријепоље, Валтерова 155
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда
за набавку добара у отвореном поступку јавне набавке
1. Предмет јавне набавке: набавка хране за ловачке куће за ШГ „При
јепоље” Пријепоље, у отвореном поступку јавне набавке по партијама, и то:
1) свеже месо
2) сухомеснати производи
3) риба
4) млеко и млечни производи
5) хлеб, брашно, јаја и масноће
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6) кафа, џемови, зачини
7) сладоледи, колачи и кондиторски производи
8) свеже воће и поврће
9) смрзнуто воће и поврће
10) домаћа и страна жестока пића.
2. Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају
обавезне услове предвиђене чланом 44. Закона о јавним набавкама и по
себне услове из конкурсне документације. Испуњеност услова подносилац
понуде доказује на начин утврђен чланом 45. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС”, број 116/08), а у случају да подносилац понуде
има подизвођача или учествује у заједничкој понуди, дужан је да достави
доказе из члана 49, односно члана 50 Закона.
3. Као критеријум за оцењивање понуда примењиваће се економски
најповољнија понуда, коју чине елементи: укупна понуђена цена и рок
плаћања.
4. Увид и преузимање конкурсне документације се може извршити
сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова, у просторијама Шумског га
здинства „Пријепоље”, Пријепоље, Валтерова 155 уз претходну уплату из
носа од 300,00 динара по партији, на текући рачун број 205-22296-33 код
Комерцијалне банке. Сврха уплате: „Откуп конкурсне документације”.
5. Понуде се подносе у року од 30 дана од дана објављивања јавног
позива у „Службеном гласнику РС”, препорученом пошиљком или лично,
на адресу ШГ „Пријепоље” Пријепоље, Валтерова 155 у затвореном омоту
са назнаком: „Понуда за храну за ресторане и ловачке куће за 2010. годину
– партија број ............................. – не отварати”. Благовременом ће се сма
трати све понуде које стигну на адресу из ове тачке, најкасније последњег
дана истека рока до 10,45 часова. Уколико рок истиче на дан који је нера
дан или на дан државног празника, као последњи дан наведеног рока ће се
сматрати први следећи радни дан до 10,45 часова.
6. Отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за подно
шење понуда у 11,00 часова у просторијама Шумског газдинства „Прије
поље”, Пријепоље, Валтерова 155 уз присуство овлашћених представника
понуђача.
7. Одлука о избору најповољније понуде биће донета, оквирно у ро
ку од 30 дана од дана јавног отварања понуда.
8. Све додатне информације и питања, заинтересовани понуђачи мо
гу доставити писмено најкасније седам дана пре истека рока за подношење
понуда и телефоном 033/711-650, од 8,00 до 14,00 часова. Особа за кон
такт: Вера Србљановић, дипл. ецц.
10741

На основу чл. 69, 70. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” број 116/08)
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
„ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА” ДОО
21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда
ЈН УП-0085-11
1. Предмет јавне набавке број УП-0085-11 је набавка опреме за баждарнице.
2. Опис предмета јавне набавке: Структура испитног система је трофазни електронски извор снаге са уграђеним трофазним референтним еталоном високе класе тачности и са покретним испитним сталком и припадајућим 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 јавним 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 преузимање конкурсне документације се може извршити радним даном у времену 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 документације 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 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.
6. Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања овог јавног 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 баждарнице”.
Са задње стране понуде навести податке о подносиоцу понуде.
Уколико рок за предају понуда истиче на нерадан дан или дан државног 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 презиме 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 отварању 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, email aleksandar.moraca@ev.rs
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ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА”
објављује
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 потребе ЈП ПТТ саобраћаја „Србија” (у даљем тексту: Наручилац).
Предметна јавна набавка биће спроведена у отвореном поступку у складу 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.
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4. Понуде се припремају и подносе у складу са јавним позивом
Наручиоца и овом конкурсном документацијом. Понуђач може да поднесе 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 јавног 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 назначен 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 отварања 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 адреса понуђача, назив и модел опреме.
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 објављивања Јавног позива у „Службеном гласнику РС”. Уколико је последњи
дан рока нерадни дан (субота, недеља и државни празник), рок истиче првог 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 отварању, 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 документацијом 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
објављује
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 испуњавају услове из члана 44. Закона о јавним набавкама.
Понуђачи су дужни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова из члану 45. Закона о јавним набавкама, наведене у конкурсној документацији.
Критеријуми за избор најповољније понуде:
Одлука о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума економски најповољније понуде. Појединачни критеријуми и пондери садржани су у конкурсној документацији.
Увид и преузимање конкурсне документације:
Увид и преузимање конкурсне документације врши се у просторијама 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 документације, на текући рачун ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад бр. 160920004-05, са назнаком „по позиву бр. ЈН VI-303/2-11”.
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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 наручиоца, 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 полеђини 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 подношење 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 отварања 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 документацији.
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”
о гл а ш а в а
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 набавкама (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 потписивања 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 обратити писаним путем на факс 011/366-4087 или на адресу Наручиоца: ГСП
„Београд”, Књегиње Љубице број 29, 11000 Београд, са назнаком: „За набавку број ВНД-43/11”.
Приликом преузимања конкурсне документације неопходно је приложити 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 телефона и факса за доставу појашњења, обавештења, измена.

Понуде се достављају на српском језику у затвореној коверти овереној 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 понуде.
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 часова, у просторијама ГСП „Београд”, Књегиње Љубице 29, 11000 Београд,
управна зграда.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена укупна 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 основу члана 69, 70. став 1. тачка 2. и 72. став 1. тачка 1. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 116/08 у даљем тексту
ЗЈН), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 3007 од 8.априла
2011. године
ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД”
21000 Нови Сад, Футошки пут 46
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда у отвореном поступку
ЈН број 01/11
Сад.

Наручилац:Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад” Нови

Скраћено пословно име
ЈГСП Нови Сад
Седиште Нови Сад, Футошки пут 46
Правна форма Јавно предузеће
Матични број 08041822
ПИБ 100277615
Број рачуна 160–920005–02 код Банка Интеса
Предмет јавне набавке: набавка добара - делови кочионих система,
обликована по партијама и то:
– партија 1 – кочиони дискови,
– партија 2 – кочионе облоге,
– партија 3 – кочионе плочице,
а све према спецификацији и карактеристикама датим у конкурсној
документацији.
Број конкурсне документације: 01/11.
Услови за учествовање у поступку: Право учешћа у поступку имају
сви понуђачи који испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне
набавке из члана 44. став 2. ЗЈН.
Уз понуду се обавезно достављају докази о испуњености услова из
члана 44. став 2. ЗЈН, а сходно одредбама члана 45. ЗЈН. Детаљан опис оба
везних услова за учешће у овом поступку јавне набавке дат је у Конкурс
ној документацији. Захтевани докази достављају се као неоверене копије.
Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија дужан је да у року од
три дана од дана пријема писменог захтева наручиоца, достави оригинале
или оверене копије доказа о испуњености услова из члана 44. став 2. ЗЈН.
Уз понуду и доказе из члана 45. ЗЈН, детаљно наведених у ЗЈН и Кон
курсној документацији, понуђач је обавезан да достави и друга документа
и обрасце садржане у конкурсној документацији.
Понуда мора у целини бити припремљена у складу са овим јавним
позивом и конкурсном документацијом за предметни поступак.
Време и место увида у конкурсну документацију: наручилац ће од
дана објављивања овог јавног позива у „Службеном гласнику РС” омогу
ћити заинтересованим лицима непосредан увид у конкурсну документаци
ју, сваког радног дана у времену од 10 до 14 часова, у просторијама нару
чиоца – Одељењу јавних набавки, преузимање конкурсне документације
или ће у року од два дана од дана пријема захтева за достављање конкурс
не документације, конкурсну документацију доставити поштом, телефак
сом или путем електронске поште (члан 31. став 1. ЗЈН).
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Непосредан увид се врши на основу писменог овлашћења заинтере
сованог лица за које се остварује непосредан увид.
Преузимање конкурсне документације: конкурсна документација
преузима се у Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад” Нови
Сад, у Одељењу за јавне набавке, на адреси Футошки пут 46, Нови Сад,
сваког радног дана у времену од 10 до 14 часова, почевши од дана обја
вљивања овог огласа у „Службеном гласнику РС”.
Преузимање конкурсне документације може у име заинтересованог
лица/понуђача обавити само овлашћено лице са писаним овлашћењем уз
прилагање доказа о уплати износа од 2.000,00 динара на рачун број 160–
920005–02 код Банка Интеса, сврха уплате: трошкови конкурсне докумен
тације за ЈН број 01/11.
Уколико заинтересовано лице жели достављање конкурсне докумен
тације поштом, телефаксом или путем електронске поште, потребно је да
пошаље захтев за достављање конкурсне документације на један од наве
дених начина на фаx: 021/4896710 или е-маил: kovacevicdj@gspns.rs, са
јасно и једнозначно наведеним подацима потребним за слање документа
ције. Такође, услов за достављање Конкурсне документације је прилагање
доказа о уплати износа од 2.000,00 динара на рачун број 160–920005–02
код Банка Интеса, сврха уплате: трошкови конкурсне документације за ЈН
број 01/11.
Уплаћена средства се не враћају, обзиром да се користе за накнаду
трошкова умножавања и достављања конкурсне документације (члан 31.
став 2. ЗЈН).
Критеријум и елементи критеријума за оцењивање понуде: Сходно
одредбама члана 52. ЗЈН критеријум за оцењивање понуда у свим посеб
ним истоврсним целинама – партијама је економски најповољнија понуда.
Елементи критеријума за бодовање, у свим партијама, су:
1. понуђена цена (маx. 80 пондера),
2. услови плаћања (маx. 10 пондера), и
3. рок испоруке (маx. 10 пондера).
Време и место подношења понуде: Понуда се доставља у затвореној
и запечаћеној коверти са обавезном назнаком на лицу коверте: „Понуда за
јавну набавку број 01/11 –Партија бр. _____ не отварати”, на адресу нару
чиоца: ЈГСП „Нови Сад”, Футошки пут 46, 21000 Нови Сад или лично у
архиву Наручиоца, у времену од 7,00 до 15,00 часова. На полеђини ковер
те обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, име и
презиме лица за контакт и е-маил.
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања јавног по
зива за прикупљање понуда у „Службеном гласнику РС”.
Рок за подношење понуда истиче 30-ог дана од дана објављивања
јавног позива за прикупљање понуда у „Службеном гласнику РС” у 10,30
часова.
Понуда која је достављена или пристигла по истеку наведеног рока
за подношење понуда, сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по
окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са на
знаком да је предата неблаговремено (члан 61. став 3. ЗЈН).
Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се
30-ог дана од дана објављивања јавног позива за прикупљање понуда у
„Службеном гласнику РС”, на адреси Наручиоца, са почетком у 12 часова.
Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована ли
ца – представници понуђача, представници средстава јавног информиса
ња, представници државних органа и шира јавност. Представници понуђа
ча морају на почетку јавног отварања понуда, Комисији за јавну набавку,
доставити потписано и оверено овлашћење - пуномоћ за присуствовање
отварању понуда.
Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде: Одлуку о из
бору најповољније понуде наручилац ће донети у року од 10 дана од дана
јавног отварања понуда (члан 81. став 1. ЗЈН).
Име лица за контакт које ће пружати додатне информације: Лице за
контакт која ће пружати додатне информације је: Ђурађ Ковачевић, е-ма
ил: kovacevicdj@gspns.rs, телефон: 021/4896629.
Додатне информације и обавештења у вези са припремањем понуде
понуђач може тражити искључиво у писменом облику, доставом захтева
на горе наведену адресу наручиоца, са назнаком: „питања за комисију за
јавну набавку, ЈН број 01/11, Партија бр. _______.”
Други подаци неопходни за обавештавање понуђача: Понуда са ва
ријантама није допуштена. Рок важења понуде не може бити краћи од 60
дана од дана отварања понуде.
Понуђачи су обавезни да понуде сва тражена добра (ставке) по спе
цификацији.
Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису ис
пуњени услови за избор најповољније понуде из члана 78. ЗЈН (члан 79.
став 1. ЗЈН).
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних
и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у времену покретања
поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно
услед којих је престала потреба наручиоца за предметом набавке (члан 79.
став 2. ЗЈН).
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На основу члана 69, 70. став 1. тачка 2. и 72. став 1. тачка 1. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” број 116/08), Од
луке о покретању поступка јавне набавке број 3009 од 8.априла2011. године
ЈАВНО ГРАДСКО САОБ
 РАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД”
21000 Нови Сад, Футошки пут 46
о б ј а в љ у ј е

Сад

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда у отвореном поступку
ЈН број 02/11
Наручилац:Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад” Нови

Скраћено пословно име
ЈГСП Нови Сад
Седиште Нови Сад, Футошки пут 46
Правна форма Јавно предузеће
Матични број 08041822
ПИБ 100277615
Број рачуна 160–920005–02 код Банка Интеса
Предмет јавне набавке: набавка добара - делови трансмисије, обли
кована у више посебних истоврсних целина - партија (члан 36. Закона о
јавним набавкама „Сл. гласник РС” број 116/08; у даљем тексту: ЗЈН):
– партија 1 – делови за ремонт мењача VOITH
– партија 2 – делови за ремонт мењача ZF
– партија 3 – делови за ремонт мењача ALLISON
– партија 4 – делови спојнице
Број конкурсне документације: 02/11.
Услови за учествовање у поступку: Право учешћа у поступку имају
сви понуђачи који испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне
набавке из члана 44. став 2. ЗЈН.
Уз понуду се обавезно достављају докази о испуњености услова из
члана 44. став 2. ЗЈН, а сходно одредбама члана 45. ЗЈН. Детаљан опис оба
везних услова за учешће у овом поступку јавне набавке дат је у Конкурс
ној документацији. Захтевани докази достављају се као неоверене копије.
Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија дужан је да у року од
три дана од дана пријема писменог захтева наручиоца, достави оригинале
или оверене копије доказа о испуњености услова из члана 44. став 2. ЗЈН.
Уз понуду и доказе из члана 45. ЗЈН, детаљно наведених у ЗЈН и Кон
курсној документацији, понуђач је обавезан да достави и друга документа
и обрасце садржане у Конкурсној документацији.
Понуда мора у целини бити припремљена у складу са овим јавним
позивом и Конкурсном документацијом за предметни поступак.
Време и место увида у конкурсну документацију: Наручилац ће од
дана објављивања овог јавног позива у „Службеном гласнику Републике
Србије” омогућити заинтересованим лицима непосредан увид у конкурсну
документацију, сваког радног дана у времену од 10 до 14 часова, у про
сторијама наручиоца – Одељењу јавних набавки, преузимање конкурсне
документације или ће у року од два дана од дана пријема захтева за до
стављање конкурсне документације, конкурсну документацију доставити
поштом, телефаксом или путем електронске поште (члан 31. став 1. ЗЈН).
Непосредан увид се врши на основу писменог овлашћења заинтере
сованог лица за које се остварује непосредан увид.
Преузимање конкурсне документације: Конкурсна документација
преузима се у Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад” Нови
Сад, у Одељењу за јавне набавке, на адреси Футошки пут 46, Нови Сад,
сваког радног дана у времену од 10 до 14 часова, почевши од дана обја
вљивања овог огласа у „Службеном гласнику РС”.
Преузимање конкурсне документације може у име заинтересованог
лица/понуђача обавити само овлашћено лице са писаним овлашћењем уз
прилагање доказа о уплати износа од 2.000,00 динара на рачун број 160–
920005–02 код Банка Интеса, сврха уплате: трошкови конкурсне докумен
тације за ЈН број 02/11.
Уколико заинтересовано лице жели достављање конкурсне докумен
тације поштом, телефаксом или путем електронске поште, потребно је да
пошаље захтев за достављање конкурсне документације на један од наведе
них начина на фаx: 021/4896710 или е-маил: kovacevicdj@gspns.rs, са јасно
и једнозначно наведеним подацима потребним за слање документације. Та
кође, услов за достављање Конкурсне документације је прилагање доказа о
уплати износа од 2.000,00 динара на рачун број 160–920005–02 код Банка
Интеса, сврха уплате: трошкови конкурсне документације за ЈН број 02/11.
Уплаћена средства се не враћају, обзиром да се користе за накнаду
трошкова умножавања и достављања конкурсне документације (члан 31.
став 2. ЗЈН).
Критеријум и елементи критеријума за оцењивање понуде: сходно
одредбама члана 52. ЗЈН критеријум за оцењивање понуда у свим посеб
ним истоврсним целинама – партијама је економски најповољнија понуда.
Елементи критеријума за бодовање, у свим партијама, су:
1. понуђена цена (маx. 80 пондера),
2. услови плаћања (маx. 10 пондера), и
3. рок испоруке (маx. 10 пондера).
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Време и место подношења понуде: Понуда се доставља у затвореној
и запечаћеној коверти са обавезном назнаком на лицу коверте: „Понуда за
јавну набавку број 02/11 –Партија бр. _____ не отварати”, на адресу нару
чиоца: ЈГСП „Нови Сад”, Футошки пут 46, 21000 Нови Сад или лично у
архиву наручиоца, у времену од 7 до 15 часова. На полеђини коверте оба
везно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, име и прези
ме лица за контакт и e-mail.
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања јавног по
зива за прикупљање понуда у „Службеном гласнику РС”.
Рок за подношење понуда истиче 30-ог дана од дана објављивања
јавног позива за прикупљање понуда у „Службеном гласнику РС” у 10.30
часова.
Понуда која је достављена или пристигла по истеку наведеног рока
за подношење понуда, сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по
окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са на
знаком да је предата неблаговремено (члан 61. став 3. ЗЈН).
Време и место отварања понуда: јавно отварање понуда обавиће се
30-ог дана од дана објављивања јавног позива за прикупљање понуда у
„Службеном гласнику РС”, на адреси наручиоца, са почетком у 13 часова.
Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована ли
ца – представници понуђача, представници средстава јавног информиса
ња, представници државних органа и шира јавност. Представници пону
ђача морају на почетку јавног отварања понуда, комисији за јавну набавку,
доставити потписано и оверено овлашћење - пуномоћ за присуствовање
отварању понуда.
Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде: одлуку о из
бору најповољније понуде наручилац ће донети у року од 10 дана од дана
јавног отварања понуда (члан 81. став 1. ЗЈН).
Име лица за контакт које ће пружати додатне информације: Лице за
контакт која ће пружати додатне информације је: Ђурађ Ковачевић, е-ма
ил: kovacevicdj@gspns.rs, телефон: 021/4896629.
Додатне информације и обавештења у вези са припремањем понуде
понуђач може тражити искључиво у писменом облику, доставом захтева
на горе наведену адресу наручиоца, са назнаком: „Питања за Комисију за
јавну набавку, ЈН број 02/11, Партија бр. _______.”
Други подаци неопходни за обавештавање понуђача: Понуда са ва
ријантама није допуштена. Рок важења понуде не може бити краћи од 60
дана од дана отварања понуде.
Понуђачи су обавезни да понуде сва тражена добра (ставке) по спе
цификацији.
Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису ис
пуњени услови за избор најповољније понуде из члана 78. ЗЈН (члан 79.
став 1. ЗЈН).
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних
и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у времену покретања
поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно
услед којих је престала потреба наручиоца за предметом набавке (члан 79.
став 2. ЗЈН).
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4. Наручилац ће изабрати најповољнијег понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена.
5. Заинтересована лица могу извршити увид у конкурсну документацију у просторијама ЈКП Градска чистоћа, Мије Ковачевића, Београд, по
објављивању јавног позива у „Сл. гласнику РС“ сваког радног дана у времену 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 конкурсне 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 назнаком 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 навести назив и пуну пословну адресу понуђача
11. Отварање понуда ће се обавити јавно, на дан истека рока за достављање понуда, у просторијама ЈКП „Градска чистоћа“, Мије Ковачевића
4, уз присуство овлашћених представника понуђача. Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.
12. Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене, незатворене, непотпуне, као и непрописно означене 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 основу члана 70. став 1. тачка 2) и члана 72. став 1. тачка 1)
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 116/08)

На основу чл. 36, 69, 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

JП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
18000 Ниш, 7. јули 6

објављује
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 гласник 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 органа којом понуђач доказује да му није изречена мера забране обављања
делатности мора бити издата после дана објављивања овог јавног позива у
„Сл. гласнику РС“.

о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку добара
набавка материјала за одржавање јавног осветљења на територији
града Ниша, обликована у 4 партије
Одлука број 03-908 од 10. 2. 2011. године
1. Предмет јавне набавке
Позивају се сви заинтересовани понуђачи да поднесу понуду за јавну
набавку добара – набавка материјала за одржавање јавног осветљења на
територији града Ниша, обликована у 4 партије, одлука о покретању по
ступка јавне набавке број 03-908, ЈН број 1.
2. Опис предмета јавне набавке
Јавна набавка је обликована у 4 партије, и то:
– I партија – набавка сијалица,
– II партија – набавка светиљки,
– III партија – набавка металних делова
– IV партија – набавка електро материјала за одржавање јавног осве
тљења.
Oстали подаци о предмету јавне набавке ближе су одређени у оквиру
техничких спецификација у конкурсној документацији.
3. Услови за учешће
Понуду могу поднети понуђачи који испуњавају обавезне услове за
учешће предвиђене чланом 44, с тим што се уз понуду достављају и докази
о испуњености услова у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама
који су утврђени конкурсном документацијом.
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Докази о испуњености обавезних услова чине обавезну садржину
понуде.
Понуда мора у целини бити припремљена у складу са овим јавним
позивом и конкурсном документацијом.
Понуђач може конкурисати за једну или више партија.
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. Критеријум за избор најповољније понуде
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена као је
дини критеријум оцењивања исправних, одговарајућих и прихватљивих
понуда.
5. Увид у конкурсну документацију и услови за преузимање конкурс
не документације
Непосредан увид у конкурсну документацију и преузимање исте на
ручилац ће омогућити заинтересованим лицима у року од 30 дана од да
на објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”, у канцеларији
број 7 на првом спрату ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 7. јули 6 у
Нишу, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова.
Доказ о извршеној уплати у висини од 2.000,00 динара по партији,
на рачун број 840-226647-60, са позивом: конкурсна документација – мате
ријал за одржавање јавног осветљења, обликована у четири партије, овла
шћено лице понуђача доставља наручиоцу и преузима конкурсну докумен
тацију. Понуђачима који упуте захтев за достављање документације, уз
доказ о уплати наведеног износа, наручилац ће доставити конкурсну доку
ментацију у року од два дана од дана пријема предметног захтева поштом.
Приликом преузимања конкурсне документације, потребно је да
лице које преузима исту, поднесе овлашћење за преузимање и попуни од
говарајућу потврду која садржи основне податке о понуђачу и особи за
контакт.
6. Рок, место и начин подношења понуде
Рок за подношење понуда је до 1200 сати 30. дана од дана објављива
ња овог јавног позива у „Службеном гласнику РС”.
У случају да последњи дан рока за подношење понуда истиче нерад
ног дана или на дан државног празника, као последњи дан рока за подно
шење понуда сматра се први следећи радни дан.
Понуда се подноси у запечаћеној коверти, препорученом пошиљком
или лично. На коверат са понудом, понуђач лепи образац из конкурсне до
кументације, на коме је унета адреса примаоца: ЈП Дирекција за изградњу
града Ниша, 7. јули 6, 18000 Ниш, док подносилац (понуђач) сам наводи
свој назив, адресу, телефон и факс и име и презиме овлашћеног лица за
контакт, као и бројеве партија за које конкурише.
Понуде се достављају на оригиналним обрасцима који су саставни
део конкурсне документације и са свим неопходним доказима предвиђе
ним конкурсном документацијом.
Понуђач је дужан да редним бројем означи својеручно сваку стра
ну у понуди, на којој је текст или други садржај (без обавезе нумерације
празних страна), повеже у јединствену целину и запечати (воском или на
други одговарајући начин), тако да се појединачни листови, документи или
обрасци не могу накнадно убацивати, замењивати или одстрањивати.
Рок важности понуде је 60 дана од дана отварања понуда.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
7. Отварање понуда
Благовремене понуде, пристигле на начин означен у тачки 6 овог јав
ног позива, биће јавно комисијски отворене у просторијама ЈП Дирекција
за изградњу града Ниша, 7. јули 6, Ниш, у сали на I спрату 30. дана од дана
објављивања овог јавног позива у „Службеном гласнику РС”, односно истог дана када истиче рок за подношење понуда, са почетком у 12,15 часова.
Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници по
нуђача који комисији за јавну набавку предају овлашћење.
Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом позиву,
сматраће се неблаговременим и биће по окончању поступка отварања вра
ћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.
8. Додатне информације за сачињавање понуде
Понуђач може, у писаном облику, тражити додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре исте
ка рока за достављање понуда на адресу наручиоца, са назнаком партије
за коју се захтева појашњење: „Објашњења – позив за јавну набавку број
03-908”.
Наручилац ће најкасније у року од два дана од дана пријема захтева
за додатним информацијама или појашњењем, у писаном облику, одгово
рити подносиоцу захтева и ту информацију доставити свим заинтересова
ним лицима која су преузела конкурсну документацију.
9. Контакт
Лица за контакт су: Иван Јоцић, за техничка питања и Марина Ми
тић, за правна питања, тел. 018/241-266 (лок. 220 и 259) и 018/520-790,
факс 018/520-540, сваког радног дана од 900 до 1500 часова.
10. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде
Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде је 10 дана од
дана јавног отварања понуда.
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На основу чл. 69, 70. и члана 72. став 1. тачка1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08, у даљем тексту: закон)
ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
11000 Београд, Кнеза Милоша 27
објављује
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 спроводи 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 достављају 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 испуњености 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 гласнику 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 достављају 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 подносити, 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 документа 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 поште 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 појединачни листови.
Понуђачи, самостално, као група понуђача, могу доставити само једну 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 овлашћени 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 добити 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 понуђачи 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 основу члана 72. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
15300 Лозница, Г. Јакшића 9
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку материјала
за одржавање водоводне мреже
Наручилац: Јавно предузеће „Водовод и канализација” Георгија Јак
шића 9, Лозница, телефон и фах 015/888-068, ПИБ 101188448, матични
број 07168861, шифра делатности 41000, број текућег рачуна 160-7130-26.
Објављује се јавни позив о прикупљању понуда за набавку:
1. материјал за одржавање водоводне мреже.
Право учешћа у поступку давања понуда имају понуђачи који испу
њавају обавезне услове из члана 44. Закона о јавним набавкама, о чему су
дужни да приложе доказе утврђене у члану 45. истог закона, а који ће бити
ближе одређени у конкурсној документацији.
Докази о испуњености услова из члана 44. Закона могу се доставља
ти и у неовереним копијама.
Критеријум и елементи за избор понуде: критеријуми за оцењивање по
нуда су економски најповољнија понуда, зснована на следећим елементима:
– цена
70 бодова
– референтна листа
15 бодова
– начин и услови плаћања
15 бодова
Важност понуде мора да буде најмање 60 дана од дана отварања по
нуда.
Понуде се припремају и подносе у складу са овим позивом и кон
курсном документацијом, на српском језику и морају бити исказане у ди
нарима.
Понуде се достављају у затвореном омоту на адресу. Јавно предузеће
„Водовод и канализација” Лозница, Георгија Јакшића 9, са назнаком: „По
нуда за набавку материјал за одржавање водоводне мреже – не отварати”.
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања овог огласа
у „Службеном гласнику РС”, до 13,00 часова задњег дана рока, а отварање
понуда обавиће се јавно истог дана у 13,30 часова у просторијама наручиоца.
Ако последњи дан за подношење понуда пада у нерадни дан или на
дан државног празника, рок за подношење понуда се продужава за први
наредни радни дан, када ће се обавити и отварање понуда.
Неблаговремене понуде неће бити разматране.
Увид у конкурсну документацију може се извршити сваког радног
дана од 9,00 до 13,00 часова на адреси из тачке 1. овог позива од стране
овлашћеног лица понуђача. Преузимање конкурсне документације пону
ђач може извршити лично, у истом времену и истој адреси или ће му, на
његов захтев, наручилац доставити путем поште (у оба случаја, уз доста
вљање доказа о уплати 5.000,00 динара на текући рачун број: 160-7130-26).
Понуђач може доставити само једну понуду и не може је мењати.
Понуда са варијантама није дозвољена.
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 30 дана
од дана отварања понуда.
Представници понуђача могу присуствовати јавном отварању само
уз оверено и потписано пуномоћје од стране понуђача.
Особа за контакт по овом јавном позиву је Верица Петровић, дипл.
правник, сваким радним даном у времену од 9,00 до 12,00 часова на теле
фон 015/888-068.
11298

На основу члана 72. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
Лозница, Г. Јакшића 9
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда у отвореном поступку
за набавку нафте и нафтних деривата
Наручилац: Јавно предузеће „Водовод и канализација” Георгија Јак
шића 9, Лозница, телефон и фах 015/888-068, ПИБ: 101188448, матични
број 07168861, шифра делатности 41000, бр. текућег рачуна 160-7130-26.
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I Објављује се јавни позив о прикупљању понуда за набавку:
– нафта и нафтни деривати
II Право учешћа у поступку давања понуда имају понуђачи који ис
пуњавају обавезне услове из члана 44. Закона о јавним набавкама, о чему
су дужни да приложе доказе утврђене у члану 45. истог закона, а који ће
бити ближе одређени у конкурсној документацијји.
Докази о испуњености услова из члана 44. Закона могу се доставља
ти и у неовереним копијама.
III Критеријум и елементи за избор понуде: критеријуми за оцењи
вање понуда су економски најповољнија понуда, заснована на следећим
елементима:
– цена
70 бодова
– квалитет услуга
15 бодова
– услови плаћања
15 бодова
IV Важност понуде мора да буде најмање 60 дана од отварања по
нуда.
V Понуде се припремају и подносе у складу са овим позивом и кон
курсном документацијом, на српском језику и морају бити исказане у ди
нарима.
VI Понуде се достављају у затвореном омоту на адресу: Јавно пред
узеће „Водовд и канализација” Лозница, Георгија Јакшића 9, са назнаком:
„Понуда за набавку – Нафта и нафтни деривати – не отварати”.
VII Рок за подношење понуда је 30 дана од објављивања овог огласа
у „Службеном гласнику РС”, до 13 часова задњег дана рока, а отварање по
нуда обавиће се јавно истог дана у 13,30 часова у просторијама наручиоца.
Ако последњи дан за подношење понуда пада у нерадни дан или на
дан државног празника, рок за подношење понуда се продужава за први
наредни радни дан, када ће се обавити и отварање понуда.
VIII Неблаговремене понуде неће бити разматране.
IX Увид у конкурсну документацију може се извршити сваког радног
дана од 9 до 13 часова на адреси из тачке 1. овог позива од стране овла
шћеног лица понуђача. Преузимање конкурсне документације понуђач мо
же извршити лично, у истом времену и истој адреси или ће му, на његов
захтев, наручилац доставити путем поште (у оба случаја, уз достављање
доказа о уплати 5.000,00 динара на тек. рачун број 160-7130-26).
X Понуђач може доставити само једну понуду и не може је мењати.
XI Понуда са варијантама није дозвољена.
XII Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 30
дана од отварања понуда.
XIII Представници понуђача могу присуствовати јавном отварању
само уз оверено и потписано пуномоћје од стране понуђача.
XIV Особа за контакт по овом јавном позиву је Верица Петровић,
дипл. правник, сваким радним даном у времену од 9 до 12 часова на теле
фон 015/888-068.
11161

На основу члана 69, члана 70. став 1. тачка 2. и члана 72. став 1. тач
ка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
11000 Београд, Кнеза Милоша 27
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за набавку добара – хлордиоксид
број јавне набавке 21 ОД/ 11
1. Предмет јавне набавке су добра: набавка и испорука хлордиокси
да – на годишњем нивоу.
2. Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физич
ка лица, која испуњавају обавезне услове за учешће прописане чланом 44. о
чему су обавезни да доставе доказе прописане чл. 45. и 46. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08) – у даљем тексту: Закон.
2.1. Докази о испуњености услова из члана 44. Закона (ближе одређе
ни конкурсном документацијом) могу се достављати уз понуду у неовере
ним копијама, (према чл. 45 став 3. Закона).
2.2. Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не до
стави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 44,
у року од два дана од дана пријема писменог позива наручиоца, наручилац ће
његову понуду одбити као неисправну у складу са чланом 45. став 6. Закона.
3. Понуђач је обавезан да уз понуду достави наручиоцу:
Оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 2%
од укупне вредности понуде (са ПДВ-ом), издата у корист наручиоца, која
мора имати клаузулу: „неопозива, безусловна, без права на приговор и на
први позив наплатива“ са роком важности 90 дана од дана отварања понуде.
Понуђач коме се Одлуком о избору најповољније понуде додели
предметна јавна набавка, обавезан је да у року од 15 дана по обостраном
потписивању уговора (под условима утврђеним моделом уговора који је
саставни део конкурсне документације) достави наручиоцу:

20

20. IV 2011. /

Банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 5 % од
укупне уговорене вредности (са ПДВ-ом), која мора бити са клаузулом:
„безусловна, неопозива, без права на приговор и на први позив наплатива”,
издата у корист наручиоца, са свим елементима наведеним у моделу угово
ра, који је саставни део конкурсне документације;
4. У периоду од дана објављивања јавног позива у „Службеном гла
снику РС” наредних 30 дана, заинтересованим лицима биће омогућен не
посредан увид у конкурсну документацију и њено преузимање на архиви
ЈКП Београдски водовод и канализација, Кнезa Милоша 27, Београд сваког
радног дана од 9,00 до 15,00 часова. Приликом преузимања конкурсне до
кументације прилаже се доказ о уплати у износу од 5.000,00 динара, на те
кући рачун број 160-6789-79 код „Bancа Intesa” (уплаћена средства су бес
повратна). Сврха уплате: „Накнада трошкова за конкурсну документацију
број 21 ОД/11 набавка и испорука хлордиоксида – на годишњем нивоу”.
5. Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања јавног по
зива у „Службеном гласнику РС”. Благовременим ће се сматрати све понуде
које стигну наручиоцу најкасније последњег дана наведеног рока до 11,00 ча
сова нa архиви. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан
и сат наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан до 11,00 часова.
Понуде се сачињавају према упутству наручиоца и подносе у затво
реним ковертама, поштом или лично преко архиве на адресу: ЈКП Београд
ски водовод и канализација, Делиградска 28, 11000 Београд, са видљивом
ознаком: „Не отварати – понуда за набавку и испорука хлордиоксида на
годишњем нивоу, број конкурсне документације 21 ОД/ 11”. На полеђи
ни коверте навести назив понуђача, адресу и број телефона контакт особе.
6. Јавно отварање понуда обавиће се последњег, тј. 30. дана за под
ношење понуда у подрумским просторијама ЈКП „Београдски водовод и
канализација”, 11000 Београд, Делиградска 28, са почетком у 13,00 часова.
Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача,
који ће своја овлашћења предати комисији пре отварања понуда.
7. Понуда са варијантама није дозвољена. Понуђач може поднети са
мо једну понуду.
8. Неблаговремене, незапечаћене и некомплетне понуде, као и пону
де које нису у складу са законом и конкурсном документацијом неће бити
разматране.
9. Одлука о избору најповољније понуде биће донета у оквирном у
року од 12 дана, од дана јавног отварања понуда и о томе ће бити обаве
штени сви понуђачи.
10. Избор најповољније понуде извршиће се на основу критеријума
најнижа понуђена цена.
У случају ако два понуђача понуде исту цену предметног добра пот
критеријум је рок испоруке.
11. Важност понуде је 60 дана од дана отварања понуде.
12. Информације у вези конкурсне документације заинтересовани
понуђачи могу добити у периоду 9,00 до 15,00 часова. Особa за контакт jе:
Андреа Шипка дипл. инж. технол. телефон 011/360-6684. Додатне инфор
мације у вези са техничком спецификацијом понуђачи могу добити од 9,00
до 15,00 часова. Особа за контакт је Мирјана Радосављевић, дипл. инж.
технолог, телефон 064/813-1543.
E-2789
На основу члана 69. став 1. и члана 70. став 1. тачка 2. и члана 72.
став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број
116/08) и Одлуке директора о покретању поступка јавне набавке, бр. 0275/1-2011 од 07.априла 2011. године,
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОКАНАЛ”
25000 Сомбор, Белог голуба 5
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара
погонска горива за возила Предузећа, и то дизел Д-2, Еуродизел,
безоловни бензин БМБ-95 и ТНГ
број 2/2011
Право учешћа у поступку има домаће или страно правно или физич
ко лице које испуњава услове из члана 44, а испуњеност услова доказује
оригиналним документима или фотокопијом према члану 45. закона.
Понуђачи су дужни да попуне тражене податке у обрасцима, табе
лама и другим актима који су саставни део конкурсне документације и да
их овере.
Понуђачи имају обавезу да исту документацију доставе и за сваког
евентуалног подпонуђача којег наводе у понуди, односно ангажују.
На основу члана 31. став 1. закона, сви заинтересовани понуђачи мо
гу преузети конкурсну документацију у року од 30 дана од дана објављи
вања овог Јавног позива у „Службеном гласнику РС”. Приликом преузима
ња конкурсне документације неопх одно је за конкурсну документацију на
текући рачун Предузећа бр. 355-1022162-06 бесповратно уплатити износ
од 5.000,00 динара и доказ о уплати приложити приликом преузимања кон
курсне документације.
Преузимање конкурсне документације заинтересовани понуђач мо
же извршити на адреси: ЈКП „Водоканал” Сомбор, ул. Белог голуба бр. 5,
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канцеларија помоћника директора за правне и опште послове Предузећа
на II спрату, сваког радног дана од 9 до 14 часова или на други законом
предвиђени начин (члан 31. закона) закључно са последњим даном рока
предвиђеним за преузимање конкурсне документације.
Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања јавног по
зива у „Службеном гласнику РС”, у складу са одредбом члана 63. Закона,
a благовременом понудом сматраће се понуда приспела до датума и сата
утврђеног у позиву, односно закључно са 30-тим даном од дана објављи
вања у „Службеном гласнику” до 12 часова, без обзира на који начин је
понуда уручена наручиоцу, у складу са одредбом члана 61. Закона. Понуде
доставити непосредно или поштом у запечаћеној коверти на адресу: ЈКП
„Водоканал” Сомбор, 25000 Сомбор, ул. Белог голуба бр. 5, са назнаком
„не отварати – понуда на јавни позив бр. 2/2011”, а на полеђини назначити
назив понуђача и адресу.
Отварање понуда је јавно, у складу са одредбом члана 75. став 1. За
кона, и обавиће се 30. дана од дана објављивања јавног позива у „Службе
ном гласнику РС” у ЈКП „Водоканал” Сомбор, Белог голуба бр. 5, у сали за
састанке, на III спрату, са почетком у 12,15 часова.
У случају да последњи дан рока пада у нерадни дан, рокови за до
ставу понуда и отварање понуда преносе се на први наредни радни дан са
истом сатницом из претходног става.
Представници понуђача дужни су да предају уредно оверено овла
шћење о заступању.
Наручилац ће, на основу члана 77. Закона, у року од три дана од да
на окончања поступка отварања понуда, понуђачима послати записник о
отварању понуда.
Понуђач мора имати минимално једну бензинску пумпу са свим вр
стама тражених горива на територији града Сомбора.
Наручилац ће прихватити јединичне цене по врстама горива из Уред
бе о ценама деривата нафте које доноси Влада Републике Србије.
Наручилац ће донети одлуку о додели уговора о јавној набавци у ро
ку од 10 дана од дана отварања понуда. Избор најповољније понуде извр
шиће се применом критеријума економски најповољније понуде оцењива
њем следећих критеријума:
– понуђена цена – рабат на цене утврђене
Уредбом о ценама деривата нафте
(50 пондера)
– начин и услови плаћања
(50 пондера)
––––––––––––––
што укупно износи
(100 пондера)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Прецизнији опис критеријума и пондерски рачун садржан је у кон
курсној документацији.
Додатне информације могу се добити на телефон: 025/464-222 – центра
ла, од Стојшић Горана (за сва техничка питања, директан тел: 025/464-231) и
Ковачић Озрена (за формално-правна питања директан 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
упућује
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, обликован 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 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 пријема писаног позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа 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 довољног 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 комерцијалне 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 набавку број 01Д/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 позива 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 наредног 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 понуђача, 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 подношење 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 понуђача, 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 тражити од Наручиоца најкасније 5 дана пре истека рока за достављање понуда. 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
упућује
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”,
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број 116/08) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Предмет јавне набавке број 08Д/2011 – дендролошки садни материјал обликован 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 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 пријема писаног позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа 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 довољног 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 комерцијалне 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:250-126000001502053 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 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 позива 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 наредног 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 10,00 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 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 понуђача, 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 подношење 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 понуђача, 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 тражити од Наручиоца најкасније 5 дана пре истека рока за достављање понуда. 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
упућује
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 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 пријема писаног позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа 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 довољног 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 комерцијалне 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 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 31 дан од дана објављивања јавног позива 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 наредног 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 12,00 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 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 понуђача, 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.
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6. Време и место отварања понуда
Јавно отварање понуда обавиће се одмах по истеку рока за подношење 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 понуђача, 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 тражити од Наручиоца најкасније 5 дана пре истека рока за достављање понуда. 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
упућује
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 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 пријема писаног позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа 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 довољног 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 комерцијалне 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 набавку број 02Д/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 позива 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 наредног 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 понуђач 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 понуђача, 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 подношење 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 понуђача, 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 тражити од Наручиоца најкасније 5 дана пре истека рока за достављање понуда. 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
упућује
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 набавкама. 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 пријема писаног позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа 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 довољног 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 комерцијалне 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
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динара, на текући рачун наручиоца број 250-1260000015020-53 који се води
код EUROBANK EFG ШТЕДИОНИЦА А.Д. (позив на број 04Д/2011), сврха 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 позива 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 наредног 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 12,00 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 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 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 понуђача, 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 подношење 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 понуђача, 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 тражити од Наручиоца најкасније 5 дана пре истека рока за достављање понуда. 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 чл. 69, 70. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним на
бавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТ”
21000 Нови Сад, Руменачка 150/а
oбјављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда – врста поступка: отворени поступак
Предмет јавне набавке: дрвена грађа (број ЈН 13/11).
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
Опис предмета јавне набавке: дрвена грађа
Понуде са варијантама нису дозвољене.
Услови за учествовање у поступку:
Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају
услове из члана 44. Закона о јавним набавкама. Испуњеност наведених
услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 45. Закона. Услови ко
је сваки понуђач треба да испуни, као и начин на који се доказује испуње
ност услова су ближе одређени конкурсном документацијом.
Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:
Критеријуми за оцењивање најповољнијих понуда:
– понуђена цена
максимална 80 поена
– рок плаћања
максимално 20 поен
а
Детаљан опис примене критеријума дат је у конкурсној документа
цији.
Увид и преузимање конкурсне документације:
Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање кон
курсне документације сваког радног дана, од 7,00 до 15,00 часова, почев од
дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”, на адреси:
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Руменачка 150/а, Одељење за спровођење поступка јавних набавки. На пи
смени захтев (путем email-a или лично) који садржи и назив, адресу по
нуђача и контакт телефон понуђача, конкурсна документација може бити
достављена поштом или електронском поштом.
Подношење понуда:
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања јавног
позива у „Службеном гласнику РС”. Благовременим ће се сматрати све
понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наве
деног рока, до 10,00 часова. Уколико рок истиче на дан који је нерадан,
као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан
до 10,00 часова. Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на
адресу наручиоца: Јавно комунално предузеће „Пут” Нови Сад , Браће
Могин 2, са назнаком: „Не отварати – понуда за учествовање у отвореном
поступку за јавну набавку – дрвена грађа (број ЈН 13/11).”. На полеђини
коверте уписује се назив и адреса понуђача.
Отварање понуда:
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку
рока за подношење понуда, то јест у 12,00 часова последњег дана горе на
веденог рока. Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца
Јавно комунално предузеће „Пут” Нови Сад, Руменачка 150/а. Отварању
понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници пону
ђача морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку
приликом отварања понуда.
Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 25 дана
од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим
подносиоцима понуда у року од три дана од дана њеног доношења.
Контакт: Драгана Мохан, електронска пошта: dragana.mohan@jkpput.
rs телефон број 021/ 512-302 локал 205 у времену од 7,00 до 15,00 часова.
10722

Уколико је послењи дан истека рока нерадни дан, рок за постављање
понуде истиче у 12 часова првог наредног радног дана.
Неблаговремене, незатворене и некомплетне понуде, као и понуде
које нису у складу са огласом, односно конкурсном документацијом неће
бити разматране.
Јавно отварање понуда ће се обавити комисијски 30 дана од објављи
вања јавног позива у „Службеном гласнику РС” у 14 часова у простори
јама ЈКП „Нискоградња”, Међај 19, Ужице. Представници понуђача који
желе да присуствују отварању понуда, дужни су да пре почетка јавног
отварања понуда, комисији наручиоца поднесу пуномоћје за учешће у по
ступку отварања понуда.
Избор најповољнијег понуђача ће се извршити према критеријуму
економски најповољније понуде, сагласно одредби члана 52. Закона о јав
ним набавкама.
Елементи критеријума су:
1. цена (укупна вредност понуде)
80 пондера,
2. услови плаћања ( рок плаћања)
20 пондера.
Одлуку о избору понуђача комисија ће донети у року од 7 дана након
јавног отварања понуда. О резултатима поступка сви понуђачи ће бити пи
смено обавештени.
Додатне информације или објашњења у вези са припремањем понуде
понуђач може у писманом облику да тражи најкасније пет дана пре истека
рока за достављање понуда.
Додатне информације се могу добити у ЈКП „Нискоградња” на теле
фон: 031/513-054 и 064/827-0607.
Особа за контакт: Живковић Петко, дипломирани економиста.
11018

На основу члана 70.и члана 72.став 1. тачка 1. Закона о јавним набав
кама („Службени гласник РС”, број 116/08)

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМУНАЛНО,
СТАМБЕНО ГРАДЈЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ „КОМГРАД”
24300 Бачка Топола, Матије Корвина 18

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НИСКОГРАДЊА”
Ужице , Међај 19
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку добара
у 2011. години
ЈКП „Нискоградња” Ужице, позива заинтересоване понуђаче да до
ставе своје понуде за испоруке:
1. битумен – 60,
2. камени агрегат свих врста,
3. дизел Д2,
4. еуро дизел,
5. мазут,
6. цемент ринфуз .
Врста, количина и стандарди тражених добара одређени су конкурс
ном документацијом наручиоца. Набавка је обликована по партијама.
Право учешћа на јавном позиву имају домаћа или страна, правна
или физичка лица која испуњавају услове из члана 44.Закона о јавним на
бавкама („Службени гласник РС”, број 116/08) и о томе доставе тражене
доказе из члана 45.овог Закона, прецизиране конкурсном документацијом.
Испуњеност услова предвиђених Законом доказује се оргиналним доку
ментима, овереном фотокопијом или неовереном фотокопијом (при чему
се оригинали подносе на увид на захтев наручиоца) Уз понуду и доказе из
чл.45.и 46. Закона, понуђачи достављају и попуњене потписане и оверене
обрасце садржане у конкурсној документацији.
Конкурсна документација може се преузети и у исту се може извр
шити увид од дана објављивања у „Службеном глансику РС”,у простори
јама ЈКП „Нискоградња”, Међај 19, Ужице, сваког радног дана од 07.30
до 14.00 часова, уз доказ о извршеној бесповратној уплати у износу од
4.000,00 динара, по основу трошкова исзраде и доставе конкурсне доку
ментације. Уплата се врши на текући рачун бр.160-7379-55 Banka Intesa,
сврха уплате: „Конкурсна документација – понуда за јавну наабавку”. При
преузимању конкурсне документације приложити доказ о уплати.
Понуда се припрема на српском језику, на обрасцу понуде који мора
бити попуњен по упуству наведеном у конкурсној документацији.
Понуда важи 60 дана од отврања понуда.
Понуде у писаном облику са свим потребним прилозима, достављају
се у затвореној коверти са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара – не
отварати, на адресу: ЈКП „Нискоградња”, Међај 19, 31000 Ужице,или лич
но преко писарнице у предузећу у времену од 7,30 до 14 часова. На поле
ђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, име и презиме и
број телефона особе за контакт.
Рок за достављање понуда је 30 дана од објављивања јавног позива у
„Службеном гласнику РС”. Рок за достављање понуда истиче у 12 часова
30.дана од објављивања јавног позива, без обзира на начин на који је послата.

На основу члана 70. став 1. тачка 2. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона
о јавним набавкама

о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање писмених понуда у отвореном поступку
за набавку специјалног возила – аутосмећар
број 3/11
Прикупљају се понуде за набавку специјалног возила аутосмећара
следећих техничких карактеристика:
− радна запремина од 6.000 до 7.000 цм3,
− снага мотора миниум 160 КW,
− тип мотора дизел,
− погонско гориво Еуро дизел,
− погон 4 x 2 ,
− максимални обртни моменат изнад 800 Нм/мин,
− размак осовине 3.800 до 4.800 мм,
− запремина сабирног сандука за смеће минимум 16 м3,
− са системом потисне плоче,
− степен сабијања смећа од 1:3 до 1:6,
− корисна носивост од 10.000 до 10.500 кг ,
− да поседује комбиновани механизам за пражњење посуда за смеће
запремине В – 80 до 240 литара и контејнера В – 900 – 1100 литара.
Понуђачу се пружа могућност да поднесе понуду са варијантама, то
јест понуди адекватно возило које испуњава предње техничке карактери
стике и које може да задовољи потребе наручиоца за обављање комуналне
делатности – изношење кућног смећа.
Право учешћа у поступку имају сви заинтересовани понудјачи који
су регистровани за предметну делатност и испуњавају услове из члана 44.,
а испуњеност услова доказују овереном фотокопијом докумената у складу
са чланом 45. Закона о јавним набавкама.
Понудјач је у обавези да уз понуду достави наручиоцу:
– оригиналну банкарску гаранцију за озбиљност понуде (лицитаци
она гаранција) у висини од 10 % од укупне вредности понуде (са пдв-ом),
издату у корист наручиоца, која мора имати клаузулу „неопозива, безу
словна, без права на приговор и наплатива на први позив”, са роком важно
сти 90 дана од дана отварања понуде.
– оригинално писмо о намерама пословне банке да ће издати бан
карску гаранцију за повраћај аванса, која мора имати клаузулу да је ‚‘нео
позива, безусловна, без права наприговор и наплатива на први позив‘‘ на
износ уговореног аванса са свим трошковима и пдв-ом (у случају да пону
дјач тражи аванс) и са роком важности који је 30 дана дужи од рока датог
за испоруку добра,
– оригинално писмо о намерама пословне банке да ће издати бан
карску гаранцију за добро извршење посла која мора имати клаузулу да је
‚‘неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив‘‘,
у висин од 10 % од вредности уговора (са свим трошковима и пдв-ом) и са
роком важности који је 30 дана дужи од рока датог за испоруку добра,
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– оригинално писмо о намерама банке да ће издати банкарску гаран
цију за отклањање недостатака у гарантном року која мора имати клаузулу
да је „неопозива, безусловна, без права на приговор и нплатива на први
позив”, у висини од 5 % од вредности уговора (са свим трошковима и пдвом) и са роком важности који је 30 дана дужи од гарантног рока,
Конкурсна документација се може преузети након објављивања овог
позива у Службеном гласнику на адреси наручиоца свакаог радног дана од
8 до 12 часова уз доказ о извршеној уплати у износу од 8.000,00 динара на
текући рачун наручиоца број 160-920038-97 (уплаћена средства су беспо
вратна) са назнаком „набавка добара – Јавни позив број 3/11”.
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документа
цијом и јавним позивом. Иста се сачињава на обрасцу који је дат у конкурс
ној документацији и мора бити јасна, недвосмислена, са свим прилозима и
обрасцима из конкурсне документације, оверена печатом и потписом овла
шћеног лица понудјача. Понуду може доставити понудјач који наступа са
подизводјачима и група понудјача која подноси заједничку понуду.
Понуде са траженом документацијом се достављају у затвореној ко
верти са назнаком „Понуда за набавку специјалног возила – не отварати”
у року 30 дана од дана објављивања овог јавног позива у Службеном гла
снику Републике Србије до 11,00 часова, без обзира на начин слања. На
поледјини коверте назначити назив понудјача, седиште – адресу и контакт
особу и телефон. Понуде се достављају поштом или лично на адресу нару
чиоца – Општа служба.
Понуда мора да важи минимум 60 дана од дана отварања понуда, а
цена мора бити изражена у динарима.
Јавно отварање понуда ће се извршити комисијски по истеку рока за
доставјање понуда истог дана у 12,00 часова у управној згради наручиоца.
Уколико последњи дан било ког рока из овог позива пада у нерадни
дан, рок се помера за први следећи радни дан. Рокови су прецизирани у
конкурсној документацији.
Отварању понуда без посебног позива могу присуствовати овлашће
ни преставници понудјач који су дужни да своје писмено овлашћење пре
дају председнику Комисије пре отварања понуда. О раду комисије прили
ком отварања понуда сачињава се записник.
Понуде које нису запечаћене и које су непотпуне неће бити разматра
не. Неблаговремене понуде по окончању поступка отварања понуда врати
ће се неотворене понудјачу са назнаком да је понуда неблаговремена.
На основу достављених понуда Комисија ће у року од 10 дана од да
на јавног отварања понуда извршити избор најповољније понуде – пону
дјача, по критеријуму економски најповољнија понуда, о чему ће сви пону
дјачи бити писмено обавештени.
Додатне информације се могу добити на телефон 024-712-510 сва
ким радним даном од 8 до 12 часова, особа за контакт Мирко Стојановић.
11155
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”
11000 Београд, Масарикова 1–3
објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда у отвореном поступку
средства за личну заштиту на раду
Предмет јавне набавке број Д-06/11 су средства за личну заштиту на
раду у обиму садржаном у конкурсној документацији. Предмет јавне на
бавке обликован је у две (2) независне партије и за сваку од њих независно
ће се вршити вредновање понуда и додељивати уговори.
Партија 1 – електрoизолационе рукавице класe „0” и класе „2”
Партија 2 – з аштитне наочаре од UV зрачења и респиратор за пра
шину.
Право учешћа у поступку имају сва домаћа и страна правна и физич
ка лица која испуњавају услове у складу са чл. 44, 45. и 48. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08). Уз понуду и доказе из чл.
45. и 48. Закона о јавним набавкама, понуђач је у обавези да достави и дру
га документа и обрасце садржане у конкурсној документацији.
Заинтересовани понуђачи могу извршити непосредан увид и преу
зимање конкурсне документације до истека рока за достављање понуда,
сваког радног дана од 10 – 12 часова, на адреси: ЕДБ д.о.о. Београд, Сек
тор набавке и магацинског пословања, Топлице Милана б.б., канцеларија
226, 11000 Београд.
За преузимање конкурсне документације, представник понуђача под
носи овлашћење за преузимање документације и прилаже доказ о упла
ти 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 37-390-8300-611 са назнаком: „За откуп
конкурсне документације број Д-06/11”.
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На захтев понуђача, конкурсна документација се може доставити по
нуђачу и поштом. Након пријема писаног захтева на факс 011/3405-298 и
након достављања доказа о уплати неповратног износа за откуп конкурсне
документације у износу од 1.500,00 динара, конкурсна документација ће
бити одмах послата поштом. Наручилац не сноси никакву одговорност 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 б.б., канцеларија 226, 11000 Београд, у једној затвореној и запеча
ћеној коверти са видљивом назнаком: „Не отварати – понуда за јавну на
бавку број Д-06/11”.
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 пози
ва у „Службеном гласнику РС”, до 1300 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 1315 часова на адреси: ЕДБ д.о.о. Београд,
Сектор набавке и магацинског пословања, Топлице Милана б.б., канце
ларија 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 претходно 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 9,00 до 12,00 часова на телефон број 064 616 0004, особа за
контакт: Петар Вранешевић. 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.
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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 РС”, број 116/08)
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА-БЕОГРАД‘” ДОО
Оснивач: Јавно предузеће „Електропривреда Србије”
објављује
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 личну 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 физичка 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 преузимање конкурсне документације до истека рока за достављање понуда, сваког 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 уплати 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 откуп конкурсне документације бр. Д-05/11”.
Понуда се сачињава у складу са јавним позивом и конкурсном документацијом. 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 назнаком «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 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 1.500,00 динара, конкурсна документација ће бити одмах послата поштом. Наручилац не сноси никакву одговорност 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 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-05/11».
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 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 наведеног рока.
Отварање понуда ће бити јавно и обавиће се истог дана када и истиче рок за подношење понуда у 1115 часова на адреси: ЕДБ д.о.о. Београд,
Сектор набавке и магацинског пословања, Топлице Милана бб, канцеларија 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 партије 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 радног дана од 9 до 12 часова на телефон број 064 616 0004, контакт особа:
Петар Вранешевић. Одговори на писано постављена питања ће бити достављени директно понуђачу који је поставио питање и свим осталим понуђачима који су преузели конкурсну документацију.
Наручилац задржава право да повуче овај јавни позив.
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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 РС”, број 116/08)
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА-БЕОГРАД” ДОО
Оснивач: Јавно предузеће „Електропривреда Србије”
објављује
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 набавке 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 физичка 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 преузимање конкурсне документације до истека рока за достављање понуда, сваког 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 уплати 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 откуп конкурсне документације бр. Д-04/11”.
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 1.500,00 динара, конкурсна документација ће бити одмах послата поштом. Наручилац не сноси никакву одговорност у случају нестанка докумената или закаснеле испоруке.
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Понуда се сачињава у складу са јавним позивом и према Упутству
садржаном 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-04/11”.
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 31 дан од дана објаве овог јавног позива
у „Службеном гласнику РС” , до 9 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 истиче рок за подношење понуда у 915 часова на адреси: ЕДБ д.о.о. Београд,
Сектор набавке и магацинског пословања, Топлице Милана бб, канцеларија 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 документацији.
Сва додатна обавештења и информације о овом јавном позиву могу
се добити до пет дана пре истека рока за достављање понуда, сваког радног дана од 9 до 12 часова на телефон број 064 616 0004, контакт особа:
Петар Вранешевић. Одговори на писано постављена питања ће бити достављени директно понуђачу који је поставио питање и свим осталим понуђачима који су преузели конкурсну документацију.
Наручилац задржава право да повуче овај јавни позив.
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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 РС”, бр. 116/08)
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА-БЕОГРАД” ДОО
Оснивач: Јавно предузеће „Електропривреда Србије”
објављује
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 набавке 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 физичка 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 преузимање конкурсне документације до истека рока за достављање понуда, сваког 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 уплати 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 откуп конкурсне документације бр. Д-01/11”.
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 1.500,00 динара, конкурсна документација ће бити одмах послата поштом. Наручилац не сноси никакву одговорност 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 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-01/11».
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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 30 дана од дана објаве овог јавног позива у „Службеном гласнику РС”, до 900 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 истиче рок за подношење понуда у 915 часова на адреси: ЕДБ д.о.о. Београд,
Сектор набавке и магацинског пословања, Топлице Милана бб, канцеларија 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 партије су : цена, рок испоруке, начин и рок плаћања.
Елементи критеријума 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 радног дана од 9 до 12 часова на телефон број 064 616 0004 контакт особа:
Петар Вранешевић. Одговори на писано постављена питања ће бити достављени директно понуђачу који је поставио питање и свим осталим понуђачима који су преузели конкурсну документацију.
Наручилац задржава право да повуче овај јавни позив.
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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 РС”, број 116/08)
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА-БЕОГРАД” ДОО
Оснивач: Јавно предузеће „Електропривреда Србије”
објављује
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 набавке 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 физичка 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 преузимање конкурсне документације до истека рока за достављање понуда, сваког 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 уплати 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 откуп конкурсне документације бр. Д-02/11”.
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 1.500,00 динара, конкурсна документација ће бити одмах послата поштом. Наручилац не сноси никакву одговорност 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 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, телефон и име контакт особе. Понуда се подноси лично или путем поште.
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објаве овог јавног позива 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.
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Отварање понуда ће бити јавно и обавиће се истог дана када и истиче рок за подношење понуда у 1115 часова на адреси: ЕДБ д.о.о. Београд,
Сектор набавке и магацинског пословања, Топлице Милана бб, канцеларија 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 партије су : цена, рок испоруке, начин и рок плаћања.
Елементи критеријума 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 радног дана од 9 до 12 часова на телефон број 064 616 0004, контакт особа:
Петар Вранешевић. Одговори на писано постављена питања ће бити достављени директно понуђачу који је поставио питање и свим осталим понуђачима који су преузели конкурсну документацију.
Наручилац задржава право да повуче овај јавни позив.
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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 РС”, број 116/08)
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА-БЕОГРАД‘” ДОО
Оснивач: Јавно предузеће „Електропривреда Србије”
објављује
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 набавке 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 физичка 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 преузимање конкурсне документације до истека рока за достављање понуда, сваког 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 уплати 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 откуп конкурсне документације бр. Д-03/11”.
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 1.500,00 динара, конкурсна документација ће бити одмах послата поштом. Наручилац не сноси никакву одговорност 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 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-03/11”.
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 30 дана од дана објаве овог јавног позива 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 истиче рок за подношење понуда у 1315 часова на адреси: ЕДБ д.о.о. Београд,
Сектор набавке и магацинског пословања, Топлице Милана бб, канцеларија 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 партије 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 радног дана од 9 до 12 часова на телефон број 064 616 0004, контакт особа:
Петар Вранешевић. Одговори на писано постављена питања ће бити достављени директно понуђачу који је поставио питање и свим осталим понуђачима који су преузели конкурсну документацију.
Наручилац задржава право да повуче овај јавни позив.
11327
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Све додатне информације у вези са овим јавним позивом могу се
добити сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова. Особе за контакт су:
Протић Драгољуб, телефон 015 361-556, 064/8-333-772, Благојевић Ивана,
телефон 015 361-540, 064/8-306-349.
11199

На основу члана 72. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”. број 116/2008)
ПД „ЕЛЕКТРОСРБИЈА” Д.О.О КРАЉЕВО
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЧАЧАК
о б ј а в љ у ј е

На основу члана 72. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС” број 116/2008) и одлуке директора огранка предузећа
ПД „ЕЛЕКТРОСРБИЈА” Д.О.О. КРАЉЕВО
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ШАБАЦ
15000 Шабац, Поцерска 86
о гл а ш а в а
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке коверти,
за потребе Огранка Електродистрибуција Шабац
(ЈН број 30/11)
Предмет јавне набавке је набавка коверти, за потребе Огранка Елек
тродистрибуција Шабац.
Kритеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физич
ка лица која испуњавају услове из члана 44. Закона о јавним набавкама.
Понуђачи су дужни да, уз понуду, поднесу доказе о испуњености
услова из члана 45. Закона о јавним набавкама и друга документа и обра
сце садржане у конкурсној документацији. Понуђач може доставити нару
чиоцу и фотокопије докумената, уз обавезу да достави оригинале или ове
рене фотокопије, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија.
Конкурсна документација може се преузети лично или преко поште,
по претходно поднетом писменом захтеву за доставу конкурсне докумен
тације, сваког радног дана, од 7,00 до 14,00 часова, у просторијама управ
не зграде наручиоца, у Шапцу, Поцерска 86, канцеларија бр. 4. Захтев се
може поднети и факсом на број 015/7-346-115. Уз захтев за доставу кон
курсне документације, понуђач је дужан да поднесе и доказ о извршеној
уплати износа од 590,00 динара, неповратно, на текући рачун наручиоца
160-775-79 код „Банка Интеса” Шабац, сврха уплате: „Накнада за конкурс
ну документацију ЈН број 30/11”. Уколико понуђач преузима конкурсну
документацију лично, представник понуђача је дужан да поднесе и овла
шћење за преузимање конкурсне документације. Увид у конкурсну доку
ментацију, заинтересована лица могу извршити на горе наведеној адреси
и у наведено време, без накнаде. Уз конкурсну документацију ће се доста
вљати и узорак коверти које су предмет ове јавне набавке.
Рок за подношење понуда је 30. дана од објављивања јавног позива
у „Службеном гласнику РС”. Благовременим понудама ће се сматрати све
понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 12,00 часова послед
њег дана наведеног рока, без обзира како су послате. Уколико је последњи
дан рока нерадни дан, рок истиче првог наредног радног дана.
Неблаговремено достављена понуда се неће разматрати и наручилац
ће је по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворену понуђа
чу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда се сачињава према упутству из конкурсне документације и
подноси искључиво на преузетом обрасцу из конкурсне документације,
лично или поштом и са свим потребним прилозима у назначеном року, у
затвореном коверту на адресу наручиоца: ПД „Електросрбија”д.о.о. Кра
љево, Електродистрибуција Шабац, Поцерска 86, 15000 Шабац, са назна
ком: „Не отварати – понуда за јавну набавку број 30/11”. На полеђини ко
верте мора бити наведен назив, адреса и број телефона понуђача.
Јавно отварање понуда обавиће надлежна комисија у седишту нару
чиоца у Шапцу, Поцерска 86, 30. дан од објављивања јавног позива у „Слу
жбеном гласнику РС”, односно истог дана по истеку рока за подношење
понуда, са почетком у 12,15 часова.
Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача који
су дужни да комисији предају овлашћење за заступање понуђача, са назна
ком броја овлашћења, непосредно пред почетак отварања понуда.
Одлуку о избору најповољније понуде, наручилац ће донети у року
од 15 дана од отварања понуда, о чему ће обавестити све понуђаче у року
од 3 дана од доношења одлуке.

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку набавке
добара – моторни бензин, дизел гориво и ТНГ за потребе
Огранка Чачак Чачак бр. 373/2011 у складу
са конкурсном документацијом
Подношење понуде
Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која ис
пуњавају обавезне услове из члана 44. Закона о јавним набавкама. Испу
њеност услова доказује се документима сходно члану 45. Закона о јавним
набавкама.
Понуда мора у целини бити сачињена у складу са конкурсном доку
ментацијом и јавним позивом наручиоца. Понуде морају бити достављене
лично или препорученом пошиљком у затвореном коверту на адресу на
ручиоца: ПД „Електросрбија” д.о.о. Краљево, Електродистрибуција Чачак,
Кренов пролаз б.б., 32000 Чачак, са назнаком: „Не отварати – понуда за
јавну набавку 333/2011”. На полеђини коверта мора бити пун назив, адре
са и телефон понуђача, као и име лица за контакт именованог од стране
понуђача.
Понуда је обликована по партијама:
1. моторни бензин, дизел гориво и ТНГ за потребе ЕД Чачак
2. моторни бензин, дизел гориво и ТНГ за потребе Погона Г. Мила
новац
3. моторни бензин, дизел гориво и ТНГ за потребе Погона Ивањица
Елементи критеријума оцењивања је најнижа понуђена цена.
Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања у „Слу
жбеном гласнику РС” до 10,00 часова. Уколико последњи дан за подно
шење понуда пада у нерадни дан, сматраће се благовременом понуда при
мљена код наручиоца првог наредног радног дана до 10,00 часова.
Неблаговремене понуде се неће разматрати. Понуде које нису у скла
ду са конкурсном документацијом сматраће се неисправним. Понуде са ва
ријантама нису дозвољене.
Благовременим ће се сматрати само понуде које су до наведеног ро
ка приспеле наручиоцу, без обзира на који су начин послате. Све неблаго
времене понуде ће неотворене бити враћене понуђачима са назнаком да су
поднете неблаговремено.
Отварање понуда
Понуде ће бити отворене јавно последњег дана истека рока за доста
вљање понуда у 11,00 часова, на адреси наручиоца. Уколико је последњи
дан рока нерадни, понуде ће бити отворене првог наредног радног дана у
11,00 часова.
Представник понуђача, који ће присуствовати јавном отварању мора
предати комисији за јавне набавке писмено овлашћење понуђача за уче
шће у поступку отварања понуда.
Овлашћење мора да садржи: име и презиме овлашћеног представ
ника, број личне карте, потпис и печат овлашћеног лица (и у случају када
је овлашћени представник власник фирме). Без оваквог овлашћења, пред
ставник има право само на присуство, без права стављања примедби на
ток отварања и потписа записника.
Обавештење о избору
Наручилац ће најкасније у року од 30 дана од дана отварања понуда
донети одлуку о избору најповољније понуде, о чему ће сви понуђачи који
су доставили понуде бити писмено обавештени. Ово обавештење обаве
зује изабраног понуђача да приступи уговарању посла на први позив на
ручиоца.
Подносилац пријаве ће за трошкове умножававња и достављање
конкурсне документације уплатити износ од 590,00 динара на текући ра
чун наручиоца 155-2519-19 са назнаком «за конкурсну документацију ЈН
373/2011”.
Доказ о уплати и основне податке фирме послати на фах 032/342-192
Особе за контакт: Сања Дамљановић 065/8333-950 и Бобан Полуга
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 конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Службени гласник
РС”,број 50/09)

На основу члана 72. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08), и члана 3. Правилника о обавезним елементима конкурсне 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

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

о гл а ш а в а

о гл а ш а в а

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 заинтересовани 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 документације 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 идентификациони 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 документацији.
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 радни дан. Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и неотворене 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 пуномоћје 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.
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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: заинтересовани 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 документације 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 идентификациони 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 документацији.
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. 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 радни дан. Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и неотворене 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 пуномоћје 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 основу чл. 69, 70. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним на
бавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)
ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ” БЕОГРАД
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
„ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ И КОПОВИ КОСТОЛАЦ” ДОО
12208 Костолац, Николе Тесле 5-7
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку
јавна набавка број 215/2011
1. Предмет набавке: прибор за табле и инсталације и осигурачи.
2. Услови за учешће у поступку: право учешћа у поступку има по
нуђач који испуњава услове из члана 44. Закона о јавним набавкама као
и услове одређене конкурсном документацијом. Испуњеност захтеваних
услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 45. Закона о јавним
набавкама и конкурсном документацијом.
3. Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољ
нија понуда са следећим елементима критеријума:
– понуђена цена
95 пондера
– начин и услови плаћања
5 пондера
Елементи критеријума су описани и вредновани у конкурсној доку
ментацији, уз навођење методологије за доделу пондера за сваки елемент
критеријума.
4. Време и место увида у конкурсну документацију: заинтересована
лица могу извршити увид и преузимање конкурсне документације сваког
радног дана од 8,00 до 14,00 часова, почев од дана објављивања јавног по
зива у „Службеном гласнику РС” до истека рока за пријем понуда, у просто
ријама ПД „ТЕ-КО Костолац”, Сектор за комерцијалне послове, сала број 1.
Заинтересованим лицима конкурсна документација може бити достављена
поштом, телефаксом или електронском поштом, у року од два дана од дана
пријема захтева заинтересованог лица и свих података потребних за доста
ву конкурсне документације. Преузимање или доставу конкурсне докумен
тације могуће је извршити уз достављање доказа о уплати 1.000,00 динара
(са ПДВ-ом) на рачун број 105-5220666-39 (АИК Банка).
5. Време и место подношења понуде: понуде се подносе непосредно
или путем поште у року од 30 дана, рачунајући од дана објављивања овог
јавног позива у „Службеном гласнику РС”, до 10,00 часова. Благовреме
ним ће се сматрати све понуде примљене од стране наручиоца у року одре
ђеном за подношење понуда. Уколико је последњи дан рока нерадни дан,
рок за подношење понуда истиче првог наредног радног дана у 10,00 часо
ва. Понуде се подносе у затвореној коверти, на адресу: ПД „Термоел ектра
не и копови Костолац”, Сектор за комерцијалне послове, 12208 Костолац,
Николе Тесле 5–7, са назнаком: „Понуда за јавну набавку број 215/2011
– комисијски отворити”.
6. Време и место отварања понуда: јавно отварање понуда биће оба
вљено последњег дана истека рока за пријем понуда а тачно време отва
рања понуда биће наведено у конкурсној документацији коју ће понуђачи
преузети, на адреси из тачке 5. овог јавног позива. Представници понуђача
који желе да присуствују јавном отварању понуда, дужни су да пре почетка
отварања понуда поднесу комисији одговарајуће пуномоћје.
7. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде – 30 дана
од дана отварања понуда. Наведена одлука биће достављена свим понуђа
чима у року од три дана од дана њеног доношења.
8. Особа за контакт по овом јавном позиву је Бојан Цвејић, телефон
012/538-843, e-mail: bojan.cvejic@te-ko.rs
11504

На основу члана 69, члана 70. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС” број 116/08)
ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ” БЕОГРАД
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
„ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ И КОПОВИ КОСТОЛАЦ” ДОО
12208 Костолац, Николе Тесле 5–7
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку
јавна набавка број 166/2011
1. Предмет набавке: израда и уградња левкова канала за ваздух и
димне гасове, са израдом пројекта реконструкције ватросталног и термои
золационог озида и уградња истог на блоку А2 ОД 210MW.
2. Услови за учешће у поступку: право учешћа у поступку има по
нуђач који испуњава услове из члана 44. Закона о јавним набавкама као
и услове одређене конкурсном документацијом. Испуњеност захтеваних
услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 45. Закона о јавним
набавкама и конкурсном документацијом.
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3. Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољ
нија понуда са следећим елементима критеријума:
– понуђена цена
95 пондера
– начин и услови плаћања
5 пондера
Елементи критеријума су описани и вредновани у конкурсној доку
ментацији, уз навођење методологије за доделу пондера за сваки елемент
критеријума.
4. Време и место увида у конкурсну документацију: заинтересована
лица могу извршити увид и преузимање конкурсне документације сваког
радног дана од 8,00 до 14,00 часова, почев од дана објављивања јавног по
зива у „Службеном гласнику РС” до истека рока за пријем понуда, у просто
ријама ПД „ТЕ-КО Костолац”, Сектор за комерцијалне послове, сала број 1.
Заинтересованим лицима конкурсна документација може бити достављена
поштом, телефаксом или електронском поштом, у року од два дана од дана
пријема захтева заинтересованог лица и свих података потребних за доста
ву конкурсне документације. Преузимање или доставу конкурсне докумен
тације могуће је извршити уз достављање доказа о уплати 1.000,00 динара
(са ПДВ-ом) на рачун број 105-5220666-39 (АИК Банка).
5. Време и место подношења понуде: понуде се подносе непосредно
или путем поште у року од 30 дана, рачунајући од дана објављивања овог
јавног позива у „Службеном гласнику РС”, до 10,00 часова. Благовреме
ним ће се сматрати све понуде примљене од стране наручиоца у року одре
ђеном за подношење понуда. Уколико је последњи дан рока нерадни дан,
рок за подношење понуда истиче првог наредног радног дана у 10,00 часо
ва. Понуде се подносе у затвореној коверти, на адресу: ПД „Термоелектра
не и копови Костолац”, Сектор за комерцијалне послове, 12208 Костолац,
Николе Тесле 5–7, са назнаком: „Понуда за јавну набавку број 166/2011
– комисијски отворити”.
6. Време и место отварања понуда: јавно отварање понуда биће оба
вљено последњег дана истека рока за пријем понуда а тачно време отва
рања понуда биће наведено у конкурсној документацији коју ће понуђачи
преузети, на адреси из тачке 5. овог јавног позива. Представници понуђача
који желе да присуствују јавном отварању понуда, дужни су да пре почетка
отварања понуда поднесу комисији одговарајуће пуномоћје.
7. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде – 30 дана
од дана отварања понуда. Наведена одлука биће достављена свим понуђа
чима у року од три дана од дана њеног доношења.
8. Особа за контакт по овом јавном позиву је Бојан Цвејић, телефон
012/538-843, e-mail: bojan.cvejic@te-ko.rs
11523

На основу чл. 69, 70. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним на
бавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)
ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ” БЕОГРАД
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
„ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ И КОПОВИ КОСТОЛАЦ” ДОО
12208 Костолац, Николе Тесле 5-7
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку
јавна набавка број 138/2011
1. Предмет набавке: канцеларијски материјал.
2. Услови за учешће у поступку: право учешћа у поступку има по
нуђач који испуњава услове из члана 44. Закона о јавним набавкама као
и услове одређене конкурсном документацијом. Испуњеност захтеваних
услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 45. Закона о јавним
набавкама и конкурсном документацијом.
3. Критеријум за избор најповољније понуде је најниже понуђена цена.
4. Време и место увида у конкурсну документацију: заинтересована
лица могу извршити увид и преузимање конкурсне документације сваког
радног дана од 8,00 до 14,00 часова, почев од дана објављивања јавног по
зива у „Службеном гласнику РС” до истека рока за пријем понуда, у просто
ријама ПД „ТЕ-КО Костолац”, Сектор за комерцијалне послове, сала број 1.
Заинтересованим лицима конкурсна документација може бити достављена
поштом, телефаксом или електронском поштом, у року од два дана од дана
пријема захтева заинтересованог лица и свих података потребних за доста
ву конкурсне документације. Преузимање или доставу конкурсне докумен
тације могуће је извршити уз достављање доказа о уплати 1.000,00 динара
(са ПДВ-ом) на рачун број 105-5220666-39 (АИК Банка).
5. Време и место подношења понуде: понуде се подносе непосредно
или путем поште у року од 30 дана, рачунајући од дана објављивања овог
јавног позива у „Службеном гласнику РС”, до 10,00 часова. Благовреме
ним ће се сматрати све понуде примљене од стране наручиоца у року одре
ђеном за подношење понуда. Уколико је последњи дан рока нерадни дан,
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рок за подношење понуда истиче првог наредног радног дана у 10,00 часо
ва. Понуде се подносе у затвореној коверти, на адресу: ПД „Термоел ектра
не и копови Костолац”, Сектор за комерцијалне послове, 12208 Костолац,
Николе Тесле 5–7, са назнаком: „Понуда за јавну набавку број 138/2011
– комисијски отворити”.
6. Време и место отварања понуда: јавно отварање понуда биће оба
вљено последњег дана истека рока за пријем понуда а тачно време отва
рања понуда биће наведено у конкурсној документацији коју ће понуђачи
преузети, на адреси из тачке 5. овог јавног позива. Представници понуђача
који желе да присуствују јавном отварању понуда, дужни су да пре почетка
отварања понуда поднесу комисији одговарајуће пуномоћје.
7. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде – 30 дана
од дана отварања понуда. Наведена одлука биће достављена свим понуђа
чима у року од три дана од дана њеног доношења.
8. Особа за контакт по овом јавном позиву је Бојан Цвејић, телефон
012/538-843, e-mail: bojan.cvejic@te-ko.rs
11519

На основу чл. 69, 70. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним на
бавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)
ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ” БЕОГРАД
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
„ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ И КОПОВИ КОСТОЛАЦ” ДОО
12208 Костолац, Николе Тесле 5–7
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку
јавна набавка број 187/2011
1. Предмет набавке: израда делова за ланац ведрица.
2. Услови за учешће у поступку: право учешћа у поступку има по
нуђач који испуњава услове из члана 44. Закона о јавним набавкама као
и услове одређене конкурсном документацијом. Испуњеност захтеваних
услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 45. Закона о јавним
набавкама и конкурсном документацијом.
3. Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољ
нија понуда са следећим елементима критеријума:
– понуђена цена
95 пондера
– начин и услови плаћања
5 пондера
Елементи критеријума су описани и вредновани у конкурсној доку
ментацији, уз навођење методологије за доделу пондера за сваки елемент
критеријума.
4. Време и место увида у конкурсну документацију: заинтересована
лица могу извршити увид и преузимање конкурсне документације сваког
радног дана од 8,00 до 14,00 часова, почев од дана објављивања јавног по
зива у „Службеном гласнику РС” до истека рока за пријем понуда, у просто
ријама ПД „ТЕ-КО Костолац”, Сектор за комерцијалне послове, сала број 1.
Заинтересованим лицима конкурсна документација може бити достављена
поштом, телефаксом или електронском поштом, у року од два дана од дана
пријема захтева заинтересованог лица и свих података потребних за доста
ву конкурсне документације. Преузимање или доставу конкурсне докумен
тације могуће је извршити уз достављање доказа о уплати 1.000,00 динара
(са ПДВ-ом) на рачун број 105-5220666-39 (АИК Банка).
5. Време и место подношења понуде: понуде се подносе непосредно
или путем поште у року од 30 дана, рачунајући од дана објављивања овог
јавног позива у „Службеном гласнику РС”, до 10,00 часова. Благовреме
ним ће се сматрати све понуде примљене од стране наручиоца у року одре
ђеном за подношење понуда. Уколико је последњи дан рока нерадни дан,
рок за подношење понуда истиче првог наредног радног дана у 10,00 часо
ва. Понуде се подносе у затвореној коверти, на адресу: ПД „Термоел ектра
не и копови Костолац”, Сектор за комерцијалне послове, 12208 Костолац,
Николе Тесле 5–7, са назнаком: „Понуда за јавну набавку број 187/2011
– комисијски отворити”.
6. Време и место отварања понуда: јавно отварање понуда биће оба
вљено последњег дана истека рока за пријем понуда а тачно време отва
рања понуда биће наведено у конкурсној документацији коју ће понуђачи
преузети, на адреси из тачке 5. овог јавног позива. Представници понуђача
који желе да присуствују јавном отварању понуда, дужни су да пре почетка
отварања понуда поднесу комисији одговарајуће пуномоћје.
7. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде – 30 дана
од дана отварања понуда. Наведена одлука биће достављена свим понуђа
чима у року од три дана од дана њеног доношења.
8. Особа за контакт по овом јавном позиву је Бојан Цвејић, телефон
012/538-843, e-mail: bojan.cvejic@te-ko.rs
11521

31
На основу чл. 69, 70. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним на
бавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)
ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ” БЕОГРАД
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
„ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ И КОПОВИ КОСТОЛАЦ” ДОО
12208 Костолац, Николе Тесле 5–7
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку
јавна набавка број 184/2011
1. Предмет набавке: облоге за облагање бубњева.
2. Услови за учешће у поступку: право учешћа у поступку има по
нуђач који испуњава услове из члана 44. Закона о јавним набавкама као
и услове одређене конкурсном документацијом. Испуњеност захтеваних
услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 45. Закона о јавним
набавкама и конкурсном документацијом.
3. Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољ
нија понуда са следећим елементима критеријума:
– понуђена цена
95 пондера
– начин и услови плаћања
5 пондера
Елементи критеријума су описани и вредновани у конкурсној доку
ментацији, уз навођење методологије за доделу пондера за сваки елемент
критеријума.
4. Време и место увида у конкурсну документацију: заинтересована
лица могу извршити увид и преузимање конкурсне документације сваког
радног дана од 8,00 до 14,00 часова, почев од дана објављивања јавног по
зива у „Службеном гласнику РС” до истека рока за пријем понуда, у просто
ријама ПД „ТЕ-КО Костолац”, Сектор за комерцијалне послове, сала број 1.
Заинтересованим лицима конкурсна документација може бити достављена
поштом, телефаксом или електронском поштом, у року од два дана од дана
пријема захтева заинтересованог лица и свих података потребних за доста
ву конкурсне документације. Преузимање или доставу конкурсне докумен
тације могуће је извршити уз достављање доказа о уплати 1.000,00 динара
(са ПДВ-ом) на рачун број 105-5220666-39 (АИК Банка).
5. Време и место подношења понуде: понуде се подносе непосредно
или путем поште у року од 30 дана, рачунајући од дана објављивања овог
јавног позива у „Службеном гласнику РС”, до 10,00 часова. Благовреме
ним ће се сматрати све понуде примљене од стране наручиоца у року одре
ђеном за подношење понуда. Уколико је последњи дан рока нерадни дан,
рок за подношење понуда истиче првог наредног радног дана у 10,00 часо
ва. Понуде се подносе у затвореној коверти, на адресу: ПД „Термоелектра
не и копови Костолац”, Сектор за комерцијалне послове, 12208 Костолац,
Николе Тесле 5–7, са назнаком: „Понуда за јавну набавку број 184/2011
– комисијски отворити”.
6. Време и место отварања понуда: јавно отварање понуда биће оба
вљено последњег дана истека рока за пријем понуда а тачно време отва
рања понуда биће наведено у конкурсној документацији коју ће понуђачи
преузети, на адреси из тачке 5. овог јавног позива. Представници понуђача
који желе да присуствују јавном отварању понуда, дужни су да пре почетка
отварања понуда поднесу комисији одговарајуће пуномоћје.
7. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде – 30 дана
од дана отварања понуда. Наведена одлука биће достављена свим понуђа
чима у року од три дана од дана њеног доношења.
8. Особа за контакт по овом јавном позиву је Бојан Цвејић, телефон
012/538-843, e-mail: bojan.cvejic@te-ko.rs
11520

На основу чл. 69, 70. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним на
бавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)
ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ” БЕОГРАД
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
„ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ И КОПОВИ КОСТОЛАЦ” ДОО
12208 Костолац, Николе Тесле 5–7
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку јавна набавка
број 154/2011
1. Предмет набавке: транспортне траке са платном.
2. Услови за учешће у поступку: право учешћа у поступку има по
нуђач који испуњава услове из члана 44. Закона о јавним набавкама као
и услове одређене конкурсном документацијом. Испуњеност захтеваних
услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 45. Закона о јавним
набавкама и конкурсном документацијом.
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3. Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољ
нија понуда са следећим елементима критеријума:
– понуђена цена
95 пондера
– начин и услови плаћања
5 пондера
Елементи критеријума су описани и вредновани у конкурсној доку
ментацији, уз навођење методологије за доделу пондера за сваки елемент
критеријума.
4. Време и место увида у конкурсну документацију: заинтересова
на лица могу извршити увид и преузимање конкурсне документације сва
ког радног дана од 8,00 до 14,00 часова, почев од дана објављивања јав
ног позива у „Службеном гласнику РС“ до истека рока за пријем понуда,
у просторијама ПД „ТЕ-КО Костолац”, Сектор за комерцијалне послове,
сала број 1. Заинтересованим лицима конкурсна документација може би
ти достављена поштом, телефаксом или електронском поштом, у року од
два дана од дана пријема захтева заинтересованог лица и свих података
потребних за доставу конкурсне документације. Преузимање или доста
ву конкурсне документације могуће је извршити уз достављање доказа о
уплати 1.000,00 динара (са ПДВ-ом) на рачун број 105-5220666-39 (АИК
Банка).
5. Време и место подношења понуде: понуде се подносе непосредно
или путем поште у року од 30 дана, рачунајући од дана објављивања овог
јавног позива у „Службеном гласнику РС”, до 10,00 часова. Благовреме
ним ће се сматрати све понуде примљене од стране наручиоца у року одре
ђеном за подношење понуда. Уколико је последњи дан рока нерадни дан,
рок за подношење понуда истиче првог наредног радног дана у 10,00 часо
ва. Понуде се подносе у затвореној коверти, на адресу: ПД „Термоелектра
не и копови Костолац”, Сектор за комерцијалне послове, 12208 Костолац,
Николе Тесле 5–7, са назнаком: „Понуда за јавну набавку број 154/2011
– комисијски отворити”.
6. Време и место отварања понуда: јавно отварање понуда биће оба
вљено последњег дана истека рока за пријем понуда а тачно време отва
рања понуда биће наведено у конкурсној документацији коју ће понуђачи
преузети, на адреси из тачке 5. овог јавног позива. Представници понуђача
који желе да присуствују јавном отварању понуда, дужни су да пре почетка
отварања понуда поднесу комисији одговарајуће пуномоћје.
7. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде – 30 дана
од дана отварања понуда. Наведена одлука биће достављена свим понуђа
чима у року од три дана од дана њеног доношења.
8. Особа за контакт по овом јавном позиву је Бојан Цвејић, телефон
012/538-843, e-mail: b ojan.cvejic@te-ko.rs
	11522

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).
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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
11522

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
објављује
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 страна , 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 доказивање 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 презентацију 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 банкарске 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 225/11606. 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 просторијама РБ „Колубара” д.о.о. , Комерцијални сектор, Дише Ђурђевића бб у
Вреоцима ( I спрат, велика сала).
Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, 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 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” ДОО
11550 Лазаревац, Светог Саве 1
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда у отвореном поступку
ЈН број 290/11-504
1. Предмет јавне набавке су добра – телефонски каблови (48 позици
ја које су недељиве).
2. Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва заинтересова
на домаћа или страна, правна или физичка лица која испуњавају обаве
зне услове за учешће, сагласно члану 44. и о томе поднесу доказе, сагла
сно члану 45. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број
116/08). Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереној фо
токопији 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.
3. Непосредан увид у конкурсну документацију може се извршити
радним даном од 8,00 до 14,00 часова у просторијама РБ „Колубара” д.о.о.
– Комерцијални сектор, Дише Ђурђевића б.б., Вреоци, и иста преузети на
један од начина прописаних чланом 31. ЗЈН уз презентацију доказа о бес
повратној уплати за домаће понуђаче износа од 500,00 динара на текући
рачун РБ „Колубара” д.о.о. број 240-46672101500-94 „Findomestic” банка,
са позивом на број ЈН 290/11-504. За уплату страних понуђача износ од 5
€ увећаних за банкарске трошкове на девизни рачун РБ „Колубара” д.о.о.
„Findomestic” а.д. Косовска 10, 11000 Београд 5400-978-004667 IBAN:CS
73 2400 0466 7010 1003 с позивом на број ЈН 290/11-504.
4. Заинтересовани понуђачи могу поднети понуде у року од 30 дана
од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС” до 14,00
часова у затвореној коверти, путем поште или лично на адресу: РБ „Колу
бара” д.о.о. Комерцијални сектор, Дише Ђурђевића б.б., 11560 Вреоци, са
назнаком: „Понуда за ЈН број 290/11-504 – не отварати”.
Уколико је последњи дан истека рока за подношење понуда нерадан
дан, рок истиче до 14 часова првог наредног радног дана.
5. Отварање понуда је јавно и обавиће се комисијски последњег
дана истека рока за подношење понуда у 1415 часова у просторијама РБ
„Колубара” д.о.о. Комерцијални сектор, Дише Ђурђевића б.б. у Вреоци
ма (I спрат, велика сала). Отварању понуда могу присуствовати овлашће
ни представници понуђача, који ће своја овлашћења предати Комисији пре
почетка отварања понуда.
6. Одлука о избору најповољније понуде биће донета сагласно члану
81. Закона о јавним набавкама у оквирном року до 30 дана од дана отва
рања.
7. Критеријум за оцењивање понуда биће економски најповољнија
понуда.
Елементи критеријума су:
– понуђена цена,
– начин и услови плаћања.
8. Сва додатна објашњења и информације о јавном позиву до истека ро
ка за подношење понуда могу се добити телефоном 011/8123-333, лок. 12-71
Славица Пакић или 011/8122-212 Ружица Ћирић, телефакс 011/8145-425.
Е-2838
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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” ДОО
11550 Лазаревац, Светог Саве 1
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда у отвореном поступку
ЈН број 274/11 – 610
Предмет јавне набавке је набавка добара – спрејеви.
Јавна набавка предметних добара садржи три партије, и то:
1. спрејеви за чишћење и одмашћивање „CRC” или еквивалент
2. силиконски гит и спрејеви за изолацију и грађевинарство
3. спреј освеживач просторија.
1. Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва заинтересова
на домаћа или страна, правна или физичка лица која испуњавају обаве
зне услове за учешће, сагласно члану 44. и о томе поднесу доказе, сагла
сно члану 45. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број
116/08). Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереној фо
токопији 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 рад
ним даном од 8,00 до 14,00 часова у просторијама РБ „Колубара” д.о.о. – Ко
мерцијални сектор, Дише Ђурђевића б.б., Вреоци, и иста преузети на један
од начина прописаних чланом 31. ЗЈН уз презентацију доказа о бесповратној
уплати за домаће понуђаче износа од 500,00 динара на текући рачун РБ „Ко
лубара” д.о.о. број 240-46672101500-94 „Findomestic” банка, са позивом на
број ЈН 274/11-610. За уплату страних понуђача износ од 5€ увећаних за бан
карске трошкове на девизни рачун РБ „Колубара” д.о.о. „Findomestic” а.д. Ко
совска 10, 11000 Београд 100-9362054-00 IBAN: RS 35240007010000511341,
SWIFT: FIDMRSBG са позивом на број ЈН 274/11-610.
3. Заинтересовани понуђачи могу поднети понуде у року од 30 дана
од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС” до 9,00
часова у затвореној коверти, путем поште или лично на адресу: РБ „Колу
бара” д.о.о. Комерцијални сектор, Дише Ђурђевића б.б., 11560 Вреоци са
назнаком: „Понуда за ЈН број 274/11 – 610 – не отварати”.
Уколико је последњи дан истека рока за подношење понуда нерадан
дан, рок истиче до 9,00 часова првог наредног радног дана.
4. Отварање понуда је јавно и обавиће се комисијски последњег дана
истека рока за подношење понуда у 9,15 часова у просторијама РБ „Колу
бара” д.о.о. Комерцијални сектор, Дише Ђурђевића б.б. у Вреоцима (I спрат, велика сала). Отварању понуда могу присуствовати овлашћени пред
ставници понуђача, који ће своја овлашћења предати комисији пре почетка
отварања понуда.
5. Одлука о избору најповољније понуде биће донета сагласно члану 81.
Закона о јавним набавкама у оквирном року до 30 дана од дана отварања.
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.
7. Особе за контакт и информације:
– Јагода Сандић, 011/8145-489, за економска питања,
– Јаковљевић Драгица, 011/8145, 489 за правна питања,
– Јовановић Гордана, 011/8121-230, референт набавке.
E-2776

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” ДОО
11550 Лазаревац, Светог Саве 1
o б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда у отвореном поступку
ЈН број 226/11-603
Предмет јавне набавке је набавка добара – Л-профили, У- носача, I
и IPE – носачи.
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Јавна набавка предметних добара обликује се у две партије:
1. L-профили (32 позицијe),
2. U, I, IPE – носачи (17 позиција).
Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва заинтересована до
маћа 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). 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.
1. Непосредан увид у конкурсну документацију може се извршити
радним даном од 8-14 часова у просторијама РБ „Колубара” д.о.о. – Комер
цијални сектор, Дише Ђурђевића б.б., Вреоци, и иста преузети на један од
начина прописаних чланом 31. ЗЈН уз презентацију доказа о бесповратној
уплати за домаће понуђаче износа од 500,00 динара на текући рачун РБ
„Колубара” д.о.о. број 240-46672101500-94 „Findomestic” банка, са пози
вом на број ЈН 226/11-603.
За уплату страних понуђача износ од 5 € увећаних за банкарске тро
шкове на девизни рачун РБ „Колубара” д.о.о. „Findomestic” а.д. Косов
ска 10, 11000 Београд 100-9362054-00 IBAN: RS 35240007010000511341,
SWIFT: FIDMRSBG са позивом на број ЈН 226/11-603.
2. Заинтересовани понуђачи могу поднети понуде у року од 30 дана
од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС” до 8,00
часова у затвореној коверти, путем поште или лично на адресу: РБ „Колу
бара” д.о.о. Комерцијални сектор, Дише Ђурђевића б.б., 11560 Вреоци са
назнаком: „Понуда за ЈН број 226/11-603 – не отварати”.
Уколико је последњи дан истека рока за подношење понуда нерадан
дан, рок истиче до 8,00 часова првог наредног радног дана.
3. Отварање понуда је јавно и обавиће се комисијски последњег дана
истека рока за подношење понуда у 08,15 часова у просторијама РБ „Колу
бара” д.о.о. Комерцијални сектор, Дише Ђурђевића б.б. у Вреоцима (I спрат, велика сала). Отварању понуда могу присуствовати овлашћени пред
ставници понуђача, који ће своја овлашћења предати комисији пре почетка
отварања понуда.
4. Одлука о избору најповољније понуде биће донета сагласно члану
81. Закона о јавним набавкама у оквирном року до 30 дана од дана отва
рања.
5. Критеријум за оцењивање понуда биће економски најповољнија
понуда.
За оцењивање и рангирање понуда користиће се следећи елементи
критеријума:
– понуђена цена
– рок и место испоруке
– начин и услови плаћања.
6. Особе за контакт и информације:
– Ивановић Вера, тел. 011/8122-129;011/8123-331 локал 25-03 за от
куп и достављање документације.
Е-2777

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” ДОО
11550 Лазаревац, Светог Саве 1
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда у отвореном поступку
ЈН број 276/11-504
1. Предмет јавне набавке су добра – ВН каблови (7 партија од којих
свака може бити предмет уговора).
2. Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва заинтересова
на домаћа или страна, правна или физичка лица која испуњавају обаве
зне услове за учешће, сагласно члану 44. и о томе поднесу доказе, сагла
сно члану 45. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број
116/08). Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереној фо
токопији 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.
3. Непосредан увид у конкурсну документацију може се извршити
радним даном од 8,00 до 14,00 часова у просторијама РБ „Колубара” д.о.о.
– Комерцијални сектор, Дише Ђурђевића б.б., Вреоци, и иста преузети
на један од начина прописаних чланом 31. ЗЈН уз презентацију доказа о
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бесповратној уплати за домаће понуђаче износа од 500,00 динара на теку
ћи рачун РБ „Колубара” д.о.о. број 240-46672101500-94 „Findomestic” бан
ка, са позивом на број ЈН 276/11-504. За уплату страних понуђача износ од
5 € увећаних за банкарске трошкове на девизни рачун РБ „Колубара” д.о.о.
„Findomestic” а.д. Косовска 10, 11000 Београд 5400-978-004667 IBAN: CS
73 2400 0466 7010 1003 с позивом на број ЈН 276/11-504.
4. Заинтересовани понуђачи могу поднети понуде у року од 30 дана
од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС” до 10,00
часова у затвореној коверти, путем поште или лично на адресу: РБ „Колу
бара” д.о.о. Комерцијални сектор, Дише Ђурђевића б.б. 11560 Вреоци са
назнаком: „Понуда за ЈН број 276/11-504 – не отварати”.
Уколико је последњи дан истека рока за подношење понуда нерадан
дан, рок истиче до 10 часова првог наредног радног дана.
5. Отварање понуда је јавно и обавиће се комисијски последњег
дана истека рока за подношење понуда у 1015 часова у просторијама РБ
„Колубара” д.о.о. Комерцијални сектор, Дише Ђурђевића б.б. у Вреоци
ма (I спрат, велика сала). Отварању понуда могу присуствовати овлашће
ни представници понуђача, који ће своја овлашћења предати Комисији пре
почетка отварања понуда.
6. Одлука о избору најповољније понуде биће донета сагласно члану
81. Закона о јавним набавкама у оквирном року до 30 дана од дана отва
рања.
7. Критеријум за оцењивање понуда биће економски најповољнија
понуда.
Елементи критеријума су:
– понуђена цена,
– начин и услови плаћања.
8. Сва додатна објашњења и информације о јавном позиву до истека ро
ка за подношење понуда могу се добити на телефон 011/8123-333, лок. 12-71
Славица Пакић или 011/8122-212 Ружица Ћирић, телефакс 011/8145-425.
Е-2778

На основу чл. 69. и 72. Закона о јавним набавкама („Службени гла
сник РС, број 116/08)
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ „НИКОЛА ТЕСЛА”
11180 Београд 59
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда у отвореном поступку број 1/2011
за набавку добара – штампани обрасци
Предмет јавне набавке ближе је одређен у конкурсној документацији.
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 предви
ђених чланом 45. Закона о јавним набавкама на начин описан у обрасцу 4.
конкурсне документације.
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.
Наручилац ће одбити понуде које нису у складу са Законом о јавним
набавкама, овим јавним позивом и конкурсном документацијом.
Понуде са варијантама нису дозвољене.
Наручилац ће у складу са чланом 52. Закона о јавним набавкама из
вршити избор најповољније понуде применом критеријума најнижа пону
ђена цена
Свако заинтересовано лице може подићи конкурсну документацију
уз достављање следећих података, и то:
– Доказ о уплати на име трошкова умножавања и достављања кон
курсне документације у износу од 500,00 динара (плус ПДВ), на жиро ра
чун наручиоца број 125-1721427-98 Piraeus банка, сврха уплате: „Конкурс
на документација – штампани обрасци”;
– Пословна идентификација предузећа;
– Потврда о извршеној регистрацији за ПДВ (уколико је понуђач об
везник ПДВ-а);
– Извод из Агенције за привредне регистре;
– Овлашћење за преузимање конкурсне документације.
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, радним
данима од 9,00 до 15,00 часова, почев од дана оглашавања у „Службеном
гласнику РС”. На наведеној адреси може се извршити увид у конкурсну
документацију уз подношење овлашћења за увид у конкурсну документа
цију. На писани захтев понуђача, наручилац ће конкурсну документацију
доставити поштом.
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Понуде се припремају и подносе у складу са јавним позивом и кон
курсном документацијом. Понуду је потребно доставити у писаном обли
ку, у затвореној коверти на адресу: АД Аеродром „Никола Тесла” 11180
Београд 59 Архива АНТ-а Комисија за јавну набавку – штампани обрасци
број 1/2011.
На предњој страни коверте обавезно написати текст: „Понуда – не
отварај”, а на полеђини коверте читко уписати назив и адресу понуђача
и називе и бројеве понуђених партија. Понуду доставити у затвореној ко
верти у року од 30 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном
гласнику РС”, а најкасније до 10,00 часова последњег дана истека рока.
Уколико је последњи дан за достављање понуда нерадан, благовре
мено пристиглим понудама ће се сматрати оне понуде које су примљене
од стране наручиоца до 10:00 часова првог следећег радног дана. Небла
говремене понуде ће се, по окончању поступка отварања понуда, вратити
неотворене понуђачу, са назнаком да су поднете неблаговремено.
Јавно отварање понуда, уз присуство овлашћених представника по
нуђача, биће спроведено последњег дана рока за подношење понуда у Са
лону „Београд” на Аеродрому „Никола Тесла” (везни део пристанишне
зграде) у 10,30 часова.
Право учешћа на отварању понуда имају само овлашћени представ
ници понуђача, што ће доказати предајом потписаног и овереног пуномоћ
ја, искључиво у оригиналу. Факсови или фотокопије се неће уважити.
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.
Особа за контакт у вези са овим јавним позивом, а до преузимања
конкурсне документације је Владимир Милићевић, телефон 011/209-7006.
Е-2734

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ АД
11000 Београд, Таковска 2
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда у поступку набавке сервера
број набавке 199/11
1 Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија” а.д. позива све
заинтересоване понуђаче да узму учешће у поступку набавке сервера. На
предметну набавку не примењује се Закон о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 116/08) на основучлана 87. став 1.тачка 1. Закона.
2. На основу овог позива уговор ће бити додељен према критеријуму
најнижа понуђена цена.
Наручилац ће донети одлуку о додели уговора најкасније до краја
јула 2011. године и о томе писмено обавестити све понуђаче који су под
нели понуду.
3. Право на учешће у поступку имају сва заинтересована лица у
складу са условима дефинисаним конкурсном документацијом.
4. Важност понуде мора бити најмање 90 дана од дана јавног отва
рања понуда.
5. Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију без
новчане накнаде, од дана објављивања овог позива у „Службеном гласни
ку РС” путем електронске поште, упућивањем захтева на e-mail адресу:
oprema.it@telekom.rs радним даном, са назнаком: „Набавка сервера, број
набавке 199/11”.
6. Рок за достављање понудаје10. 5. 2011. године, до 10,00 часова.
Неблаговремено достављена понуда неће се разматратии наручилац
ће је, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворену
понуђачу, са н
 азнакомда је поднета неблаговремено.
7. Понуде са приложеном документацијом доставити у затвореној
коверти са назнaком броја набавке и назнаком: Функција за логистичке и
опште послове, Сектор за набавку Службаза набавке ИТ опреме и опреме
у ТК мрежамапонудаза набавку сервера – комисијски отворити.
8. Понуђачиподносепонуду препорученомпошиљкомили лично на
адресу Наручиоца:
„Телеком Србија” а.д., 11000 Београд, Таковска 2, писарница, канце
ларија 530, V спрат.
9. Јавно отварање понуда ће се обавити 10. 5. 2011. године у 11,00
часова у просторијама наручиоца, Функција за логистичке и опште посл
ове, Сектор за набавку, Таковска 2,спрат IV, соба419.
10. Додатне информације и објашњења у вези са припремом пону
де понуђачи могу тражити 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
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На основу чл. 69. и 72. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 116/08)
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ „НИКОЛА ТЕСЛА”
11180 Београд 59
објављује
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 предвиђених 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 обвезник 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 понуда и доставити га поштом понуђачима.
Конкурсна документација може се преузети у просторијама Сектора
јавних набавки АД Аеродрома „Никола Тесла” ,11180 Београд 59, радним 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 конкурсном документацијом. Понуду је потребно доставити у писаном облику, у затвореној 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 објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије”, а најкасније до 12,00 часова последњег дана истека рока.
Уколико је последњи дан за достављање понуда нерадан, благовремено пристиглим понудама ће се сматрати оне понуде које су примљене 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 представници понуђача, што ће доказати предајом потписаног и овереног пуномоћја, 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 докази 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 критеријума 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
објављује
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 документацији.
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 тржишту и која су за обављање тих делатности уписана у судски регистар.
Увид у конкурсну документацију и преузимање исте се може извршити 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, заинтересовани понуђачи дужни су да приложе доказ о извршеној уплати у износу
од 4.000,00 динара на текући рачун Клиничког центра Србије број: 840667667-80. 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 изпуњености услова из члана 44. и 45. Закона о јавним набавкама.
Понуђачи су у обавези да своје понуде доставе у року од 30 /тридесет/ 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 набавкама.
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 основу члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС”, број 116 од 22. децембра 2008. године)
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
18000 Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 48
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда у отвореном поступку,
по партијама, за јавну набавку добара – технички материјал,
за потребе Клиничког центра Ниш, за 2011 годину
јавна набавка број 26/2011
Предмет јавне набавке обухвата:
– партија 1 – електро материјал – проводници и каблови
– партија 2 – електро материјал – разни инсталациони материјал
– партија 3 – електро материјал осигурачи
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– партија 4 – електро материјал – гребенасти прекидачи
– партија 5 – електро материјал – спојни и изолациони материјал
– партија 6 – електро материјал – расвета
– партија 7 – делови за електро уређаје
– партија 8 – батерије
– партија 9 – грејачи за аутоклаве и остале апарате
– партија 10 – расхладна техника
– партија 11 – стерилизација
– партија 12 – лабораторијски апарати
– партија 13 – потрошни материјал за ЕКГ
– партија 14 – потрошни материјал за Nihon kohden Cardiofax
– партија 15 – потрошни материјал за ЕКГ General electric МАC 500
– партија 16 – потрошни материјал за Shiler АТ 101
– партија 17 – потрошни материјал за ЕКГ 120 Т
– партија 18 – КТГ Бионет aspel green
– партија 19 – ЕКГ Aspel askard Б5 Eco green
– партија 20 – делови за Блатекс произвођача Преспа
– партија 21 – делови за ерготест Quinton
– партија 22 – Меиа Лампа за биохемијски анализатор Аxsym
– партија 23 – АВЛ Compact 3 (ph/Blood gas analyzer)
– партија 24 – х ематолошки анализатор Nihon kohden МЕК– 8222
Ј/К,6318 Ј/К
– партија 25 – делови за штампаче
– партија 26 – пљоснати кожни каишеви
– партија 27 – клинасти каишеви
– партија 28 – припрема воде
– партија 29 – ситне електро компоненте
– партија 30 – ситни машински материјали
– партија 31 – материјал за машинске инсталације
– партија 32 – уља и мазива
– партија 33 – грађевински материјал
– партија 34 – грађевински материјал од дрвета
– партија 35 – иверица сечена по мери
– партија 36 – песак
– партија 37 – ламинат
– партија 38 – водоводни материјал
– партија 39 – материјал за кречење и фарбање
– партија 40 – индустријска со
– партија 41 – лим и цеви
– партија 42 – санитарна арматура и галантерија
– партија 43 – керамичке плочице
– партија 44 – алат за одржавање круга
– партија 45 – материјал за брице
– партија 46 – делови за возни парк
– партија 47 – потрошни материјал за кројачку радионицу
– партија 48 – мрежна и компјутерска опрема.
Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају оба
везне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 44.
Закона о јавним набавкама, а испуњеност ових услова дужни су да дока
жу на начин прописан у члану 45. Закона о јавним набавкама, прецизиран
прилогом број 4 конкурсне документације.
Као критеријум за оцењивање и избор најповољније понуде утврђу
је се економски најповољнија понуда, при чему ће се вредновање вршити
према елементима критеријума који ће бити ближе разрађени у конкурсној
документацији.
Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте, сви заинте
ресовани понуђачи могу извршити у Одељењу за јавне набавке Клиничког
центра Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 48, сваког радног дана од дана обја
вљивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”, од 10,00 до 14,00 часова.
Трошкови за откуп конкурсне документације се утврђују на износ
3.000,00 динара. Средства се уплаћују на жиро рачун Клиничког центра
Ниш 840-661667-38 код Управе за јавна плаћања.
Уплате за откуп конкурсне документације вршити искључиво на име
фирме, са назнаком броја јавне набавке за коју се врши уплата.
Уплаћена средства за откупљену конкурсну документацију се не вра
ћају.
Понуђачи су у обавези да пре преузимања конкурсне документације
доставе захтев за преузимање конкурсне документације са тачном назна
ком јавне набавке и доказ о уплати. У захтеву је потребно навести назив,
адресу, телефон и особу за контакт понуђача који откупљује конкурсну до
кументацију.
Уколико понуђач лично преузима конкурсну документацију потреб
но је да приложи писaно овлашћење за преузимање исте.
Понуђач је у обавези да понуду припреми у свему у складу са кон
курсном документацијом и јавним позивом.
Понуђачи су у обавези да своју понуду доставе у року од 22 дана од
дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”, а најкасније
до 9,00 часова последњег дана истека рока за подношење понуда.
Јавно отварање понуда обавиће се у 10,00 часова по истеку рока за
подношење понуда у просторијама Клиничког центра Ниш, о чему ће по
нуђачи бити благовремено обавештени.
Уколико рок истиче у дан који је нерадни (субота или недеља) или на
дан државног празника, као последњи дан сматраће се први следећи радни дан.
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Представници понуђача који ће присуствовати јавном отварању по
нуда, обавезни су да 10 минута пре јавног отварања понуда предају своја
писана пуномоћја комисији за јавну набавку.
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је само
стално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој по
нуди или као подизвођач.
Понуђачи су обавезни да понуде све тражене ставке по специфика
цији.
Понуде са варијантама неће се узимати у разматрање.
Цене у понуди морају бити фиксне и исказане у динарима, без урачу
натог ПДВ-а, заокружене на две децимале.
Понуда се доставља у писаној форми у једној запечаћеној коверти и
то: општа документација и понудбена документација (комерцијална пону
да) заједно.
Понуда се може доставити поштом на адресу: Клинички центар Ниш
Одељење за јавне набавке или лично Одсек административно – техничких
послова (писарница) Булевар др Зорана Ђинђића 48, 18000 Ниш, са назна
ком на предњој страни коверте: „Понуда за – назив јавне набавке и број
партије за коју се понуда подноси – не отварати”.
На полеђини коверте обавезно мора бити наведен назив понуђача,
седиште и број телефона као и контакт особа.
Понуде које пристигну после рока који је назначен у јавном позиву
неће се отварати и по окончању поступка јавног отварања понуда биће вра
ћене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.
Понуда мора бити јасна и недвосмислена, као и оверена печатом и
потписом овлашћеног лица понуђача.
Понуђачи приликом сачињавања понуде морају се у свему придржа
вати упутства и захтева из конкурсне документације. Уколико понуда стиг
не у другачијем облику биће одбијена у поступку разматрања понуда.
Све информације везане за поступак јавне набавке могу се добити:
За економски део: Татјана Милошевић, дипл. ецц., Одељење јавних
набавки, тел/факс 018/506-935 и 018/506-936, за правни део Слободанка
Николић, тел/факс 018/506-963.
Одлуку о избору најповољније понуде наручилац ће донети у оквир
ном року од 20 дана од дана усвајања извештаја о стручној оцени понуда.
Одлука о избору најповољније понуде биће достављена свим пону
ђачима у року од три дана од дана доношења одлуке.
Уговор о јавној набавци биће закључен са понуђачем чија је понуда
изабрана као најповољнија у року од пет дана од дана истека рока за под
ношење захтева за заштиту права.
Понуђач уз понуду доставља тендерску гаранцију (гаранцију за
озбиљност понуде) и то соло меницу са потпуно попуњеним меничним
писмом – овлашћењем на износ од 10% вредности понуде без ПДВ-а, по
себно за сваку партију за коју подноси понуду. Меница и менично писмо
– овлашћење морају бити оверени печатом и потписани од стране одговор
ног лица понуђача.
Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија обавезан је да за
добро извршење посла преда наручиоцу у потпуности попуњено Менично
писмо – овлашћење у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, за
корисника соло менице и потписану и оверену печатом бланко соло мени
цу за сваку партију појединачно.
Сви остали детаљи везани за поступак јавне набавке дефинисани су
конкурсном документацијом.
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На основу члана 72. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА
„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”
11000 Београд, Савска 23
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда у отвореном поступку
набавка канцеларијског материјала, штампаних образаца и тонера,
кертриџа и рибона, по партијама
(број 15-14/11)
Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал, штампани обра
сци и тонери, кертриџи и рибони за потребе Завода за здрaвствену заштиту
радника „Железнице Србије” за потребе наручиоца у 2011. години.
Набавка је обликована у 3 партије, и то:
– партија 1 – канцеларијски материјал
– партија 2 – штампани обрасци
– партија 3 – тонери, рибони и кертриџи.
Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која ис
пуњавају услове из члана 44. Закона о јавним набавкама, о чему ће прило
жити доказе из члана 45. Закона о јавним набавкама и конкурсне докумен
тације. Докази се могу доставити и у неовереним фотокопијама. Доказ из
члана 45. став 1. тачка 3. мора бити издат после дана објављивања јавног
позива. Доказ из члана 45. став 1. тачка 4. не може бити старији од 6 месеци
од дана одјављивања јавног позива, док доказ из члана 45. став 1. тачка 3.
мора бити издат после објављивања јавног позива.
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Понуде се достављају у року од 30 дана од дана објављивања јавног
позива у „Службеном гласнику РС”.
Благовременом се сматра понуда која је приспела наручиоцу до 12,00
часова последњег дана рока, без обзира на начин како је послата. Уколико
је последњи дан рока за достављање понуде нерадан дан, благовременом
ће се сматрати понуда која је приспела наручиоцу до 12,00 часова првог
наредног радног дана.
Понуђачи су дужни да своје понуде доставе у складу са Упутством
за сачињавање понуда, које је саставни део конкурсне документације, а на
обрасцима за попуњавање који су дати у конкурсној документацији. Дру
гачије попуњене понуде одбациће се као неисправне.
Понуде са варијантама нису дозвољене.
Рок важности понуде мора бити најмање 60 дана од дана јавног отва
рања понуда.
Понуђачи могу остварити увид и преузети конкурсну документаци
ју у просторијама наручиоца сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова,
почев од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”. На
кнада за преузимање конкурсне документације износи 500,00 динара, за
сваку партију. Уплате се врше на текући рачун наручиоца број 840-63666757 код Управе за трезор. Приликом преузимања конкурсне документације
понуђач мора доставити доказ о уплати и овлашћење за преузимање кон
курсне документације
Понуђач може понуде доставити за једну или више партија. Уколико
један понуђач доставља понуде за више партија, понуде морају бити доста
вљене у одвојеним ковертама.
Исправна је само она понуда у којој понуђач понуди све ставке у
оквиру једне партије.
Понуде се достављају непосредно или поштом на адресу: Завод за
здравствену заштиту радника „Железнице Србије”, Београд, Савска 23, са
назнаком: „Понуда за јавну набавку 15-14/11 – не отварати”, са назначењем
партије на коју се понуда односи. На полеђини коверте понуђачи су дужни
да назначе назив, адресу, телефон, е-mail и име особе за контакт.
Jавно отварање понуда обавиће се у библиотеци наручиоца, у Београ
ду, Савска 23, последњег дана рока за достављање понуда, у 13,00 часова.
Представници понуђача морају имати уредно овлашћење за прису
ство јавном отварању понуда.
Избор најповољније понуде обавиће се на основу критеријума еко
номски најповољнијa понудa. Елементе критеријума чине: цена, квалитет
(ISO стандард), рок и услови плаћања, рок испоруке и фиксност цене. На
ручилац задржава право да у случају неприхватљивих понуда, по оцени
наручиоца, не донесе одлуку о додели уговора о јавној набавци.
Неблаговремене, непотпуне, неисправне и понуде које нису поднете
у складу са конкурсном документацијом неће бити разматране.
Одлуку о избору најповољније понуде наручилац ће донети у року
од 10 дана од дана јавног отварања понуда.
Све ближе информације могу се добити на телефон 011/ 2686-155,
локал 188, особа за контакт Ивана Петровић.
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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.
о гл а ш а в а
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 потрошни материјал по спецификацији ОСХ – 025 за 2011. годину;
– партија 2 – хранљиве подлоге, антибиограм дискови, тестови за
серолошке реакције, лабораторијско стаклено и пластично посудје, потрошни материјал, боје за бојење препарата, аглутинишући серуми, елиза
тестови, дијагностички дискови, тестови за рота вирус и тестови за окултно крварење по спецификацији ОСМ – 022 и ЦХМ – 012 за 2011. годину;
– партија 3 – средства за дезинсекцију и дератизацију по спецификацији 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 гласник 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 позивом 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 840-50966741 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 овлашћење 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 недвосмислене. 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 документацију којом доказују испуњеност обавезних услова за учешће у
поступку јавне набавке (општу документацију) доставити у посебној
коверти са назнаком: „Општа документација за јавну набавку лабораторијског 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 назнаком: „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 достављање понуда сматраће се први наредни радни дан.
7. Отварање, благовремено достављање понуде биће јавно – комисијски 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 поништи оглас у целости или у делу који чини партију, из законом прописаних разлога.
9. Овлашћени представници понудјача непосредно пре отварања понуда достављају понудјачу пуномоћја за учешће у поступку отварања.
10. Неблаговремене, незапечаћене и некомплетне понуде неће се узимати у обзир.
Понуде са варијантама нису дозвољене.
Исправна је она понуда која испуњава све услове из конкурсне документације и овог позива.
11. Наручилац ће извршити избор најповољнијег понудјача применом критеријума економски најповољније понуде, за сваку партију применом 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 заштиту 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 основу чл. 69,70. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним на
бавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
17000 Врање, Јована Јанковића – Лунге 1
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда
врста поступка: отворени поступак
(редни број ЈН 07/11)
1. Предмет јавне набавке: остеосинтетски материјал.
2. Опис предмета јавне набавке: обликован је по партијама:
1) унутрашњи фиксатори по Митковићу,
2) DHS плоче са самонарезујућим клином,
3) угаоне плоче Muller 130,
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4) самонарезујући шрафови,
5) коштани цемент са гентамицином,
6) стерилдрапе фолије,
7) кесе за камеру артоскопа,
8) компресивне плочице и шрафови.
3. Услови за учествовање у поступку
Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају
услове из члана 44. Закона о јавним набавкама. Испуњеност наведених
услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 45. Закона. Услови ко
је сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуње
ност услова су ближе одређени конкурсном документацијом.
4. Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољ
нија понуда.
Елементи критеријума су: цена 70 бодова; квалитет 10 бодова и
услови плаћања 20 бодова. Елементи критеријума биће детаљно дефини
сани у конкурсној документацији.
5. Увид и преузимање конкурсне документације може извршити
представник понуђача са писаним овлашћењем, сваког радног дана од 9,00
до 13,00 часова, у просторијама правне службе Здравственог центра Вра
ње, од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”, до
крајњег рока за достављање понуде
Приликом преузимања конкурсне документације понуђач је дужан
да приложи доказ о уплати у износу од 3000,00 динара за целокупну до
кументацију, или 500,00 динара по партији, на жиро рачун 840-367667-17
код Управе трезора, са назнаком: „За откуп конкурсне документације ЈН
07/11”. Уплаћена средства се не враћају.
6. Понуде се подносе у затвореном омоту у року од 22 дана од да
на објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”, поштом или
лично на адресу: Здравствени центар Врање, Јована Јанковића – Лунге 1,
са назнаком: „Не отварати – понуда за јавну набавку – остеосинтетски ма
теријал – број ЈН 07/11 (за партију ____)”. На полеђини коверте обавезно
уписати назив и адресу понуђача.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу на
ручиоца најкасније последњег дана рока, до 10,30 часова, без обзира на
начин достављања. Уколико рок истиче на дан који је нерадан или на дан
државног празника, као последњи дан рока ће се сматрати први следећи
радни дан до 10,30 часова.
7. Јавно отварање понуда вршиће се одмах по истеку рока за подно
шење понуда, то јест у 11,00 часова последњег дана горе наведеног рока.
Отварање понуда ће се обавити у просторијама Здравственог центра Вра
ње, Јована Јанковића – Лунге 1 у Управи ОЈ Дома здравља Врање.
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.
Представници понуђача морају имати овлашћење које ће предати комисији
за јавну набавку пре отварања понуда, у супротном у поступку отварања
учествују као обична јавност.
8. Одлука о избору најповољније понуде биће донета у оквирном року
од 20 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће достави
ти свим подносиоцима понуда у року од три дана од дана њеног доношења.
9. Додатне информације и објашњења у вези са припремом понуде
заинтересовани понуђачи могу тражити у писаном облику и то најкасније
пет дана пре истека рока за подношење понуда. Контакт телефон 017/421550, локал 396.
10. Понуде морају бити у целини припремљене и поднете у складу
са јавним позивом и конкурсном документацијом, на оригиналним обра
сцима и са свим прилозима који су саставни део конкурсне документације.
Рок важења понуда не може бити краћи од 60 дана од дана отварања
понуда.
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач може поднети
понуду за поједине партије или за све партије, при чему понуда мора бити
поднета на начин који ће омогућити оцењивање за сваку партију посебно.
Понуде са варијантама нису дозвољене
11. Наручилац задржава право да одустане од избора, односно обу
стави поступак јавне набавке у складу са Законом.
10895

На основу члана 69. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116 од 22. децембра 2008. године)
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„Горња Топоница”
Ниш, Горња Топоница
о гл а ш а в а
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда за набавку добара
у отвореном поступку
Специјална болница за психијатријске болести „Горња Топоница” у
Горњој Топоници, Ниш (у даљем тексту: Болница) позива сва заинтере
сована домаћа и страна, правна и физичка лица, да доставе своју понуду
за јавну набавку угља за грејну сезону 2011/2012. године и то: мрки угаљ
коцка (30–60 mm), доња топлотна граница 22.000 КЈ/kg до 23.000 КЈ/kg, у
количини од 1200 тона, за потребе Специјалне болнице за психијатријске
болести „Горња Топоница” у Горњој Топоници, Ниш.
Редни број јавне набавке 9/2011.
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Конкурсна документација може се преузети у писарници Специјалне
болнице за психијатријске болести „Горња Топоница”, Ниш, сваког радног
дана од 8,00 до 14,00 часова, у року од 25 дана од дана објављивања јавног
позива у „Службеном гласнику РС”.
Трошкови за откуп конкурсне документације се утврђују на износ од
1.000,00 динара. Уплата се врши на рачун Специјалне болнице за психи
јатријске болести „Горња Топоница”, Ниш, број 840-578667-39 са назна
ком сврхе уплате: „Откуп конкурсне документације за јавну набавку мрког
угља, редни број набавке 9/2011”. Уплаћена средства се не враћају.
Наручилац ће у року од 25 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.
Понуђач је у обавези да пре преузимања конкурсне документације
достави Наручиоцу писани захтев за преузимање конкурсне документаци
је са тачном назнаком јавне набавке и доказом о уплати. У захтеву је неоп
ходно навести назив понуђача, адресу, телефон и особу за контакт. Лично
преузимање конкурсне документације може извршити лице са писменим
овлашћењем заинтересованог понуђача и писаним захтевом садржине ка
ко је претходно наведено и доказом о уплати.
Понуђачима који упуте писани захтев за достављање документације
најкасније у року од 25 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
РС” уз доказ о уплати трошкова израде конкурсне документације, доку
ментација ће бити достављена у року од два дана од дана пријема захтева.
Право учешћа у поступку има домаће или страно правно или физич
ко лице које испуњава услове из члана 44. и о томе понуди доказе из члана
45. Закона о јавним набавкама.
Докази о испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавка
ма могу се достављати у неовереним копијама. Понуђач понуду не може
дати у електронском облику. Понуђач чија понуда је оцењена као најпо
вољнија је дужан да у року од три дана од дана пријема писаног позива
наручиоца достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености
услова из члана 44. Закона о јавним набавкама.
Понуда мора бити у оригиналу, сачињена на обрасцу из конкурсне
документације, са свим траженим подацима и прилозима, оверена печатом
и потписом овлашћеног лица.
Понуда се доставља обавезно у затвореној и запечаћеној коверти, са
назнаком: „Не отварати – понуда за мрки угаљ – коцка”.
Понуду са припадајућом документацијом доставити на адресу: Специ
јална болница за психијатријске болести „Горња Топоница”, Ниш, поштом
или преко писарнице ове болнице. На полеђини коверте обавезно навести
назив и адресу понуђач, име, презиме и број телефона особе за контакт.
У случају да је дата заједничка понуда од стране понуђача потребно
је назначити на коверти „заједничка понуда” и навести назив, адресу, теле
фон и контакт особу носиоца групе понуђача.
Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољни
ја понуда.
Понуде са варијантама нису дозвољене.
Рок за приспеће понуда је 30 дана од дана објављивања овог огласа у
„Службеном гласнику РС”, до 10,00 часова. Уколико рок истиче на дан ко
ји је нерадни, као последњи дан наведеног рока сматраће се први наредни
радни дан. Неблаговремене понуде се неће отварати, већ ће се неотворене
вратити понуђачу, а неисправне и неодговарајуће ће бити одбијене.
Отварање понуда биће јавно, у згради Управе Специјалне болнице
за психијатријске болести „Горњој Топоници”, Ниш, са правом понуђача
да присуствују отварању понуда. Датум и час јавног отварања понуда би
ће наведен у конкурсној документацији. Представници понуђача који уче
ствују у поступку јавног отварања понуда обавезни су да Комисији за јав
ну набавку поднесу писано овлашћење за учешће у том поступку.
Понуђач може, у писаном облику, редовном поштом или факсом,
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са при
премањем понуде најкасније пет дана пре истека рока за достављање по
нуде. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозво
љено, због поштовања начела једнакости понуђача у поступку.
Особа за контакт је Ана Ђелић-Здравковић 018/ 4601-670. Број факса
је 018/4601-699.
Сви остали детаљи везани за поступак јавне набавке мрког угља де
финисани су конкурсном документацијом.
11053

ОПШТА БОЛНИЦА ЋУПРИЈА
Ћуприја, Миодрага Новаковића 78
о гл а ш а в а
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда у отвореном поступку
за набавку Гама камере
Предмет јавне набавке је набавка нове или фабрички репариране гама камере за потребе Службе нуклеарне медицине Опште болнице
Ћуприја. Спецификација, технички захтеви и карактеристике као и ближи
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подаци о предмету јавне набавке садржани су у конкурсној документацији.
Набавка подразумева и монтажу и пуштање у рад опреме као и обуку кадра за рад на истој.
Понуде се припремају и подносе у складу са јавним позивом и конкурсном 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 предвиђене 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, заинтересовани 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 отварати” 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 разматране. 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 достављање понуда.
Одлука о избору најповољније понуде Општа болница Ћуприја донеће у року од 30 дана од дана јавног отварања понуда на основу критеријума – 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 документације 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 основу члана 72. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
ОПШТА БОЛНИЦА „ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ”
23000 Зрењанин, Др Васе Савића 5
о гл а ш а в а
ЈАВНИ ПОЗИВ
за набавку добара у отвореном поступку по партијама за 2011. годину
број набавке 04/ 2011
Предмет јавне набавке по партијама:
– партија 1 – смрзнута риба,
– партија 2 – производи од рибе,
– партија 3 – смрзнуто пилеће месо
– партија 4 – производи од пилећег,
– партија 5 – свеже говеђе месо,
– партија 6 – производи од говеђег меса,
– партија 7 – свеже свињско месо,
– партија 8 – производи од свињског меса.
Право учешћа имају правна и физичка лица која испуњавају усло
ве из члана 44 Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова доказује се
сходно члану 45. Закона. Уз ове доказе понуђач, уз понуду доставља и дру
ге обрасце и документацију садржану у конкурсној документацији, а која
доказује испуњеност општих и посебних услова.
Конкурсна документација може се преузети, односно увид у исту из
вршити у Општој болници „Ђорђе Јоановић” Зрењанин, Др Васе Савића
5 – Управна зграда – Одсек јавних набавки, радним даном од 8,00 до 11,00
часова, у року од 30 дана од дана објављивања јавног позива у „Службе
ном гласнику РС”. За преузимање и вршење увида у конкурсну документа
цију понуђач мора поседовати овлашћење.
Приликом преузимања конкурсне документације, заинтересовани
понуђачи дужни су да приложе доказ о извршеној уплати износа од 200,00
динара по партији. Уплату вршити на рачун Опште болнице „Ђорђе Јоано
вић” Зрењанин број 840-17667-89 на име откупа конкурсне документације,
са назнаком броја набавке и партије. Уплаћена средства за конкурсну доку
ментацију се не враћају.
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20. IV 2011. /

Сва потребна обавештења могу се добити на телефон 023/ 530-503 –
Одсек јавних набавки, фаx: 023/ 534-712.
Понуде се достављају у затвореним ковертама, за сваку партију по
себно, са назнаком: „Понуда за набавку месо; ЈН број 04/2011 Партија
бр.___ Назив партије ________________ – не отварати”.
Понуда са варијантама није дозвољена.
Понуде се достављају искључиво на обрасцима из конкурсне доку
ментације, а према упутству наручиоца.
Понуде достављати на адресу: Општа болница „Ђорђе Јоан
 овић”, Др
Васе Савића 5, Зрењанин – Одсек за јавне набавке.
На полеђини коверте уписати тачан назив понуђача, особу за кон
такт, адресу и број телефона.
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања у „Службе
ном гласнику РС”.
Уколико рок истиче на дан који је нерадни по календару као послед
њи дан наведеног рока сматраће се први наредни радни дан до 11,00 часо
ва. Отварање понуда извршиће се истог дана у просторијама библиотеке
Опште болнице „Ђорђе Јоановић” Зрењанин са почетком у 11,15 мин.
Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољни
ја понуда.
Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде је оквирно 15
дана од дана отварања понуда.
Неблаговремене и неисправне понуде неће се разматрати.
11070

На основу члана 72. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
ОПШТА БОЛНИЦА „ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ”
Зрењанин, Др Васе Савића 5
о гл а ш а в а
ЈАВНИ ПОЗИВ
за набавку добара у отвореном поступку по партијама за 2011. годину
број набавке 01/2011
сале

Предмет јавне набавке по партијама: набавка опреме за операционе

– партија 1 –анестезиолошки апарат са монитором
– партија 2 – операциони сто
Право учешћа имају правна и физичка лица која испуњавају услове
из члана 44. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова доказује се
сходно члану 45. Закона. Уз ове доказе понуђач, уз понуду доставља и дру
ге обрасце и документацију садржану у конкурсној документацији, а која
доказује испуњеност општих и посебних услова.
Конкурсна документација може се преузети, односно увид у исту из
вршити у Општој болници „Ђорђе Јоановић” Зрењанин, Др Васе Савића
5 – Управна зграда – Одсек јавних набавки, радним даном од 8,00 до 11,00
часова, у року од 30 дана од дана објављивања јавног позива у „Службе
ном гласнику РС”. За преузимање и вршење увида у конкурсну документа
цију понуђач мора поседовати овлашћење.
Приликом преузимања конкурсне документације, заинтересовани
понуђачи дужни су да приложе доказ о извршеној уплати износа од 200,00
динара по партији. Уплату вршити на рачун Опште болнице „Ђорђе Јоан
 о
вић” Зрењанин број 840-17667-89 на име откупа конкурсне документације,
са назнаком броја набавке и партије. Уплаћена средства за конкурсну доку
ментацију се не враћају.
Сва потребна обавештења могу се добити на телефон 023/ 530-503 –
Одсек јавних набавки, фаx: 023/ 534-712.
Понуде се достављају у затвореним ковертама, за сваку партију по
себно, са назнаком: „Понуда за набавку набавка опреме за операционе сале;
ЈН број 01/2011 Партија бр.___ Назив партије ________________________
– не отварати”.
Понуда са варијантама није дозвољена.
Понуде се достављају искључиво на обрасцима из конкурсне доку
ментације, а према упутству наручиоца.
Понуде достављати на адресу: Општа болница „Ђорђе Јоановић”, Др
Васе Савића 5, Зрењанин – одсек за јавне набавке.
На полеђини коверте уписати тачан назив понуђача, особу за кон
такт, адресу и број телефона.
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања у „Службе
ном гласнику Републике Србије”.
Уколико рок истиче на дан који је нерадни по календару као послед
њи дан наведеног рока сматраће се први наредни радни дан до 11,00 часо
ва. Отварање понуда извршиће се истог дана у просторијама библиотеке
Опште болнице „Ђорђе Јоановић” Зрењанин са почетком у 11, 15 мин.
Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољни
ја понуда.
Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде је оквирно 20
дана од дана отварања понуда.
Неблаговремене и неисправне понуде неће се разматрати.
11069
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На основу члана 70. тачка 1. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јав
ним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)
ДОМ ЗДРАВЉА ОБРЕНОВАЦ
Обреновац, Улица војводе Мишића 231
у п у ћ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање понуда у отвореном поступку за јавну набавку
ампулираних лекова
Јавна набавка се обликује по партијама:
– партија 1 – лек позитивна листа ,домаћи,
– партија 2 – лек позитивна листа 1 ,увоз,
– партија 3 – лек позитивна листа 2 ,увоз ,
– партија 4 – лек позитивна листа 3, увоз ,
– партија 5 – лек позитивна листа 4 ,увоз,
– партија 6 – лек негативна листа ,домаћи
– партија 7 – лек серум ,увоз.
Количине су исказане у тендерској документацији на основу Привре
меног плана набавки за 2011. годину. Набавка се врши суксеивно и коли
чине се могу мењати зависно од стварних потреба Наручиоца највише до
плус-минус 20%.
Право учешћа имају сва заинтересована правна и физичка лица ко
ја испуњавају услове из члана 44. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 116/08), а испуњеност ових услова дужни су да докажу
на начин прописан у члану 45. Закона о јавним набавкама.
Понуде се припремају и достављају у складу са овим јавним позивом
и конкурсном документацијом.
Непосредан увид у конкурсну документацију наручилац ће омогу
ћити свим заинтересованим лицима од дана објављивања јавног позива, у
времену од 9 – 14 часова сваког радног дана.
Конкурсна документација може да се преузме у Дому здравља Обре
новац, Војводе Мишића 231, радним данима од 9 до 14 часова, уз овлашће
ње и доказ о уплати накнаде за израду Конкурсне документације у износу
од 4.000,00 динара на рачун Дома здравља: 840-623667-63. Накнада за из
раду конкурсне документације је неповратна.
Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања у „Слу
жбеном гласнику РС” до 12 часова, без обзира на начин на који су послате.
Ако дан који је одређен као дан за отварање понуда пада у нерадни дан,
отварање приспелих понуда обавиће се првог наредног радног дана у исто
време.
Јавно отварање понуда обавиће се у 12,30 часова последњег дана
рока за достављање понуда, у сали за седнице Дома здравља Обреновац,
уз присуство представника понуђача. Уколико предстaвник понуђача није
овлашћено лице, обавезно је пуномоћје потписано и оверено од стране од
говорног лица понуђача.
Понуде са варијантама нису дозвољене.
Понуда се доставља за све или поједине партије на преузетом обра
сцу, откуцана или читко исписана штампаним словима, јасна, недвосмисле
на, исказана у динарима и оверена печатом и потписом одговорног лица.
Понуђачи су обавезни да понуде све тражене ставке по специфика
цији.
Понуда за сваку партију се оцењује посебно.
Понуду доставити у затвореној коверти овереној печатом, са назна
ком „понуда – не отварати”, за јавну набавку у отвореном поступку бр.
04/11, лично или поштом, на адресу: Дом здравља Обреновац, Војводе Ми
шића број 231. Понуђач је обавезан да на коверти у којој доставља понуду
стави заводни печат, назив понуђача, као и име особе за контакат.
Критеријум за оцену понуда економски најповољнија понуда
Одлуку о избору најповољније понуде Наручилац ће донети у року
од 20 дана од дана јавног отварања понуда, а понуђачима ће иста бити до
стављена у року од три од дана доношења.
Наручилац задржава право да одустане од поступка предметне јавне
набавке из објективних и доказивних разлога.
Наручилац ће да одбије понуде уколико поседује доказ који потвр
ђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уго
ворима о јавним набавкама које се односе на предметну јавну набавку /
негативне рефереце/
Докази по основу којих ће понуда бити одбијена:
– правоснажна судска пресуда
– исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних
обавеза
– раскид уговора од стране наручиоца због неиспуњења уговорних
обавеза од стране понуђача из предметне јавне набавке
Након закључења уговора наручилац може да дозволи промену цене
услед значајне промене званичног курса динара (+ – 5%), и у случајевима
предвиђеним посебним прописима, а све уз обострану сагласност и уз за
кључење анекса уговора.
Неблаговремене, непотпуне, неисправне и понуде које нису у складу
са конкурсном документацијом неће се разматрати.

27 / 20. IV 2011.
Сви остали детаљи у вези са поступком предметне јавне набавке де
финисани су у конкурсној документацији.
Додатне информације на број телефона 011/35-34-902 од 09 до 14 ча
сова.
Особа за контакт: Анка Жилић, главна сестра дома здравља. 11081

На основу члана 70. тачка 1. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јав
ним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)
ДОМ ЗДРАВЉА ОБРЕНОВАЦ
Обреновац, Улица војводе Мишића 231
у п у ћ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање понуда у отвореном поступку за јавну набавку
медицинског материјала
Набавка медицинског материјала:
– партија 1 – санитетски материјал,
– партија 2 – медицински материјал - разно,
– партија 3 – траке за ЕКГ и УЗ траке,
– партија 4 – медицинска пластика,
– партија 5 – рентген материјал,
– партија 6 – медицинско технички материјал – траке,
– партија 7 – средства за дезинфекцију.
Количине су исказане у тендерској документацији на основу Привре
меног плана набавки за 2011. годину. Набавка се врши суксеивно и коли
чине се могу мењати зависно од стварних потреба Наручиоца највише до
плус-минус 20%.
Право учешћа имају сва заинтересована правна и физичка лица ко
ја испуњавају услове из члана 44. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 116/08), а испуњеност ових услова дужни су да докажу
на начин прописан у члану 45. Закона о јавним набавкама.
Понуде се припремају и достављају у складу са овим јавним позивом
и конкурсном документацијом.
Непосредан увид у конкурсну документацију Наручилац ће омогу
ћити свим заинтересованим лицима од дана објављивања јавног позива, у
времену од 9 – 14 часова сваког радног дана.
Конкурсна документација може да се преузме у Дому здравља Обре
новац, Војводе Мишића 231, радним данима од 9 до 14 часова, уз овлашће
ње и доказ о уплати накнаде за израду конкурсне документације у износу
од 4.000,00 динара на рачун Дома здравља: 840-623667-63. Накнада за из
раду конкурсне документације је неповратна.
Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања у „Слу
жбеном гласнику РС” до 10 часова, без обзира на начин на који су послате.
Ако дан који је одређен као дан за отварање понуда пада у нерадни дан,
отварање приспелих понуда обавиће се првог наредног радног дана у исто
време.
Јавно отварање понуда обавиће се у 10,30 часова последњег дана
рока за достављање понуда, у сали за седнице Дома здравља Обреновац,
уз присуство представника понуђача. Уколико предстaвник понуђача није
овлашћено лице, обавезно је пуномоћје потписано и оверено од стране од
говорног лица понуђача
Понуде са варијантама нису дозвољене.
Понуда се доставља за све или поједине партије на преузетом обра
сцу, откуцана или читко исписана штампаним словима, јасна, недвосмисле
на, исказана у динарима и оверена печатом и потписом одговорног лица.
Понуђачи су обавезни да понуде све тражене ставке по специфика
цији.
Понуда за сваку партију се оцењује посебно.
Понуду доставити у затвореној коверти овереној печатом, са назна
ком „понуда – не отварати”, за јавну набавку у отвореном поступку. бр.
03/11, лично или поштом, на адресу: Дом здравља Обреновац, Војводе Ми
шића број 231. Понуђач је обавезан да на коверти у којој доставља понуду
стави заводни печат, назив понуђача, као и име особе за контакат.
Критеријум за оцену понуда економски најповољнија понуда
Одлуку о избору најповољније понуде Наручилац ће донети у року
од 20 дана од дана јавног отварања понуда, а понуђачима ће иста бити до
стављена у року од три од дана доношења.
Наручилац задржава право да одустане од поступка предметне јавне
набавке из објективних и доказивних разлога.
Наручилац ће да одбије понуде уколико поседује доказ који потврђу
је да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим угово
рима о јавним набавкама које се односе на предметну јавну набавку (нега
тивне рефереце)
Након закључења уговора наручилац може да дозволи промену цене
услед значајне промене званичног курса динара (+ – 5%), и у случајевима
предвиђеним посебним прописима, а све уз обострану сагласност и уз за
кључење анекса уговора.

41
Докази по основу којих ће понуда бити одбијена:
– правоснажна судска пресуда,
– исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних
обавеза,
– раскид уговора од стране наручиоца због неиспуњења уговорних
обавеза од стране понуђача из предметне јавне набавке.
Неблаговремене, непотпуне, неисправне и понуде које нису у складу
са конкурсном документацијом неће се разматрати.
Сви остали детаљи у вези са поступком предметне јавне набавке де
финисани су у конкурсној документацији.
Додатне информације на број телефона 011/35-34-902 од 9 до 14 ча
сова.
Особа за контакт: Анка Жилић, главна сестра дома здравља.
11081

На основу чл. 69, 70. и члана 72. става 1. тачке 1. Закона о јавним набавкама „Службени гласник Републике Србије”, број 116/08), одлуке о покретању поступка јавне набаваке број 139-04/11 од 13. априла 2011. године
УСТАНОВА СТУДЕНТСКО ОДМАРАЛИШТЕ БЕОГРАД
11223 Бели поток, Авалски пут број 3
упућује
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 опреме 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 испуњавају 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 услова 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 писмо 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 намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака
у гарантном року.
Понуђач је дужан да докаже да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и довољним кадровским и техничким
капацитетом.
У конкурсној документацији дато је детаљније упутство у вези са врстом доказа и начином доказивања испуњености обавезних услова, а у зависности од тога да ли понуђач наступа самостално, са подизвођачем или
као група понуђача.
Понуда се подноси на српском језику, на преузетим обрасцима, читко исписана штампаним словима, јасна, недвосмислена, исказана у динарима 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 одбијена 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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Непосредан увид и преузимање конкурсне документације омогућени
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 овлашћење и доказ о уплати неповратних 1.500,00 динара (трошкови умножавања 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 позива у „Службеном гласнику Републике Србије”, до 12,00 часова без обзира 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 паковање, 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 представника понуђача. Представници понуђача су дужни да доставе овлашћења за
заступање. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћена понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
Одлуку у вези са овом јавном набавком наручилац ће донети у оквирном 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 припремањем понуде искључиво писаним путем на адресу: Установа студентско
одмаралиште Београд, Авалски пут број 3, 11223 Бели Поток (за конкурсну комисију) или е-поштом: zoran.avala@hotmail.com, најкасније пет дана
пре истека рока за подношење понуда. Телефоном није дозвољено тражење 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 основу члана 70. став 1. тачка 1. и члана 71. став 1. Закона о јав
ним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08) и Одлуке Скупштине
града Смедерева о задуживању града Смедерева на име финансирања ка
питалних инвестиционих расхода број 400-1354/2011-12 од 31. марта 2011.
године
ГРАД СМЕДЕРЕВО
11300 Смедерево, Омладинска 1
објављује
ПРЕТХОДНИ РАСПИС
о намери да спроведе поступак јавне набавке услуге
Наручилац, град Смедерево, намерава да у 2011. години спроведе
поступак јавне набавке услуге – финансијска услуга – кредитно задужење
града Смедерева на име финансирања капиталних инвестиционих расхода.
Вредност јавне набавке износи 265.000.000 динара.
Почетак јавне набавке услуге планиран је по истеку рока из члана 71.
став 2. Закона о јавним набавкама.
Додела уговора за предметну јавну набавку обавиће се у отвореном
поступку.
Сви потенцијални понуђачи могу се информисати и контактирати
Одељење за финансије Градске управе Смедерево, Омладинска 1, 11300
Смедерево, телефон 026/222-257, особа за контакт је Босиљка Плећић, на
челник Одељења.
11748
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На основу члана 88. и члана 70. став 1, а у вези са чланом 85. став 1.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)
ЈП ЕПС
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
„ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА” ДОО
11500 Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
о б ј а в љ у ј е
ПРЕТХОДНИ РАСПИС
У току 2011. године, за потребе одржавања постројења која се налазе
у склопу привредног друштва, Јавно предузеће Електропривреда Србије,
Привредно друштво „Термоел ектране Никола Тесла” д.о.о., Обреновац на
мерава да спроведе квалификациони поступак јавне набавке услуга, чија
процењена вредност прелази 50.000.000,00 динара, и то у делу који се од
носи на одржавање цевних инсталација и чишћење под притиском цеви
кондензатора, пепеловода и шљаковода.
Чишћење канализационих инсталација, чишћење дренажних цеви
на депонији пепела, чишћење PUTOX постројења, шахти и инсталација,
хидромеханичким путем – водом под високим притиском, без оштећења
основног материјала цеви, чишћење кондензатора и шљаковода.
Рок за реализацију набавке је 31. 12. 2011. године.
Формирање квалификационих листа ће се спровести применом ква
лификационог поступка у складу са чланом 89. ЗЈН.
Особа за контакт: Марко Матић, телефон 011/205-45-29.
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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
објављује
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 измењивача топлоте и потхлађивача кондензата у објекту Војномедицинске
академије, у свему према предмеру радова прецизираним у конкурсној документацији.
2. Понуђач треба да достави понуду за укупну услугу.
3. Право учешћа у поступку имају сва заинтересована лица која испуњавају 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 понуду, 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 понуђена цена“
7. Увид у конкурсну документацију и преузимање конкурсне документације може се извршити радним даном од 10.00 до 14.00 часова до
истека рока за подношење понуде, у просторијама Војномедицинске академије, 11050 Београд, улица Црнотравска број 17, Одељење за инфраструктуру, 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 приложи доказ о бесповратној уплати износа од 500,00 динара на жиро рачун 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 материјал 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 писаном 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 конкурсном документацијом за ову услугу. Понуђач може да поднесе само једну 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 академија, 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 конкурсној 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.
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На основу члана 69, члана 70. и члана72. став 1. тачка 1. Закона о јав
ним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)
ВОЈНА ПОШТА 4100 НОВИ САД
Нови Сад, Београдска 21
oбјављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда
врста поступка: отворени поступак
Предмет јавне набавке: услуга припремања и допремања готове хра
не за издвојене објекте на Фрушкој гори. ( редни број ЈН 01/2011).
Опис предмета јавне набавке:
По предмету јавних набавки припреме и допремања готове хране у
периоду од 01.06.-31.12.2011.године за издвојене објекте који се налазе на
Фрушкој Гори. Укупно има 8 објеката, са просечним дневним потребама
од 40 оброка и у зависности од удаљености објекта у којем се врши при
премање хране за допремање једног обеда пређе се у просеку 100 киломе
тара.
Услови за учествовање у поступку:
Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају
услове из члана 44. Закона о јавним набавкама. Испуњеност наведених
услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 45. Закона. Услови ко
је сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуње
ност услова су ближе одређени конкурсном документацијом.
Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:
Критеријум за избор најповољније понуде је „економски најповољ
нија понуда“.
Посебни (појединачни) критеријуми који се оцењују у „економски
најповољнијој понуди” су:
– Укупна понуђена цена за доручак, ручак и вечеру као оброк за је
дан дан за једну особу,
– Каса сконто,
– Категорија ресторана,
– Просек старости моторних возила намењених за допремање хране.
Увид и преузимање конкурсне документације:
Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у конкурсну докумен
тацију сваког радног дана, од 09,00 до 13,00 часова, почев од дана објављи
вања јавног позива у „Службеном гласнику РС”. Конкурсна документација
се може преузети на адреси: Војна пошта 4100 Нови Сад, Београдска 21,
касарна „Тврђава”, у просторији број 35 командне зграде. Конкурсна доку
ментација може бити достављена поштом на захтев заинтересованих лица по
достављању доказа о уплати износа од 500 динара на жиро рачун наручиоца
број 840-19540845-28, примаоц РЦ МО (ВП 4100 Нови Сад), позив на број
122742312240482, са назнаком „За конкурсну документацију ЈН бр. 01/2011”.
Понуђач ће за трошкове умножавања и достављања конкурсне до
кументације уплатити износ од 500 динара на жиро рачун наручиоца број
840-19540845-28, примаоц РЦ МО (ВП 4100 Нови Сад), позив на број
122742312240482, са назнаком „За конкурсну документацију ЈН бр. 01/2011”.
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Време и место подношења понуда:
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања јавног по
зива у „Службеном гласнику РС”. Тачан датум и време за подношење по
нуда понуђачи ће добити приликом преузимања конкурсне документације.
Понуде морају бити повезане и укоричене спиралном траком у целину и
запечаћене, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или за
мењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете
листови или печат.Понуде се предају лично од стране понуђача наручио
цу у затвореној и запечаћеној коверти на адресу: Војна пошта 4100 Нови
Сад, улица Београдска број 21, Петроварадин, са назнаком „Не отварати
– Понуда у отвореном поступку за јавну набавку услуга припремања и до
премања готове хране за издвојене објекте на Фрушкој гори, ред. бр. ЈН
01/2011”. На полеђини коверте уписати назив понуђача и адресу понуђача.
Отварање понуда:
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати у року од 15 минута
од момента истека рока за подношење понуда, који ће бити дефинисан у
конкурсној документацији. Отварање понуда ће се обавити у просторијама
наручиоца, Војне поште 4100 Нови Сад, улица Београдска број 21, Петро
варадин. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.
Представници понуђача морају имати оверено, заведено и опечаћено пуно
моћје од понуђача у поступку јавне набавке за учешће у поступку отвара
ња понуда. Овлашћење се предаје Комисији за јавну набавку пре отварања
понуда.
Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 5 дана
од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим
подносиоцима понуда у року од три дана од дана њеног доношења.
Контакт:
Додатне информације и објашњења у вези са припремом понуде, по
нуђачи могу добити искључиво у писаном облику. Питања треба упутити
на адресу: Војна пошта 4100 Нови Сад, улица Београдска број 21, Петрова
радин, уз напомену „Објашњење – позив на инт. бр. 82-1/__”, најкасније 5
(пет) дана пре истека рока за подношење понуде.
Контакт особе су мајор мр Љубомир Шијачки, дипл.инж. и мајор
Але Шакановић.
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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
упућује
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 инвестиционих 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 испуњавају 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 врстом доказа и начином доказивања испуњавања обавезних услова, а у зависности 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 копијама, 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 документацији, која садржи кредитни захтев и документацију о кредитној способности.
Понуда мора бити сачињена на преузетом обрасцу конкурсне документације, јасна и недвосмислена, потписана и оверена печатом одговорног 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 позива 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 преузети 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 динара, 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 имати ознаку: назив понуђача, седиште понуђача, особа за контакт понуђача, телефон 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 назнака 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 наведеној адреси.
Уколико понуђач достави понуду у супротности са условима за паковање, печаћење и означавање, понуда ће бити одбијена као неисправна.
Рок за подношење понуда је 22 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије”. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну наручиоцу најкасније последњег дана наведеног 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, обавиће 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 стране наручиоца до назначеног датума и часа.
Наручилац ће, по окончању јавног отварања понуда, вратити понуђачима, 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 гласник РС”, број 116/08) и члана 3. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС”, број 50/09)
ГРАД НОВИ САД
СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
21000 Нови Сад, Улица Жарка Зрењанина број 2
објављује
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 послове Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина број 2.
2) Врста поступка: отворени поступак
3) Предмет набавке: услуге – услуга прања и чишћења, према спецификацији и карактеристикама прецизираним у конкурсној документацији.
– партија 1 – У
 слуга одржавања хигијене у објектима које користе
органи управе, посебне организације и службе
– партија 2 – У
 слуга 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 – У
 слуга машинског чишћења и прања тапацираног намештаја, подних и зидних површина
– партија 6 – Услуга прања и пеглања текстилне галантерије
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4) Услови за учествовање у поступку: Понуду могу поднети сви заинтересовани 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 припремљена у складу са овим јавним позивом и Конкурсном документацијом
за јавну набавку услуга - услуга прања и чишћења, обликовану по партијама 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 искључиво 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 заинтересовано лице уплаћује трошкове откупа конкурсне документације у износу 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 овлашћење заинтересованог лица/понуђача за лице које преузима исту и доказ
о уплати трошкова откупа конкурсне документације.
8) Време, место и начин подношења понуде: Заинтересовани понуђач 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 обавити 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 понуде: 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 (шифра: ОППЧ-3/2011)”, а Наручилац ће на захтев заинтересованих лица одговарати у року од два дана од дана пријема захтева.
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На основу члана 72. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС” број 116/2008)
ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА”
објављује
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 саобраћаја „Србија” (у даљем тексту: Наручилац).
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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 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 конкурсном документацијом за ову јавну набавку. Понуђач
може да поднесе само једну понуду. Понуде са варијантама нису дозвољене. Понуде морају бити достављене у затвореној коверти овереној печатом,
на адресу Наручиоца, у року од 31 (тридесетjедног) дана од дана објављивања јавног позива, и то најкасније до 12,00 часова, последњег дана рока
за достављање понуда, са назнаком: „Понуда за јавну набавку услуге закупа огласног простора у електронским медијима, број ЈН: 53/2011 – не отварати 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 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.
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 објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”. Уколико је последњи
дан рока нерадни дан (субота, недеља и државни празник), рок истиче првог 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 отварању, 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 основу чл. 69. 70. и 72. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 116/08)
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СРБИЈАШУМЕ”
Београд, Булевар Mихајла Пупина 113
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда
у отвореном поступку за набавку услуга на пословима
коришћења шума
Предмет јавне набавке: набавка услуга на пословима коришћења шу
ма на подручју ШГ „Тимочке шуме” – Бољевац, за 2011. годину.
1. Предмет набавке је обликован у 14 партија , и то:
партија 1 Ш
 У Бољевац,сеча и израда дрв.сортимената Г.Ј. .„Гари-Ве
лики Врх” одељење 1а,20 а,22 б,ц,23 а,24 а,25а,93 а,ц
– обло-техничко дрво
– просторно вишеметарско дрво
– просторно дрво
партија 2 Ш
 У Бољевац,,сеча и израда дрв.сортимената Г.Ј. .„Јужни
Кучај 2” одељење 43 а,б,ц-47 а-44 а,б,ц,
– обло-техничко дрво
– просторно вишеметарско дрво – просторно дрво
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партија 3 ШУ Бољевац,,сеча и израда дрв.сортимената Г.Ј. .„Јужни
Кучај 3” одељење 22 а,ц,23 а,б Г.Ј. „Беле воде” 68 а,б
– обло-техничко дрво
– просторно вишеметарско дрво
– просторно дрво
партија 4 ШУ Бољевац,сеча и израда дрв.сортимената Г.Ј. .„Јужни
Кучај 3” одељење 3 а,4 а,б Г.Ј.„Беле воде” одељење 85
а,б,ц,д,е,
– обло-техничко дрво
– просторно вишеметарско дрво - просторно дрво
партија 5 ШУ Д.Милановац,сеча и израда дрв.сортимената Г.Ј.„Ми
роч” одељење 13 б,ц,е, 14 а,б
– просторно дрво
партија 6 ШУ Д.Милановац, сеча и израда дрв.сортимената Г.Ј. „Де
ли Јован 1” одељење 60 а,б
– обло-техничко дрво
– просторно дрво
партија 7 ШУ Д.Милановац,сеча и израда дрв.сортимената Г.Ј. „Ми
роч” одељење 10 а,г, 11 а.ц.д
– обло-техничко дрво
– просторно дрво
партија 8 ШУ Д.Милановац,сеча и израда дрв.сортимената Г.Ј. „Ми
роч” одељење 33 а,б
– обло-техничко дрво
– просторно дрво
партија 9 ШУ Бољевац,сеча и израда Г.Ј. „Гари-Велики Врх” одеље
ње 93 а,ц,
– црни бор-техничка грађа
– просторно огревно дрво
партија 10 ШУ Књажевац,привлачење дрв.сортимената Г.Ј. .„Бабин
Зуб-Орлов камен-Голаш” одељење 41а,42а,43б
– обло-техничко дрво
партија 11 ШУ Кладово,привлачење дрв.сортимента Г.Ј. „Каменичка
река 2” одељење 20 а,д,
– обло техничко дрво
– вишеметарско дрво
партија 12 ШУ Доњи Милановац,привлачење дрв.сортимента Г.Ј.
„Дели Јован 1” Одељење 20 а,ц, 21 а,ц, 36 а
– обло техничко дрво
– вишеметарско огревно дрво
партија 13 ШУ Бољевац, изношење са паковањем Г.Ј. „Честоброди
ца” одељење 33 а,б,ц, 64 б,е,ф, 50 а,б, 68 ц, 69 а,б,ц,д
– просторно огревно дрво
партија 14 ШУ Бољевац,изношење са паковањем,Г.Ј. „Честобороди
ца” одељење 65 ц,г 76 а,б,ц, 77 а,б, 34 а,б,д,
Г.Ј. „Гари вели врх” одељење 2 а,б,ц
Г.Ј. „Ртањ” одељење 29 а
Г.Ј. „Боговина 1” 63 а,б
– просторно огревно дрво 2.
2. Услови за учествовање у поступку (право учешћа, докази о испу
њености услова..)
Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају обаве
зне услове предвиђене чл. 44. Закона о јавним набавкама и посебне услове
из конкурсне документације. Испуњеност услова подносилац понуде дока
зује на начин утврђен чланом 45. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 116/08), а у случају да подносилац понуде има подизво
ђаче или учествује у заједничкој понуди дужан је да достави доказе из чл.
49, односно чл. 50. Закона.
3. Критеријуми за избор најповољније понуде
Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума еко
номски најповољније понуде, према следећим елементима критеријума:
(а) најнижа понуђена цена, 90 пондера и (б) рок плаћања, 10 пондера.
4. Увид и преузимање документације (услови, место,време, рок, на
кнада трошкова ..)
Непосредни увид у конкурсну документацију и преузимање исте
заинтересовани понуђачи могу извршити у просторијама ШГ „Тимочке
шуме”, Бољевац, Драгише Петровића 5, сваког радног дана од 08:00 до
14:00 сати, почев од дана објављивања јавног позива у „Службеном гла
снику РС”, уз претходну најаву телефоном и писано овлашћење фирме.
Приликом преузимања конкурсне документације прилаже се доказ о упла
ћеном износу од 2.000,00 РСД на текући рачун бр. 245-0017712104168-22
код Агробанке АД Београд на име трошкова припремања и умножавања
конкурсне документације. Сврха уплате: откуп конкурсне документације.
Уплаћена средства се не враћају.
5. Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака..)
Понуде се подносе у року од 22 дана од дана објављивања у „Слу
жбеном гласнику РС”, препорученом пошиљком или лично, на адресу ШГ
„Тимочке шуме”, Бољевац, Драгише Петровића 5, у затвореним коверта
ма, са назнаком: „понуда за услуге на коришћењу шума за 2011. годину
– партије број ___________________ – не отварати”. На полеђини коверте
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обавезно навести назив подносиоца понуде, тачну адресу и контакт теле
фон. Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу из ове
тачке, најкасније последњег дана истека рока до 09:45 часова. Уколико рок
истиче на дан који је нерадни или на дан државног празника, као последњи
дан наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан до 09,45 часова.
6. Отварање понуда (место,време, присуствовање заинтересованих ..)
Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за
подношење понуда, у 10,00 часова, у просторијама ШГ „Тимочке шуме”,
Бољевац, Драгише Петровића 5, уз присуство овлашћених представника
понуђача и других заинтересованих лица. Представници понуђача који
присуствују јавном отварању понуда обавезни су да поднесу писано овла
шћење за учешће у поступку.
7. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде
Наручилац ће у року од 30 дана од јавног отварања понуда донети
одлуку о избору најповољније понуде.
8. Контакт (особа,место,време, тел. број, Е-mail адреса ..)
Обавештења и додатне информације у вези учешћа у поступку јав
не набавке заинтересовани понуђачи могу добити сваког дана од 08:00
до 14:00 сати, телефоном на број 030/63-442 или путем телефакса на број
030/63-442 контакт особа: Иван Лазаревић, дипл.инж.шум. Евентуална
питања или захтеви за разјашњење конкурсне документације могу се до
ставити у писаном облику на адресу наручиоца, најкасније до 5 дана пре
истека рока за подношење понуда.
9. Остале информације
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са јавним по
зивом и конкурсном документацијом, на оригиналним обрасцима из кон
курсне документације и са свим прилозима који су саставни део конкурсне
документације. Рок важења понуда не може бити краћи од 60 дана од дана
отварања понуда. Понуде са варијантама нису дозвољене.
11187

На основу чл. 69. и 72. Закона о јавним набавкама („Службени гла
сник РС”, број 116/08)
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”
Београд, Немањина 6
у п у ћ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда за
набавку редовне оправке 10 електролокомотива серије 461
у отвореном поступку
(набавка бр. 23/2010)
Наручилац овим позива понуђаче да поднесу запечаћене понуде за:
редовну оправку 10 електролокомотива серије 461
Право подношења понуда у отвореном поступку за јавну набавку имају
сва заинтересована домаћа или страна правна и физичка лица , која испуњава
ју обавезне услове за учешће у поступку , у складу са чланом 44. Закона о јав
ним набавкама, као и све услове из Јавног позива и конкурсне документације
Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда
са следећим елементима критеријума:
Елементи критеријума за утврђивање економски најповољније пону
де су:
– укупна вредност услуге
85 бодова
а) укупна вредност услуге редовне оправке.
80 бодова
б) укупна вредност услуге за могуће додатне радове
5 бодова
(само за оцену понуда)
– плаћање
5 бодова
Конкурсна документација се може добити на увид или преузети по
чев од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”, рад
ним даном од 10 до 14 часова , до истека рока за пријем понуда , у просто
ријама ЈП „Железнице Србије” – Сектор за набавке, Здравка Челара бр.
14а, канцеларија број 19, 11000 Београд, Република Србија.
Приликом преузимања документације, заинтересовани Понуђачи су
дужни да приложе доказ о извршеној уплати износа од 3.000,00 РСД или
30 EUR. Износ се не враћа. Трошкове доставе конкурсне документације
ван граница земље Наручиоца сноси заинтересовани Понуђач.
Динарска уплата се може на текући рачун ЈП „Железнице Србије”:
160-6858-66 Banca Intesa a.d. Beograd, са назнаком: за конкурсну докумен
тацију – набавка бр. 23/2010 – са позивом на број: 11-46019-248-50-23/2010
или девизну уплату за Понуђаче из иностранства на рачун UniCredit Bank
A.D Beograd, према следећим инструкцијама
– reference number 11- 46019-302-54-23/2010
EUR PAYMENT INSTRUCTION
SWIFT MT103
FIELD NAME

CONTENT

Send

Ordering part bank

Receive

BACXRSBG
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Transaction reference number

:20: Tender no. 23/2010

Value date/currency code/amount

:32A:

Ordering customer

:50:

Sender’s correspondent

:53A:

Intermediary reimbursement institution

:54A: BKAUATWW

Account with institution

:57A: BACXRSBG

Beneficiary customer

:59:
/_RS35170003900402100806_____________
_________
(Account number)
ZELEZNICE SRBIJE JAVNO PREDUZECE
NEMANJINA br.6
11000 BEOGRAD
SERBIA___________________
(Name and Address)

Details of payment

:70:

NOTE:
Please instruct your bank to send MT103 directly to UNICREDIT BANK
SERBIA JSC, Belgrade, Serbia (SWIFT BIC: BACXRSBG) covering EUR ac
count of UNICREDIT BANK SERBIA JSC with BANK AUSTRIA CREDI
TANSTALT AG, Vienna (SWIFT BIC: BKAUATWW)
In order to avoid any further correspondence, delay or return of payment
due to incomplete information MT 103 must always include:
1 full name and address (street, city, state) of the ordering customer – fi
eld 50
1 full name and IBAN (account number) of the beneficiary customer – fi
eld 59
Понуђач је дужан да понуду сачини , у свему према упутству нару
чиоца и да је достави у року од 30 дана од дана објављивања Јавног позива
у „Службеном гласнику РС”, до 12.00 часова, (по локалном времену), без
обзира на начин подношења, на адресу: ЈП „Железнице Србије” – Сектор
за набавке, Здравка Челара бр. 14а, канцеларија број 15, 11000 Београд,
Република Србија.
Уколико последњи дан рока за подношење понуда пада у нерадан
дан или дан државног празника, као последњи дан наведеног рока сматра
ће се први следећи радни дан.
Не прихвата се понуда са варијантама.
Рок важења понуде је 90 календарских дана од дана јавног отварања
понуда.
Јавно отварање понуда обавиће се комисијски последњег дана рока
за подношење понуда, са почетком у 13.00 часова, (по локалном времену),
у просторијама ЈП „Железнице Србије” – Сектор за набавке, Здравка Чела
ра бр. 14а, канцеларија бр. 33, 11000 Београд, Република Србија , уз прису
ство овлашћених представника заинтересованих понуђача.
Понуда достављена по истеку рока за подношење, сматраће се не
благовременом и неће се отварати, а наручилац ће је по окончању поступ
ка отварања вратити неотворену подносиоцу понуде, уз повратницу, са на
знаком да је поднета неблаговремено.
Наручилац ће донети одлуку у вези са овом јавном набавком у року
од 30 дана од дана јавног отварања понуда.
Могући Понуђачи могу да добију све информације на адреси:
ЈП“ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ – Сектор за набавке, Здравка Челара 14a,
11000 Београд, РС
- Teл. +381 11 329 20 82
-Факс. +381 11 32-90-740
Контакт особа: Стеван Чарапић.
11287

Pursuant to Article 69 and 72 of the Law on Public Procurement (”Offi
cial Gazette of RS” No 116/08)the Employer
PUBLIC ENTERPRISE „SERBIAN RAILWAYS”
Belgrade, 6 Nemanjina St
A n n o u n c e s
PUBLIC INVITATION
For submission of Tenders for
Procurement of Regular Overhaul of 10 Electric Locomotives
Series 461
in open procedure – procurement No 23/2010
The Employer hereby invites Tenderers to submit sealed tenders for:
Regular overhaul of 10 electric locomotives Series 461
All interested domestic or foreign, legal entities and natural persons me
eting the mandatory conditions for participation in the procedure, in line with
the Article 44 of the Law on Public Procurement as well as all other conditions
specified in the Public Invitation and Tender Documents, shall have the right to
submit tenders within the open procedure for the respective public procurement.
Tender evaluation criterion shall be the economically most favourable
tender with the following criteria elements:
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Criterion elements for determining of the economically most favourable
tender shall be:
1. total service amount
85 points
a) total amount of regular overhaul service
80 points
b) total amount of service for potential additional works
5 points
(for tender evaluation only)
2. payment
15 points
The Tender Documents may be examined or obtained as of the day of pu
blishing of the public invitation in the ”Official Gazette of RS”, on work days
from 10:00 to 14:00 until the expiry of the deadline for submission of tenders,
at the premises of PE ”Serbian Railways” – Procurement and Central Warehou
sing Department, 14a Zdravka Čelara St, Office No 19, 11 000 Belgrade, Repu
blic of Serbia (JP ”Železnice Srbije” – Sektor za nabavke i centralna stovarišta,
Zdravka Čelara 14a, kancelarija br.19, 11 000 Beograd, Republika Srbija).
When obtaining the documents the interested tenderers shall be obliged
to submit the proof of payment of the amount of RSD 3,000.00 or EUR 30.
This amount is non-refundable. Cost of delivery of tender documents outside
the Employer’s country shall be borne by the interested tenderer.
Payment in RSD shall be made to the PE ”Serbian Railways” current ac
count 160-6858-66 Banca Intesa a.d. Beograd with a designation: For Tender
Documents – Procurement No 23/2010
- Reference No: 11-46019-248-50-23/2010 while, for the foreign tende
rers, the payment in foreign currency shall be made to the account UniCredit
Bank A.D Beograd, according to the following instructions
- reference number 11- 46019-302-54-23/2010
EUR PAYMENT INSTRUCTION
SWIFT MT103
FIELD NAME

CONTENT

Send

Ordering part bank

Receive

BACXRSBG

Transaction reference number

:20: Tender no. 23/2010

Value date/currency code/amount

:32A:

Ordering customer

:50:

Sender’s correspondent

:53A:

Intermediary reimbursement institution

:54A: BKAUATWW

Account with institution

:57A: BACXRSBG

Beneficiary customer

:59:
/_RS35170003900402100806_________
_____________
(Account number)
ZELEZNICE SRBIJE JAVNO PREDU
ZECE
NEMANJINA br.6
11000 BEOGRAD
SERBIA___________________
(Name and Address)

Details of payment

:70:

NOTE:
Pleas e instruct your bank to send MT103 directly to UNICREDIT BANK
SERBIA JSC, Belgrade, Serbia (SWIFT BIC: BACXRSBG) covering EUR ac
count of UNICREDIT BANK SERBIA JSC with BANK AUSTRIA CREDI
TANSTALT AG, Vienna (SWIFT BIC: BKAUATWW)
In order to avoid any further correspondence, delay or return of payment
due to incomplete information MT 103 must always include:
2 full name and address (street, city, state) of the ordering customer – fi
eld 50
3 full name and IBAN (account number) of the beneficiary customer – fi
eld 59
The Tenderer shall prepare the Tender fully in accordance with the Em
ployer’s instructions and submit it not later than 30 days from the day of pu
blishing of the Public Invitation in the ”Official Gazette of RS”, by 12.00 hours
(local time), regardless of the way of submitting, at the following address: PE
”Serbian Railways” – Procurement and Central Warehousing Department, 14a
Zdravka Čelara St, Office No 15, 11 000 Belgrade, Republic of Serbia (JP „Že
leznice Srbije” – Sektor za nabavke i centralna stovarišta, Zdravka Čelara 14a,
Kancelarija broj 15, 11 000 Beograd, Republika Srbija).
If the last day of the deadline for submission of tenders falls on a nonworking day or statutory holiday, the deadline shall expire on the first following
working day.
Tender with options shall not be accepted.
Tender validity period shall be 90 calendar days from the day of the pu
blic opening of tenders.
Public opening of tenders shall be performed by the Committee on the
last day of the period for submission of tenders starting at 13.00 hours (local
time), at the premises of PE ”Serbian Railways” – Procurement and Central Wa
rehousing Department, Office No 33, 14a Zdravka Čelara St, 11 000 Belgrade,
Republic of Serbia (JP „Železnice Srbije”– Sektor za nabavke i centralna stova
rišta, kancelarija br.33, Zdravka Čelara 14a, 11 000 Beograd, Republika Srbija)
in the presence of authorized representatives of interested tenderers.
The tender submitted upon expiry of the dead line for submission of ten
ders, shall be considered untimely and shall not be opened. Upon the tender
opening procedure the Employer shall return the untimely tender to the Tende
rer unopened with a designation that it has been untimely submitted.

The Employer shall make the decision with respect to this public procure
ment within the period of 30 days from the day of the public opening of the tenders.
The potential tenderers may obtain all information at the following ad
dress:
PE ”SERBIAN RAILWAYS” – Procurement Department, 14a Zdravka
Čelara St, 11 000 Belgrade, Republic of Serbia
- Tel. +381 11 329 20 82
- Faх. +381 11 32-90-740
Contact person: Stevan Čarapić.
11287
На основу члана 69. и 72. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 116/08)
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”
Београд, Немањина 6
у п у ћ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда за
набавку услуге процене вредности некретнина постројења и опреме
предузећа ЈП „Железнице Србије” на дан 1. јануар 2011. године
у отвореном поступку – набавка бр. 7/2011
Наручилац овим позива понуђаче да поднесу запечаћене понуде за :
набавку услуге процене вредности некретнина постројења и опреме
предузећа ЈП „Железнице Србије” на дан 1. јануар 2011. године.
Право подношења понуда у отвореном поступку за јавну набавку имају
сва заинтересована домаћа или страна правна и физичка лица , која испуњава
ју обавезне услове за учешће у поступку , у складу са чланом 44. Закона о јав
ним набавкама, као и све услове из Јавног позива и конкурсне документације
Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда
са следећим елементима критеријума:
Елементи критеријума за утврђивање економски најповољније пону
де су:
– цена
80 пондера
– референца
15 пондера
– рок извршења услуга
5
Конкурсна документација се може добити на увид или преузети по
чев од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”, рад
ним даном од 10,00 до 14,00 часова, до истека рока за пријем понуда , у
просторијама ЈП „Железнице Србије” – Сектор за набавке, Здравка Челара
бр. 14а, канцеларија број 19, 11000 Београд, Република Србија.
Приликом преузимања документације, заинтересовани понуђачи су
дужни да приложе доказ о извршеној уплати износа од 3.000,00 РСД или
30 EUR. Износ се не враћа. Трошкове доставе конкурсне документације
ван граница земље Наручиоца сноси заинтересовани понуђач.
Динарска уплата се може на текући рачун ЈП „Железнице Србије”:
160-6858-66 Banca Intesa a.d. Beograd, са назнаком: за конкурсну докумен
тацију – набавка бр. 7/2011 – са позивом на број: 11-46019-248-50-7/2011
или девизну уплату за понуђаче из иностранства на рачун UniCredit Bank
A.D Beograd, према следећим инструкцијама
– reference number 11- 46019-302-54-23/2010
EUR PAYMENT INSTRUCTION
SWIFT MT103
FIELD NAME
Send
Receive
Transaction reference number
Value date/currency code/amount
Ordering customer
Sender’s correspondent
Intermediary reimbursement in
stitution
Account with institution

Beneficiary customer
Details of payment

CONTENT
Ordering part bank
BACXRSBG
:20: Tender no. 7/2011
:32A:
:50:
:53A:
:54A: BKAUATWW
:57A: BACXRSBG
:59:
/_RS35170003900402100806_________
__
(Account number)
ZELEZNICE SRBIJE
JAVNO PREDUZECE
NEMANJINA br.6
11000 BEOG
 RAD
SERBIA___________________
(Name and Address)
:70:
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NOTE:
Pleas e instruct your bank to send MT103 directly to UNICREDIT BANK
SERBIA JSC, Belgrade, Serbia (SWIFT BIC: BACXRSBG) covering EUR ac
count of UNICREDIT BANK SERBIA JSC with BANK AUSTRIA CREDI
TANSTALT AG, Vienna (SWIFT BIC: BKAUATWW)
In order to avoid any further correspondence, delay or return of payment
due to incomplete information MT 103 must always include:
1 full name and address (street, city, state) of the ordering customer – fi
eld 50
1 full name and IBAN (account number) of the beneficiary customer – fi
eld 59
Понуђач је дужан да понуду сачини, у свему према упутству наручи
оца и да је достави у року од 30 дана од дана објављивања Јавног позива
у „Службеном гласнику РС”, до 12,00 часова, (по локалном времену), без
обзира на начин подношења, на адресу: ЈП „Железнице Србије” – Сектор
за набавке, Здравка Челара бр. 14а, канцеларија број 15, 11000 Београд,
Република Србија.
Уколико последњи дан рока за подношење понуда пада у нерадан
дан или дан државног празника, као последњи дан наведеног рока сматра
ће се први следећи радни дан.
Не прихвата се понуда са варијантама.
Рок важења понуде је 90 календарских дана од дана јавног отварања
понуда.
Јавно отварање понуда обавиће се комисијски последњег дана рока
за подношење понуда, са почетком у 10,00 часова, (по локалном времену),
у просторијама ЈП „Железнице Србије” – Сектор за набавке, Здравка Чела
ра бр. 14а, канцеларија бр. 33, 11000 Београд, Република Србија, уз прису
ство овлашћених представника заинтересованих понуђача.
Понуда достављена по истеку рока за подношење, сматраће се не
благовременом и неће се отварати, а наручилац ће је по окончању поступ
ка отварања вратити неотворену подносиоцу понуде, уз повратницу, са на
знаком да је поднета неблаговремено.
Наручилац ће донети одлуку у вези са овом јавном набавком у року
од 30 дана од дана јавног отварања понуда.
Могући понуђачи могу да добију све информације на адреси:
ЈП „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ” – Сектор за набавке, Здравка Челара
14a, 11000 Београд, РС,
- Teл. +381 11 329 20 82
-Факс. +381 11 32-90-740
Контакт особа: Стеван Чарапић.
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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 РС”, број 116/08)
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“
11000 Београд, Царице Милице 2
ПАК 103925 Србија
о б ј а в љ у ј е
ЈAВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда у вези јавне набавке услуга
узорковање и анализа отпадних материјала који настају у процесу
прераде угља, угљева ниске топлотне моћи, биомасе и сагоривог
индустријског отпада у ПД РБ „Колубара” д.о.о., Лазаревац
у отвореном поступку
1. Предмет набавке
Јавно предузеће „Електропривреда Србије” позива све заинтересо
ване понуђаче да поднесу понуду за јавну набавку услуга – узорковање и
анализа отпадних материјала који настају у процесу прераде угља, угљева
ниске топлотне моћи, биомасе и сагоривог индустријског отпада у ПД РБ
„Колубара” д.о.о., Лазаревац, јавна набавка број 18/11/ДСИ.
2. Услови за учествовање
Понуду могу поднети 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 за
кона, а утврђене конкурсном документацијом.
Поред осталих услова утврђених конкурсном документацијом, по
требно је да понуђач испуњава и следеће услове:
– да у погледу техничког капацитета има акредитовану лабораторију
за физичко-хемијска и физичко-механичка испитивања угља и кокса и њи
хових чврстих продуката сагоревања, према стандарду SRPS ISO/IEC 17025;
– да у погледу кадровског капацитета има: 6 дипломираних инжење
ра машинске и технолошке струке запослених са пуним радним временом
од којих најмање 3 доктора техничких наука.
Доказе о испуњености ових услова понуђач обавезно доставља у по
нуди, на начин како је то утврђено конкурсном документацијом.
Понуда мора у целини бити припремљена у складу са овим јавним
позивом и Конкурсном документацијом за ову јавну набавку.
Наручилац не дозвољава подношење понуде са варијантом.
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3. Време и место увида у конкурсну документацију и услови за преу
зимање конкурсне документације
Непосредан увид у конкурсну документацију и преузимање исте за
интересовани понуђачи могу остварити у року за подношење понуда, у
просторијама Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд, Вој
воде Степе 412, канцеларија број 257 на II спрату, сваког радног дана од
10,00 до 14,00 часова.
Приликом преузимања конкурсне документације заинтересовани по
нуђачи су дужни да приложе:
– доказ о извршеној уплати у висини од 5.900 динара на текући рачун
Јавног предузећа „Електропривреда Србије” број 160 – 700 – 13 код Banca
Intesa а.д. Београд, позив на број 18/11/ДСИ, сврха уплате: „Конкурсна до
кументација 18/11/ДСИ” или 50,00 евра на девизни рачун Јавног предузе
ћа „Електропривреда Србије”, Царице Милице 2, 11000 Београд, (Account
with institution): Banca Intesa AD, Beograd, Milentija Popovica 7B, Beograd,
Republika Srbija, SWIFT: DBDBRSBG; Корисник (Beneficiary): Elektropri
vreda Srbije JP Beograd; IBAN: RS35160005030000152939; Посредник (In
termediary): BCITITMM, Intesa Sanpaolo SPA, Milano Italy, позив на број:
18/11/ДСИ. Сви трошкови банкарских трансфера падају на терет понуђача.
– овлашћење за преузимање конкурсне документације за лице које
преузима исту;
– писано обавештење у коме ће навести контакт информације свог
овлашћеног лица (име и презиме, тачна адреса потенцијалног понуђача,
телефон, e-mail адреса) за потребе касније комуникације.
Конкурсна документација се може преузети и електронским путем у
PDF формату.
4. Рок, место и начин подношења понуде
Рок за подношење понуда је до 12,00 часова 30. дана од дана обја
вљивања овог јавног позива у „Службеном гласнику РС”.
У случају да последњи дан рока за подношење понуда истиче нерад
ног дана (субота или недеља) или на дан државног празника, као последњи
дан рока за подношење понуда сматра се први следећи радни дан.
Понуда се подноси, у запечаћеној коверти, препорученом пошиљком
или лично на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије”, Војводе
Степе 412 (Писарница), Београд 11040, ПАК 166348, Србија – са назнаком:
„Понуда за јавну набавку број 18/11/ДСИ – не отварати”.
На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача,
телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.
5. Отварање понуда
Благовремене понуде, примљене у року и на начин означен у тачки 4. овог
јавног позива, биће јавно комисијски отворене у просторијама Јавног предузећа
„Електропривреда Србије”, Београд, Војводе Степе 412, сала на II спрату, 30.
дана од дана објављивања овог јавног позива у „Службеном гласнику РС”, од
носно истог дана када истиче рок за подношење понуда, у 12,15 часова.
Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници по
нуђача који су дужни да своје својство представника понуђача докажу пре
дајом овлашћења комисији за јавну набавку.
Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом јавном
позиву, сматраће се неблаговременим и биће по окончању поступка отва
рања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
6. Критеријум за оцењивање понуда
Критеријум за оцењивање понуда биће економски најповољнија по
нуда, у складу са конкурсном документацијом и то по следећим елементи
ма критеријума:
– понуђена цена,
– начин плаћања,
– референце.
Методологија за доделу пондера наведених елемената критеријума
за оцену понуда налази се у конкурсној документацији.
7. Додатне информације за сачињавање понуде
Понуђач може, у писаном облику, тражити додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека
рока за достављање понуда на адресу наручиоца, са назнаком: „Објашње
ња – позив за јавну набавку број 18/11/ДСИ”.
Наручилац ће у најкраћем року, а најкасније у року од два дана од
пријема захтева за додатне информације или појашњења у вези са припре
мањем понуде, писмом и електронском поштом одговорити подносиоцу
захтева и ту информацију доставити свим потенцијалним понуђачима који
су преузели конкурсну документацију.
Особе за контакт су др Слободан Ђекић и Дејан Вуксановић, ЈП
ЕПС, Војводе Степе 412, 11040 Београд, ПАК 166348, Србија.
Факс: +381 11 3972 967
Е-mail адреса: 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 максимално 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.
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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)
JАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ”
11000 Београд, Кнеза Милоша 11
oбјављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за набавку услуга израде техничке документације обликовану
по партијама
(број јавне набавке 352-10-0)
Опис предмета јавне набавке: услуга израде техничке документаци
је, по партијама:
– партија 1 – набавка услуге израде техничке документације за ДВ
400 kV број 401/1, увођење у ТС „Смедерево 3”;
– партија 2 – набавка услуге израде техничке документације за ДВ
110 kV, Ивањица–Гуча.
Услови за учествовање у поступку:
Право учешћа у поступку имају сва заинтересована лица која испу
њавају обавезне услове из члана 44 ЗЈН и која:
– у претходне три обрачунске године нису исказала губитак;
– поседују важећу дозволу надлежног органа за обављање делатно
сти која је предмет јавне набавке и то лиценца П061Е1 – пројекти електро
енергетских инсталација високог и средњег напона за далеководе и кабло
ве 110 и више kV;
– да располажу кадровским потенцијалом и то:
– минимално два лиценцирана пројектанта са лиценцом за пројекто
вање 351, од којих један пројектант мора имати више од пет година стажа у
пројектним организацијама, одговорног пројектанта електро струке,
– минимално једног лиценцираног пројектанта грађевинске струке
са лиценцом за пројектовање 310, 311 или 317, који мора имати више од
пет година стажа у пројектним организацијама.
Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде је
економски најповољнија понуда, и то:
– цена – максимално 70 бодова
– рок извршења услуге – максимално 10 бодова
– обим услуга пројектовања понуђача – максимално 10 бодова
– обим услуга пројектовања одговорних пројектаната – максимално
10 бодова
Увид и преузимање конкурсне документације: непосредан увид и
преузимање конкурсне документације је у Улици кнеза Милоша 11, кан
целарија 506, пети спрат, од 9,00 до 14,00 часова, сваког радног дана. При
ликом преузимања конкурсне документације овлашћени представник за
интересованог понуђача дужан је да приложи доказ о извршеној уплати
износа од 3.540,00 РСД (у цену је укључен ПДВ) на текући рачун преду
зећа Јавног предузећа „Електромрежа Србије” број 160-8905-36, позив на
број 14-20010 (модел 97) са назнаком: „За конкурсну документацију број
352-10-0”. Наведени износ се не враћа.
Подношење понуда: Понуде доставити у затвореним ковертама на
наведену адресу, најкасније 30 дана од дана оглашавања у „Службеном
гласнику РС” до 12,00 часова са назнаком: „Понуда за јавну набавку број
352 10 0 партија/е ______ – не отварати” (понуђач је дужан и да наведе на
које се партије понуда односи).
Отварање понуда: јавно отварање свих благовремено приспелих по
нуда ће се обавити истог дана у 12,15 часова у просторијама наручиоца, на
наведеној адреси.
Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде: одлука о из
бору најповољније понуде ће се донети у оријентационом року од 30 дана
од дана отварања понуда.
Контакт: Љубомир Јовановић, телефон 011 333 0 775, телефакс 011
324 2 414, ljubomir.jovanovic@ems.rs
Остале информације: неблаговремене, незапечаћене и некомплетне
понуде неће бити разматране.
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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 РС”, број 116/08)
Привредно друштво
за дистрибуцију електричне енергије
„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА – БЕОГРАД” ДОО
Оснивач: Јавно предузеће „Електропривреда Србије”
објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку услуге
Систематска санитарна заштита
Предмет јавне набавке број У-3/11 Систематска санитарна заштита објеката у ПД. „Електродистрибуција – Београд‘‘ д.о.о. у три партије.

49
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 физичка 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 преузимање 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 подноси 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 документације 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 документација ће бити одмах послата поштом. Наручилац не сноси никакву одговорност 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 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 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 радног 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 осталим понуђачима који су преузели конкурсну документацију.
Наручилац задржава право да повуче овај јавни позив.
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На основу члана 70. тачка 2, а у вези са чланом 72. ставови 1. и 2. За
кона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
„ЈУГОИСТОК” ДОО - НИШ
Огранак ЕД. Пирот, Таковска 3
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање понудa за јавну набавку услуге
у отвореном поступку
(ПИ-ЈН бр.01-11)
1. Предмет јавне набавке је набавка услуге – израда пројектно тех
ничке документације у четири примерка – главног електро пројекта 35 kV
кабловског вода од TS 110/35 kV „Пирот 2” до TS 35/10 kV „Пирот 4” ор
јентационе дужине 5 km.
Обим набавке, карактеристике и остали захтеви, дати су у конкурс
ној документацији.
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2. Право учешћа у поступку имају сви заинтересовани понуђачи који
испуњавају услове из члана 44. Закона о јавним набавкама.
3. Понуђачи су дужни да, уз понуду, поднесу доказе о испуњености
услова из члана 45. Закона о јавним набавкама и друга документа и обра
сце садржане у конкурсној документацији. Понуђач може доставити нару
чиоцу и неоверене фотокопије доказа о испуњености услова. Наручилац
задржава право да од понуђача затражи на увид оригиналну документаци
ју, у случају када процени да је то неопходно.
4. Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у конкурсну доку
ментацију и исту преузети лично, преко поште или у електронском облику
по претходном писменом захтеву, сваког радног дана, од 9 до 14 часова,
у року одређеном за подношење понуда, у просторијама управне зграде
наручиоца, налазеће у Пироту, Таковска број 3, код секретарице на зад
њем спрату управне зграде, уз подношење овлашћења представника који
преузима тендерску документацију и доказа о извршеној уплати износа
од 1.180,00 динара, (са обрачунатим ПДВ-ом) неповратно, на текући ра
чун наручиоца број 105-10141-64 код АИК Банке, сврха уплате „накнада за
конкурсну документацију ПИ-ЈН бр.01-11”.
5. Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања јавног
позива у Службеном гласнику Републике Србије, рачунајући рок почев од
првог наредног дана од дана објављивања. Благовременим понудама ће се
сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 12 ча
сова последњег дана наведеног рока, без обзира како су послате, укључу
јући и понуде послате поштом. Уколико је последњи дан рока нерадни дан,
рок истиче првог наредног радног дана.
6. Понуда се подноси искључиво на преузетом обрасцу из конкурс
не документације, лично или поштом и са свим потребним прилозима до
ставља се у назначеном року, у затвореној коверти на адресу наручиоца:
Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Југоисток ДОО
Ниш Електродистрибуција Пирот, Таковска 3, 18300 Пирот“са назнаком
„не отварати – понуда за пи-јн бр. 01-11”, као и са пуним називом, адресом
и телефоном понуђача уписаним на супротној страни коверте.
7. Само благовремено приспеле, потпуне и запечаћене понуде биће
предмет разматрања. Неблаговремене, незатворене, као и непрописно на
значене понуде, неће се разматрати и биће враћене понуђачу неотворене.
8. Понуда са варијантама није дозвољена.
9. Понуђач може поднети само једну понуду и не може је мењати.
10. Критеријум за избор најповољније понуде је економски најпо
вољнија понуда, а према следећим елементима критеријума, и то:
- понуђена цена
- референце понуђача
- рок извршења
- услови плаћања
укупно:

- 75 пондера
- 15 пондера
- 5 пондера
- 5 пондера
- 100 пондера

Елементи критеријума за оцењивање и избор најповољније понуде
ближе су разрађени у конкурсној документацији.
11. Јавно отварање понуда обавиће надлежна комисија у седишту на
ручиоца у Пироту, Таковска број 3, 30-ог дана од дана објављивања јавног
позива у Службеном гласнику Републике Србије, са почетком у 12,30 ча
сова. Уколико дан отварања понуда пада у нерадне дане, отварање понуда
обавиће се првог наредног радног дана.
12. Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача ко
ји су дужни комисији предати овлашћење за заступање понуђача, са назна
ком броја овлашћења, непосредно пред почетак отварања понуда.
13. Одлуку о избору најповољније понуде и додели уговора о јавној
набавци наручилац ће донети у року од 30 дана од дана отварања понуда.
14. Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде доставити
свим понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке.
15. Изабрани понуђач дужан је да, најкасније приликом закључења
уговора, као средства обезбеђења уговора, достави наручиоцу бланко соп
ствене (соло) менице, као и менична овлашћења, и то:
- за повраћај уплаћеног аванса, (само у случају да понуђач у понуди
захтева авансно плаћање),
- за добро извршење посла и
- за отклањање грешака у гарантном року.
16. У случају постојања потребе за новим услугама које предста
вљају понављање сличних услуга које пружа првобитни пружалац услуге,
а под условом да се такве услуге уклапају у основни пројекат за који је,
по овом јавном позиву, закључен уговор о јавној набавци, наручилац за
држава право да уговор за нове услуге закључи са изабраним понуђачем
по овом јавном позиву, у преговарачком поступку, без објављивања јавног
позива.
17. Наручилац задржава право да, уколико оцени за потребним, обу
стави поступак предметне јавне набавке.
18. Све додатне информације у вези са овим јавним позивом могу се
добити сваког радног дана до 15,00 часова, на тел: 010/332-555 локал 132,
особа за контакт је Владета Гошић, дипл.ел.инж – за технички део и Иван
Јовановић, дипл.правник на тел: 010/332-555 локал 131 – за правни део.
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На основу чл. 69, 70. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 116/08)
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
„ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА” ДОО
21000 Нови Сад, Булевар ослобођења број 100
објављује
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 ремонта/поправке ЕТ 35/х kV, снага 10, 8 и 4 MVA.
2. Опис предмета јавне набавке: Набавка се односи на услуге фабричког 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 јавним 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 најповољнија понуда, по претходно испуњеним свим условима и захтевима из
Конкурсне документације за предметну јавну набавку. Елементи критеријума за избор најповољније понуде су оцена понуђене цене и оцена цене
радног часа.
6. Увид и/или преузимање конкурсне документације: Увид и/или преузимање конкурсне документације се може извршити радним даном у времену 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 документације 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 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 јавног 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 државног 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.
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9. Овлашћење за представника понуђача мора да садржи име и презиме 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 отварању 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, email aleksandar.moraca@ev.rs
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На основу члана 72. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС
116/08), и члана 3. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 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
о гл а ш а в а
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 документацији.
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: заинтересовани 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 документације 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 идентификациони лист понуђача.
Заинтересовани инострани понуђачи уплатиће неповратни износ
од 20 евра на девизни рачун ПД „ТЕНТ” д.о.о Обреновац број 00-7010030460.9 код Комерцијалне банке Београд: IBAN: RS 35 2050 0070 100
3046 0987 (SWIFT code: KOBBRSBG).
6. Обавезна садржина понуде утврђена је у конкурсној документацији.
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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. 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 радни дан. Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и неотворене 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 пуномоћје 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 основу чл. 69, 70. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним на
бавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)
ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ” БЕОГРАД
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ
И КОПОВИ КОСТОЛАЦ” ДОО
12208 Костолац, Николе Тесле 5–7
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку
јавна набавка број 316/2011
1. Предмет набавке: одржавање дизалица и кранова у ТЕ-КО А.
2. Услови за учешће у поступку: право учешћа у поступку има по
нуђач који испуњава услове из члана 44. Закона о јавним набавкама као
и услове одређене конкурсном документацијом. Испуњеност захтеваних
услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 45. Закона о јавним
набавкама и конкурсном документацијом.
3. Критеријум за избор најповољније понуде је најниже понуђена цена.
4. Време и место увида у конкурсну документацију: заинтересова
на лица могу извршити увид и преузимање конкурсне документације сва
ког радног дана од 8,00 до 14,00 часова, почев од дана објављивања јав
ног позива у „Службеном гласнику РС” до истека рока за пријем понуда,
у просторијама ПД „ТЕ-КО Костолац”, Сектор за комерцијалне послове,
сала број 1. Заинтересованим лицима конкурсна документација може би
ти достављена поштом, телефаксом или електронском поштом, у року од
два дана од дана пријема захтева заинтересованог лица и свих података
потребних за доставу конкурсне документације. Преузимање или доста
ву конкурсне документације могуће је извршити уз достављање доказа о
уплати 1.000,00 динара (са ПДВ-ом) на рачун број 105-5220666-39 (АИК
Банка).
5. Време и место подношења понуде: понуде се подносе непосредно
или путем поште у року од 30 дана, рачунајући од дана објављивања овог
јавног позива у „Службеном гласнику РС”, до 10,00 часова. Благовреме
ним ће се сматрати све понуде примљене од стране наручиоца у року одре
ђеном за подношење понуда. Уколико је последњи дан рока нерадни дан,
рок за подношење понуда истиче првог наредног радног дана у 10.00 сати.
Понуде се подносе у затвореној коверти, на адресу: ПД „Термоел ектране и
копови Костолац”, Сектор за комерцијалне послове, 12208 Костолац, Ни
коле Тесле 5–7, са назнаком: „Понуда за јавну набавку број 316/2011 – ко
мисијски отворити”.
6. Време и место отварања понуда: јавно отварање понуда биће оба
вљено последњег дана истека рока за пријем понуда а тачно време отва
рања понуда биће наведено у конкурсној документацији коју ће понуђачи
преузети, на адреси из тачке 5. овог јавног позива. Представници понуђача
који желе да присуствују јавном отварању понуда, дужни су да пре почетка
отварања понуда поднесу комисији одговарајуће пуномоћје.
7. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде – 30 дана
од дана отварања понуда. Наведена одлука биће достављена свим понуђа
чима у року од три дана од дана њеног доношења.
8. Особа за контакт по овом јавном позиву је Бојан Цвејић, телефон
012/538-843, e-mail: bojan.cvejic@te-ko.rs
11518
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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)
ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ” БЕОГРАД
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
„ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ И КОПОВИ КОСТОЛАЦ” ДОО
12208 Костолац, Николе Тесле 5–7
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку
јавна набавка брoj 271/2011
1. Предмет набавке: ремонт хидрауличне инсталације и система за
подмазивање багера „Delatre Leviver” на допреми угља ТЕ-КО А.
2. Услови за учешће у поступку: право учешћа у поступку има по
нуђач који испуњава услове из члана 44. Закона о јавним набавкама као
и услове одређене конкурсном документацијом. Испуњеност захтеваних
услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 45. Закона о јавним
набавкама и конкурсном документацијом.
3. Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољ
нија понуда са следећим елементима критеријума:
– понуђена цена
95 пондера
– начин и услови плаћања
5 пондера
Елементи критеријума су описани и вредновани у конкурсној доку
ментацији, уз навођење методологије за доделу пондера за сваки елемент
критеријума.
4. Време и место увида у конкурсну документацију: заинтересована
лица могу извршити увид и преузимање конкурсне документације сваког
радног дана од 8,00 до 14,00 часова, почев од дана објављивања јавног по
зива у „Службеном гласнику РС” до истека рока за пријем понуда, у просто
ријама ПД „ТЕ-КО Костолац”, Сектор за комерцијалне послове, сала број 1.
Заинтересованим лицима конкурсна документација може бити достављена
поштом, телефаксом или електронском поштом, у року од два дана од дана
пријема захтева заинтересованог лица и свих података потребних за доста
ву конкурсне документације. Преузимање или доставу конкурсне докумен
тације могуће је извршити уз достављање доказа о уплати 1.000,00 динара
(са ПДВ-ом) на рачун број 105-5220666-39 (АИК Банка).
5. Време и место подношења понуде: понуде се подносе непосредно
или путем поште у року од 30 дана, рачунајући од дана објављивања овог
јавног позива у „Службеном гласнику РС”, до 10,00 часова. Благовреме
ним ће се сматрати све понуде примљене од стране наручиоца у року одре
ђеном за подношење понуда. Уколико је последњи дан рока нерадни дан,
рок за подношење понуда истиче првог наредног радног дана у 10,00 часо
ва. Понуде се подносе у затвореној коверти, на адресу: ПД „Термоел ектра
не и копови Костолац”, Сектор за комерцијалне послове, 12208 Костолац,
Николе Тесле 5–7, са назнаком: „Понуда за јавну набавку број 271/2011
– комисијски отворити”.
6. Време и место отварања понуда: јавно отварање понуда биће оба
вљено последњег дана истека рока за пријем понуда а тачно време отва
рања понуда биће наведено у конкурсној документацији коју ће понуђачи
преузети, на адреси из тачке 5. овог јавног позива. Представници понуђача
који желе да присуствују јавном отварању понуда, дужни су да пре почетка
отварања понуда поднесу комисији одговарајуће пуномоћје.
7. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде – 30 дана
од дана отварања понуда. Наведена одлука биће достављена свим понуђа
чима у року од три дана од дана њеног доношења.
8. Особа за контакт по овом јавном позиву је Бојан Цвејић, телефон
012/538-843, e-mail: bojan.cvejic@te-ko.rs
11517

На основу члана 69, 70. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)
ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ” БЕОГРАД
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
„ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ И КОПОВИ КОСТОЛАЦ” ДОО
12208 Костолац, Николе Тесле 5–7
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку јавна набавка
број 306/2011
1. Предмет набавке: услуга оправке хидрауличних система на основ
ној рударској механизацији са уградњом нових склопова.
2. Услови за учешће у поступку: право учешћа у поступку има по
нуђач који испуњава услове из члана 44. Закона о јавним набавкама као
и услове одређене конкурсном документацијом. Испуњеност захтеваних
услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 45. Закона о јавним
набавкама и конкурсном документацијом.
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3. Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољ
нија понуда са следећим елементима критеријума:
– понуђена цена
95 пондера
– начин и услови плаћања
5 пондера
Елементи критеријума су описани и вредновани у конкурсној доку
ментацији, уз навођење методологије за доделу пондера за сваки елемент
критеријума.
4. Време и место увида у конкурсну документацију: заинтересована
лица могу извршити увид и преузимање конкурсне документације сваког
радног дана од 8,00 до 14,00 часова, почев од дана објављивања јавног по
зива у „Службеном гласнику РС” до истека рока за пријем понуда, у просто
ријама ПД „ТЕ-КО Костолац”, Сектор за комерцијалне послове, сала број 1.
Заинтересованим лицима конкурсна документација може бити достављена
поштом, телефаксом или електронском поштом, у року од два дана од дана
пријема захтева заинтересованог лица и свих података потребних за доста
ву конкурсне документације. Преузимање или доставу конкурсне докумен
тације могуће је извршити уз достављање доказа о уплати 1.000,00 динара
(са ПДВ-ом) на рачун број 105-5220666-39 (АИК Банка).
5. Време и место подношења понуде: понуде се подносе непосредно
или путем поште у року од 30 дана, рачунајући од дана објављивања овог
јавног позива у „Службеном гласнику РС”, до 10,00 часова. Благовременим
ће се сматрати све понуде примљене од стране наручиоца у року одређеном
за подношење понуда. Уколико је последњи дан рока нерадни дан, рок за под
ношење понуда истиче првог наредног радног дана у 10,00 часова. Понуде се
подносе у затвореној коверти, на адресу: ПД „Термоелектране и копови Ко
столац”, Сектор за комерцијалне послове, 12208 Костолац, Николе Тесле 5–7,
са назнаком: „Понуда за јавну набавку број 306/2011 – комисијски отворити”.
6. Време и место отварања понуда: јавно отварање понуда биће оба
вљено последњег дана истека рока за пријем понуда а тачно време отва
рања понуда биће наведено у конкурсној документацији коју ће понуђачи
преузети, на адреси из тачке 5. овог јавног позива. Представници понуђача
који желе да присуствују јавном отварању понуда, дужни су да пре почетка
отварања понуда поднесу комисији одговарајуће пуномоћје.
7. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде – 30 дана
од дана отварања понуда. Наведена одлука биће достављена свим понуђа
чима у року од три дана од дана њеног доношења.
8. Особа за контакт по овом јавном позиву је Бојан Цвејић, телефон
012/538-843, e-mail: bojan.cvejic@te-ko.rs
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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 - теренским 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 производног програма „Gaz”, „Gazela”, са уградњом резервних
делова,
- партија 4: поправка и сервисирање теренских возила из производног програма „ARO”, са уградњом резервних делова,
- партија 5: машинска обрада мотора путничко – теренског програма: „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 заинтересована 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 доказивање 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 приложеном 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 преко FINDOMESTIC банке а.д. Косовска бр 10, 11000београд, рачун 1009362054-00, 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 електронском поштом у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева заинтересованог лица. Уз послат захтев, оверен од стране руководећег лица, заинтересовани понуђач је дужан да достави и доказ о уплати.
Поред доказа о извршеној уплати представник понуђача мора приложити 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 јавног позива у »Службеном гласнику Републике Србије«, у затвореним ковертама, 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 - теренских возила - ЈН број: У-010/11-1СА не отварати”.
6. Последњег дана рока, понуде се достављају до 8 часова, без обзира 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 назначеној адреси - (Велика сала на спрату).
Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом 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 документацијом, 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 захтева 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.
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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 РС” број 116/08)
ГСП „БЕОГРАД”
о гл а ш а в а
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда за набавку услуге
у отвореном поступку
Предмет набавке – обезбеђење транспорта новца и хартија од вредности.

Право учешћа имају сва заинтересована правна и физичка лица која
испуњавају услове за учешће у поступку у склaду са Законом о јавним набавкама (чл. 44. и 45) и која су регистрована за пружање услуге која је
предмет јавне набавке.
Предвиђени период извршења набавке: годину дана од дана потписивања уговора са најповољнијим понуђачем.
Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузети конкурсну документацију у просторијама ГСП „Београд”, Кнегиње Љубице 29,
Сектор за планирање и инвестиције, канцеларија 17.
За све додатне информације везане за набавку можете се обратити 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 приложити 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 вредности, 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 телефона и факса за доставу појашњења, обавештења, измена.
Понуде се достављају на српском језику у затвореној коверти овереној печатом, са назнаком: „Понуда за набавку: обезбеђење транспорта новца 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 понуде.
Рок за достављање понуда је 23. мај 2011.године до 9,30 часова у писарници наручиоца.
Јавно отварање понуда извршиће се 23. маја 2011. године у 10,00 часова, 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 пондера 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

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР „ЗВЕЗДАРА”
11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
о гл а ш а в а
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда
услуга – физичко обезбеђење имовине и особља КБЦ „Звездара”
у отвореном поступку
број У-01/11
Предмет јавне набавке: физичко обезбеђење имовине и особља КБЦ
„Звездара” за годишње потребе.
Оквирна вредност јавне набавке: цца. 4.474.576,27 динара.
Право учешћа по овом огласу имају сва домаћа и страна правна и фи
зичка лица која испуњавају услове предвиђене чланом 44. Закона о јавним
набавкама, уз подношење доказа из члана 45. истог Закона.
Увид у конкурсну документацију и преузимање конкурсне докумен
тације може се извршити, уз писмено овлашћење понуђача, у КБЦ „Зве
здара” Београд, Димитрија Туцовића 161, Правна служба, соба 10, зграда
Управе, сваког радног дана од 10,00 до 13,00 часова, уз доказ о извршеној
уплати износа од 3.000.00 динара на рачун КБЦ „Звездара” код Управе за
јавна плаћања, број 840-634661-61. Уплаћени износ се не враћа. Понуђачи
који су преузели конкурсну документацију у претходном, поништеном по
ступку нису у обавези да уплаћују наведени износ.
Понуда мора бити у оригиналу, сачињена на преузетом обрасцу по
нуде, јасна и недвосмислена, као и оверена печатом и потписом овлашће
ног лица понуђача.
Уз понуду обавезно доставити једно од средстава обезбеђења плаћа
ња на износ од 2 % процењене вредности јавне набавке, без могућности
повлачења истог до окончања поступка доделе уговора по овом конкурсу, а
као гаранцију за потпис уговора. Понуђач коме буде додељен уговор биће
у обавези да приликом потписивања уговора достави једно од средстава
обезбеђења плаћања на износ од 8 % уговорне вредности јавне набавке,
као гаранцију за извршење уговора.
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Затворене понуде са назнаком: „Понуда – за јавну набавку услуга –
физичко обезбеђење имовине и особља КБЦ „Звездара” – не отварати, јав
на набавка број У-01/11”, уз видно означење броја јавне набавке из овог
огласа, доставити поштом или лично, соба број 1 зграда Управе на адресу
наручиоца, најкасније 30 дана од дана објављивања овог јавног позива у
„Службеног гласнику РС”. Неблаговремене понуде се неће узимати у раз
матрање.
Јавно отварање понуда обавиће се у згради Управе наручиоца, II спрат, у Димитрија Туцовића 161 у Београду, на дан истека рока за доста
вљање понуда, а тачан датум и време биће назначени у конкурсној доку
ментацији.
Критеријум на основу кога ће стручна комисија оцењивати понуде
биће у оквиру најниже понуђене цене према члану 52. став 1. тачка 2. Зако
на о јавним набавкама. Елементи критеријума: цена – 100 пондера.
Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети у року од
30 дана од дана јавног отварања понуда, а доставити је понуђачима у року
од три дана од дана доношења.
Додатне информације могу се добити на телефон 011-30 88 672. Осо
ба за контакт је Јелена Ц. Марић, дипл. правник.
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На основу члана 69, члана 70. став 1. тачка 2. и члана 72. став 1. тач
ка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова 2

27

набавку број А-5/11 број партије: __________________________________
____________ – не отварати”, на адресу: Клинички центар Србије, Одсек
административно-техничких послова (архива), Београд, Пастерова 2.
Отварање понуда
Јавно отварање понуда ће се обавити у просторијама Клиничког цен
тра Србије – Служба за техничке и друге послове – Сектор други послови,
Пастерова 2, одмах по истеку рока за достављање понуда, у 12,30 часова
а према обавештењу које ће наручилац накнадно доставити понуђачима.
Представник понуђача који присуствује јавном отварању понуда мора пре
дати наручиоцу овлашћење, оверено печатом и потписано од стране овла
шћеног лица.
Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде
Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети у оквир
ном року од 20 дана од дана јавног отварања понуда.
Контакт
Телефон за детаљније информације је 011/3615-742, особа за контакт
је Дејан Бишевац.
Остале информације
Уз понуду заинтересовани понуђачи треба да доставе доказе о испу
њености услова из члана 44, а према члану 45. Закона о јавним набавкама.
Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама,
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 одбаче
на као неисправна. Непотпуне, неисправне и неблаговремено достављене
понуде неће се разматрати. Понуде са варијантама нису дозвољене.
Е-2779

Радови

о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда

На основу члана 70. став 1. и члана 71. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 116/08)

Врста поступка: отворени поступак.
Предмет јавне набавке
Услуге одржавања и поправки комуникационих система, биро опре
ме и система видео надзора. Број јавне набавке А-5/11.
Опис предмета јавне набавке
Услуге одржавања и поправки комуникационих система, биро опре
ме и система видео надзора по партијама:
– партија 1 – телефонске централе
– партија 2 – радио станице
– партија 3 – систем за позив пацијената, болничке сигнализације,
интерфонски системи и разгласи
– партија 3 – фотокопир апарати
– партија 5 – штампачи
– партија 6 – писаће и рачунске машине
– партија 7– системи видео надзора.
Детаљни опис услуга дат је у конкурсној документацији.
Услови за учествовање у поступку
Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физич
ка лица која испуњавају обавезне услове предвиђене чланом 44. Закона о
јавним набавкама и посебне услове из конкурсне документације. Испуње
ност тих услова подносилац понуде доказује на начин утврђен чланом 45.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08), а у слу
чају да подносилац понуде има подизвођаче или учествује у заједничкој
понуди дужан је да достави доказе из члана 49, односно члана 50. Закона.
Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума
економски најповољније понуде сагласно одредбама члана 52. Закона о
јавним набавкама.
Увид и преузимање конкурсне документације
Увид у конкурсну документацију и преузимање исте може се изврши
ти у просторијама Клиничког центра Србије – Служба за техничке и друге
послове – Сектор за инжењеринг, Пастерова 2, радним даном од 10,00 до
14,00 часова, почев од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику
РС”. Приликом преузимања документације, заинтересовани понуђачи ду
жни су да приложе доказ о извршеној уплати у износу од 2.000,00 динара
за предметну конкурсну документацију на текући рачун Клиничког центра
Србије број 840-667667-80. Уплаћена средства се не враћају. Лице које пре
узима конкурсну документацију мора са собом имати овлашћење за по
дизање конкурсне документације, које ће приложити заједно са уплатом.
Елементи критеријума су:
– понуђена цена,
– техничко технолошке предности.
Подношење понуда
Понуђачи су у обавези да своје понуде доставе у року од 30 дана од
дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС” до 12,00 ча
сова. Понуде се достављају одвојено за сваку појединачну партију у затво
реној коверти или препорученом пошиљком са назнаком: „Понуда за јавну

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 одмаралиште Београд.
Јавна набавка за уступање извођења грађевинских и грађевинско-занатских 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 одмаралиште 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
Publishes
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 основу члана 69. и члана 70. став 1. тач. 1. и члан 71. Закона о јав
ним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)
ОПШТИНА РУМА
22400 Рума, Главна 107
о б ј а в љ у ј е

На основу чл. 69, 70. и 72. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС” број 116/08), и Одлуке о покретању поступка брoj 404-02148/2011-21 од 13. априлa 2011. године
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
Београд, Булевар Краља Александра 15
објављује

ПРЕТХОДНИ РАСПИС
Шифра делатности 75110; МБ 08026106; ПИБ 101913980.
Предмет јавне набавке радова и то: изградња базена I фаза са прате
ћом инфраструктуром.
Оквирно време почетка јавне набавке је: II квартал 2011. године.
Оквирна вредност јавне набавке је: 150.000.000,00 динара.
Особа за контакт која ће пружати додатне информације је: Небојша
Костић, телефон 022/478-077, e-mail n.kostic@jatruma.com
10878

На основу члана 69, члана 70. став 1. тачка 1) и члана 71. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)
ОПШТИНА ИНЂИЈА
22320 Инђија, Цара Душана 1
објављује
ПРЕТХОДНИ РАСПИС
o намери да спроведе поступак јавне набавке радова
Предмет јавне набавке је набавке радова – извођење радова на из
градњи I фазе Регионалне санитарне депоније у Инђији.
Оквирно време почетка јавне набавке је април/мај 2011. године.
Оквирна вредност јавне набавке је је 259.317.380,00 динара. Сред
ства за реализацију I фазе обезбеђена су Одлуком Управног одбора Фон
да за заштиту животне средине Београд, Немањина 22–26, број 401-0000177/2011-01/1 од 2. 3. 2011. године.
Особа за контакт која ће пружати додатне информације је:
самостални стручни сарадник за јавне набавке Свјетлана Павловић,
е- mail: svjetlana.pavlovic@indjija.net телефон 022/561-322.
11820

На основу члана 71. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ”
Београд, Царице Милице 2
и
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД”
Београд, Масарикова 1–3
објављују
ПРЕТХОДНИ РАСПИС
због планирања јавних набавки радова
чија је процењена вредност виша од 50.000.000,00 динара
Јавно предузеће „Електропривреда Србије” из Београда, Царице Ми
лице 2 и Привредно друштво „Електродистрибуција Београд”, Масарикова
1–3, обавештавају понуђаче о намерама јавне набавке радова изградње за
једничког енергетско-пословног комплекса у блоку 20 на Новом Београ
ду – прва фаза (радови фундирања, заштита темељне јаме и грађевински
радови до коте 0,00).
Набавка радова треба да се изврши у току 2011. године, а вршиће се
у отвореном поступку у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и
другим позитивним законским прописима који уређују ову област.
Додатне информације могу се добити у Јавном предузећу „Електро
привреда Србије” – Дирекција за стратегију и инвестиције, Београд, Војво
де Степе 412, пети спрат соба број 524, особа за контакт Горан Хасанагић
телефон 011/2473191 и 3952503, факс 011/3970458, e-mail goran.hasana
gic@eps.rs и Привредном друштву „Електродистрибуција Београд”, д.о.о.,
Господар Јевремова 28, други спрат, особа за контакт Лидија Станковић,
телефон 011 2631433, e-mail lidija.stankovic@edb.rs
11340

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 заинтересована 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 капацитета 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, пословни, 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 преузимање 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 документација 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 радног 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 радова 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 објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС” 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 10,00 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 документацију и стећи комплетан увид ради давања одговарајуће понуде 17-ог (седамнаестог) 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 периоду 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 404-0249/2011-21 од 14. априла 2011. године
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
Београд, Булевар Краља Александра 15
објављује
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 адаптацији Народног музеја у Крушевцу са опремом, град Крушевац.
3. Услови за учествовање у поступку: Право учешћа имају сва заинтересована 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 капацитета 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 понуде:
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
5. Време и место увида у конкурсну документацију, услови за преузимање 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 документација 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 радног 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 документацију 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 основу чл. 69, 70. и 72. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 116/08) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне
набавке број 404-02-46/1/2011-05 од 7. априла 2011. године
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
11070 Београд, Булевар Михајла Пупина 2
упућујe
ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање понуда у отвореном поступку
за јавну набавку
број 31-05
1. Наручилац: Министарствo омладине и спорта, Булевар Михајла
Пупина 2, Београд.
2. Предмет набавке: извођење радова на реализацији пројекта Из
градња баријере за галопску стазу и реконструкција ограде за публику –
ЈП Хиподром, Београд.
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, услове у
погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета де
финисане конкурсном документацијом, као и:
– да су у претходних пет обрачунских година (2006, 2007, 2008, 2009.
и 2010) извели радове на изградњи, реконструкцији или адаптацији грађе
винских објеката, у вредности од најмање 50.000.000,00 динара без ПДВ-а.
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4. Критеријуми и елементи критеријума за избор најповољније пону
де: критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда, а
елементи критеријума за вредновање понуда су :
1) понуђена цена – 90 пондера
2) рок извођења радова – 10 пондера
5. Време и место увида у конкурсну документацију, услови за преу
зимање конкурсне документације: заинтересовани понуђачи могу изврши
ти увид у конкурсну документацију и преузети конкурсну документацију у
просторијама Министарства омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина
2, Београд, сваког радног дана од 9,00 до 16,00 часова, до дана и часа ис
тека рока за подношење понуда, рачунајући од дана објављивања јавног
позива у „Службеном гласнику РС”. После наведеног рока конкурсна до
кументација се не може преузети.
6. Обилазак локације и увид у техничку документацију: понуђачи су
дужни да се увере у све услове градње, изврше увид у техничку документа
цију и стекну комплетан увид у предмет радова, ради давања одговарајуће
понуде до истека рока за подношење понуда, сваког радног дана, рачунају
ћи од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”, на ло
кацији на којој ће се радови и изводити. Контакт особа за обилазак локације
и за увид у техничку документацију је Зоран Петровић, тел. 064/0899-687
и 011/3543-839, од 9,00 до 14,00 часова.
7. Време и место подношења понуда: понуде се могу доставља
ти лично или поштом, на адресу наручиоца – Министарствo омладине и
спорта, Булевар Михајла Пупина 2, Београд, сваког радног дана од 9,00 до
16,00 часова и морају се налазити у затвореној коверти са назнаком: „По
нуда за јавну набавку број 31-05, изградња баријере за галопску стазу и
реконструкција ограде за публику – ЈП Хиподром Београд (не отварати)”.
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон
и особу за контакт.
Крајњи рок за подношење понуда је 36. дан од дана објављивања јав
ног позива у „Службеном гласнику РС”, и то до 10,00 часова.
Уколико дан за достављање понуда падне у нерадни дан, као послед
њи дан за достављање понуде сматра се први наредни радни дан до 10,00
часова.
8. Време и место отварања понуда: јавно отварање понуда ће се оба
вити последњег дана рока за подношење понуда у 10,30 часова, у просто
ријама Министарства омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, соба
6, у Београду, уз присуство овлашћених представника понуђача.
Уколико дан за јавно отварање понуда падне у нерадни дан, јавно
отварање понуда ће се извршити првог наредног радног дана у 10,30 ча
сова.
9. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде: оквирни
рок у коме ће наручилац донети одлуку о избору најповољније понуде је
15 дана од дана отварања понуда.
10. Име особе за контакт која ће пружати додатне информације: Жа
клина Гостиљац Masella, е-пошта: zaklina.gostiljac@mos.gov.rs телефон
011/214-78-41, од 12,00 до 16,00 часова.
E-2762

На основу чл. 69, 70. и 72. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 116/08) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне
набавке број 404-02-51/1/2011-05 од 7. априла 2011. године
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
11070 Београд, Булевар Михајла Пупина 2
упућујe
ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање понуда у отвореном поступку
за јавну набавку
број 36-05
1. Наручилац: Министарствo омладине и спорта, Булевар Михајла
Пупина 2, Београд.
2. Предмет набавке: изградња затвореног базена у простору школске
зграде Техничке школе у Ваљеву.
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, услове у
погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета де
финисане конкурсном документацијом.
4. Критеријуми и елементи критеријума за избор најповољније пону
де: критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда, а
елементи критеријума за вредновање понуда су:
1) понуђена цена – 90 пондера
2) рок извођења радова – 10 пондера
5. Време и место увида у конкурсну документацију, услови за преу
зимање конкурсне документације: заинтересовани понуђачи могу изврши
ти увид у конкурсну документацију и преузети конкурсну документацију у
просторијама Министарства омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2,
Београд, сваког радног дана од 9,00 до 16,00 часова, до дана и часа истека
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рока за подношење понуда, рачунајући од дана објављивања јавног позива
у „Службеном гласнику РС”. После наведеног рока конкурсна документа
ција се не може преузети.
6. Обилазак локације и увид у техничку документацију: понуђачи су
дужни да се увере у све услове градње, изврше увид у техничку докумен
тацију и стекну комплетан увид у предмет радова, ради давања одговара
јуће понуде до истека рока за подношење понуда, сваког радног дана, ра
чунајући од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”,
на локацији на којој ће се радови и изводити. Контакт особа за обилазак
локације и за увид у техничку документацију је Милан Петровић, тел. 014
239 080, 063 231 750, од 10,00 до 13,00 часова.
7. Време и место подношења понуде: понуде се могу достављати
лично или путем поште, на адресу наручиоца: Министарствo омладине и
спорта, Булевар Михајла Пупина 2, Београд, сваког радног дана од 9,00 до
16,00 часова и морају се налазити у затвореној коверти са назнаком: „По
нуда за јавну набавку број 36-05 – изградња затвореног базена у простору
школске зграде Техничке школе у Ваљеву (не отварати)”.
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, те
лефон и особу за контакт.
Крајњи рок за подношење понуда је 38. дан од дана објављивања јав
ног позива у „Службеном гласнику РС”, и то до 11,00 часова.
Уколико дан за достављање понуда падне у нерадни дан, као последњи
дан за достављање понуде сматра се први наредни радни дан до 11,00 часова.
8. Време и место отварања понуда: јавно отварање понуда ће се оба
вити последњег дана рока за подношење понуда у 11,30 часова у простори
јама Министарства омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, соба 6,
у Београду, уз присуство овлашћених представника понуђача.
Уколико дан за јавно отварање понуда падне у нерадни дан, јавно
отварање понуда ће се извршити првог наредног радног дана у 11,30 часова.
9. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде: оквирни
рок у коме ће наручилац донети одлуку о избору најповољније понуде је
15 дана од дана отварања понуда.
10. Име особе за контакт која ће пружати додатне информације: Жа
клина Гостиљац Masella, е-пошта: zaklina.gostiljac@mos.gov.rs телефон
011/214-78-41, од 12,00 до 16,00 часова.
E-2762

На основу чл. 69, 70. и 72. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 116/08) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне
набавке број 404-02-52/1/2011-05 од 7. априла 2011. године
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
11070 Београд, Булевар Михајла Пупина 2
упућујe
ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање понуда у отвореном поступку
за јавну набавку број 37-05
1. Наручилац: Министарствo омладине и спорта, Булевар Михајла
Пупина 2, Београд.
2. Предмет набавке: изградња фискултурне сале у Школи за ученике
оштећеног вида „Вељко Рамадановић” (I фаза), Земун.
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, услове у
погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета де
финисане конкурсном документацијом, као и:
– да су у претходних пет обрачунских година (2006, 2007, 2008, 2009.
и 2010), по основу изведених грађевински и грађевинскозанатских и инста
латерских радова на изградњи, реконструкцији, адаптацији и санацији обје
ката извели радове у вредности од најмање 70.000.000,00 динара са ПДВ-ом.
4. Критеријуми и елементи критеријума за избор најповољније пону
де: критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда, а
елементи критеријума за вредновање понуда су:
1) понуђена цена – 90 пондера
2) рок извођења радова – 10 пондера
5. Време и место увида у конкурсну документацију, услови за преу
зимање конкурсне документације: Заинтересовани понуђачи могу изврши
ти увид у конкурсну документацију и преузети конкурсну документацију у
просторијама Министарства омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина
2, Београд, сваког радног дана од 9,00 до 16,00 часова, до дана и часа ис
тека рока за подношење понуда, рачунајући од дана објављивања јавног
позива у „Службеном гласнику РС”. После наведеног рока конкурсна до
кументација се не може преузети.
6. Обилазак локације и увид у техничку документацију: понуђачи су
дужни да се увере у све услове градње, изврше увид у техничку документа
цију и стекну комплетан увид у предмет радова, ради давања одговарајуће
понуде до истека рока за подношење понуда, сваког радног дана, рачунајући
од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”, на локацији
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на којој ће се радови и изводити. Контакт особа за обилазак локације и за
увид у техничку документацију је Божа Ракочевић, тел. 064/297-88-00, од
10,00 до 12,00 часова.
7. Време и место подношења понуде: понуде се могу достављати
лично или путем поште, на адресу наручиоца: Министарствo омладине и
спорта, Булевар Михајла Пупина 2, Београд, сваког радног дана од 9,00
до 16,00 часова и морају се налазити у затвореној коверти са назнаком:
„Понуда за јавну набавку број 37-05 – изградња фискултурне сале у Шко
ли за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић” (I фаза), Земун (не
отварати)”.
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, те
лефон и особу за контакт.
Крајњи рок за подношење понуда је 37. дан од дана објављивања јав
ног позива у „Службеном гласнику РС”, и то до 11,00 часова.
Уколико дан за достављање понуда падне у нерадни дан, као послед
њи дан за достављање понуде сматра се први наредни радни дан до 11,00
часова.
8. Време и место отварања понуда: јавно отварање понуда ће се оба
вити последњег дана рока за подношење понуда у 11,30 часова у простори
јама Министарства омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, соба 6,
у Београду, уз присуство овлашћених представника понуђача.
Уколико дан за јавно отварање понуда падне у нерадни дан, јавно
отварање понуда ће се извршити првог наредног радног дана у 11,30 ча
сова.
9. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде: оквирни
рок у коме ће наручилац донети одлуку о избору најповољније понуде је
15 дана од дана отварања понуда.
10. Име особе за контакт која ће пружати додатне информације: Жа
клина Гостиљац Masella, е-пошта: zaklina.gostiljac@mos.gov.rs телефон
011/214-78-41, од 12,00 до 16,00 часова.
Е-2762

На основу чл. 69, 70. и 72. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 116/08) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне
набавке број 404-02-28/1/2011-05 од 7. априла 2011. године
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
11070 Београд, Булевар Михајла Пупина 2
упућујe
ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање понуда у отвореном поступку
за јавну набавку
број 13-05
1. Наручилац: Министарствo омладине и спорта, Булевар Михајла
Пупина 2, Београд.
2. Предмет набавке: реконструкција и надоградња улазног хола
спортске хале и уградња лифта за особе за инвалидитетом, Хала спортова
Суботица.
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, услове у
погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета де
финисане конкурсном документацијом.
4. Критеријуми и елементи критеријума за избор најповољније пону
де: Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда, а
елементи критеријума за вредновање понуда су:
1) понуђена цена – 90 пондера
2) рок извођења радова – 10 пондера
5. Време и место увида у конкурсну документацију, услови за преу
зимање конкурсне документације:
Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у конкурсну доку
ментацију и преузети конкурсну документацију у Градском услужном цен
тру Старе градске куће у Суботици, Трг слободе 1, на пријемним местима
бр. 16 и 17, радним данима од 7,00 до 15,00 часова, до дана и часа истека
рока за подношење понуда, рачунајући од дана објављивања јавног позива
у „Службеном гласнику РС”. После наведеног рока конкурсна документа
ција се не може преузети.
6. Обилазак локације и увид у техничку документацију: понуђачи су
дужни да се увере у све услове градње, изврше увид у техничку докумен
тацију и стекну комплетан увид у предмет радова, ради давања одговара
јуће понуде до истека рока за подношење понуда, сваког радног дана, ра
чунајући од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”,
на локацији на којој ће се радови и изводити. Контакт особа за обилазак
локације и за увид у техничку документацију је Рожа Плетикосић , теле
фон 064/19 20 358, од 11,00 до 13,00 часова.
7. Време и место подношења понуде: понуде се могу достављати
лично или путем поште, на адресу Суботица, Трг слободе 1, Градски услу
жни центар, пријемно место 16 и 17, сваког радног дана од 7,00 до 15,00
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часова и морају се налазити у затвореној коверти са назнаком: „Понуда
за јавну набавку број 13-05, Реконструкција и надоградња улазног хола
спортске хале и уградња лифта за особе за инвалидитетом, Хала спортова
Суботица (не отварати)”.
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, те
лефон и особу за контакт.
Крајњи рок за подношење понуда је 30. дан од дана објављивања јав
ног позива у „Службеном гласнику РС”, и то до 11,00 часова.
Уколико дан за достављање понуда падне у нерадни дан, као послед
њи дан за достављање понуде сматра се први наредни радни дан до 11,00
часова.
8. Време и место отварања понуда: јавно отварање понуда ће се оба
вити последњег дана рока за подношење понуда у 12,00 часова у Зеленој
сали Старе Градске куће, Суботица, Трг слободе 1, уз присуство овлашће
них представника понуђача.
Уколико дан за јавно отварање понуда падне у нерадни дан, јавно отва
рање понуда ће се извршити првог наредног радног дана у 12,00 часова.
9. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде: оквирни
рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о избору најповољније понуде је
15 дана од дана отварања понуда.
10. Име особе за контакт која ће пружати додатне информације: Не
мања Симовић, телефон 066/6677209, од 7,00 до 17,00 часова.
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
упућује
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 система за наводњавање пољопривредног земљишта у Општини Гроцка.
Право учешћа имају сва заинтересована лица који испуњавају услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 44. Закона о
јавним 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 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 неовереним копијама осим банкарске гаранције за озбиљност 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 поднесе и:
1) Оригинал неопозиву, безусловну, наплативу на први позив без
права приговора, банкарску гаранцију за озбиљност понуде са роком важности минимум 90 дана од датума отварања понуда односно до истека важности 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 највише 20% од вредности уговора (са ПДВ-ом) и са роком важности до повраћаја 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 завршетак радова;
в) за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% вредности уговора (са ПДВ-ом) и са роком важности 30 дана дуже од уговореног гарантног рока.
3) Извођач је дужан да пре увођења у посао осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова.
Извођач је такође дужан да на дан увођења у посао, достави наручиоцу 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.
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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 месеци пре објављивања јавног позива, без иједног дана неликвидности.
5) Услов о располагању довољним техничким капацитетом:
Довољан технички капацитет понуђач испуњава ако, има на располагању:
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 одговорне 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 објављивања јавног позива, да су одговорним извођачима радова - чије су личне
лиценце приложене и који су пријављени у понуди, приложене личне лиценце 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 повремених 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 послова или другог уговора о обављању радова у предметној јавној набавци, потребно 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 радова 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 комплетно завршеним занатским радовима и инсталацијама (Врсте радова:
извођење грађевинских радова, грађевинско-занатских радова, хидротехнички радови, машинске инсталације и електро-енергетске инсталације).
Објекат 2 – цевовод пречника мин Ø300 или више од дуктила или челика минималне дужине 1.500 m са комплетно завршеним радовима и инсталацијама (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 средствима, 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 управа града Београда, Агенција за инвестиције и становање, 11000 Београд,
Трг Николе Пашића 6, соба 616, (у даљем тексту наручилац), сваког радног дана од дана објављивања јавног позива у времену од 13 до 16 часова,
уз подношење овлашћења за преузимање конкурсне документације и доказ 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 запечаћеном омоту, преко писарнице на адресу: Градска управа града Београда,
Агенција за инвестиције и становање, Трг Николе Пашића 6, Београд, са назнаком „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 наредног дана од дана објављивања јавног позива у „Службени гласнику РС“.
Понуђач је дужан да на полеђини омота назначи назив, адресу, телефон 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 најповољнија 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 уговора 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 поседује 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 одговорног 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 отварања биће враћена понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено. Oсобе за контакт, за додатне информације: Драгана
Шеварлић, дипл. инж. грађевине, телефон: 321-6483 и Дејан Колорогић,
дипл. правник, тел. 321-6155.
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Law

On the basis of Article 72 Paragraph 1 Item 1 of the Public Procurement
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.
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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. 840742341843-24, 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 nonworking 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
упућује
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 јавним набавкама. Испуњеност услова из члана 44. Закона о јавним набавкама
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понуђач доказује документима из члана 45. Закона о јавним набавкама, 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 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 неовереним копијама осим банкарске гаранције за озбиљност
понуде и писама о намерама банке за издавање тражених банкарских гаранција (за повраћај авансног плаћања, за добро извршење посла и за отклањање 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 учествује 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 прихваћена од стране Наручиоца као најповољнија, одбио да потпише уговор,
сходно условима из понуде;
– понуђач није успео или је одбио да достави тражену банкарску гаранцију - 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 завршетак 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 уговореног гарантног рока.
Напред наведена – банкарска гаранција за озбиљност понуде и тражена 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 пословао 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 набавци да изведе најмање 80% радова из понуде својим средствима, неопходним 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 ровокопач . (1 комад); утоваривач (1 комад); Камиони кипери носивости 10 тона
или више (3 комада); Аутодизалица (2 комада); Ауто-миксер за бетон (5 комада) и пумпа за бетон (2 комада), Финишер за асфалтирање (1 комад) и ваљак тежине 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 предметних радова, укључујући и одговорне извођаче радова – носиоце личних 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 области нискоградње и високоградње, производње бетона и асфалта и пружања
услуге транспорта. Поседовање наведених стандарда од стране подизвођача неће бити узето у обзир.
Као доказ обавезно доставити фотокопију важећег сертификата оверену 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 конкурсној 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 конструкцији, са доказима у складу са конкурсном документацијом;

27 / 20. IV 2011.
– 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 конкурсном документацијом.
Конкурсна документација се може преузети на адреси: Градска управа 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 документације 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 документације, 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, телефон 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 уговора по јавном позиву за ову јавну набавку 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 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 одговорног 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 отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета 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 основу члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
АГЕНЦИЈА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
11000 Београд, Краљице Марије 1
у п у ћ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку радова
санација ТЦ у Мештровићевoj улици 32 на коме је носилац права
коришћења град Београд, а управља Агенција за пословни простор
јавна набавка број 2/11
Предмет јавне набавке радова су радови на санацији ТЦ у Мештро
вићевој улици 32 на коме је носилац права коришћења град Београд, а
управља Агенција за пословни простор
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Право учешћа имају сва заинтересована лица која 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 писма 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.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.
Понуђач је у обавези да уз понуду поднесе:
1) Оригинал неопозиву, безусловну, наплативу на први позив без пра
ва приговора, банкарску гаранцију за озбиљност понуде, са роком важно
сти до истека понуђеног рока важења понуде, односно минимум 90 дана од
датума отварања понуда у износу од 5% од вредности понуде са ПДВ-ом,
којом се гарантује да ће наручиоцу платити укупан износ по пријему првог
позива наручиоца у писаној 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 упознат са чињеницом да је његова понуда при
хваћена од стране наручиоца као најповољнија, одбио да потпише уговор,
сходно условима из понуде;
– понуђач није успео или је одбио да достави тражене банкарске га
ранције – за повраћај аванса и добро извршење посла.
Банкарска гаранција ће се сматрати неисправном уколико не садржи
све напред наведене елементе.
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 (уколико понуђач тражи аванс), у
висини уговореног аванса, а највише 20% од вредности уговора (са ПДВом) и са роком важности минимум 30 дана дуже од дана повраћаја укупно
одобреног аванса;
б) за добро извршење посла, у износу од 10% вредности уговора (са
ПДВ-ом) и са роком важности минимум 30 дана дуже од датума предвиђе
ног за технички пријем изведених радова
в) за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% вред
ности реализованог уговора (са ПДВ-ом) и са роком важности минимум 30
дана дуже од дана истека уговореног гарантног рока.
3) Извођач је дужан да пре увођења у посао осигура радове, матери
јал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање
објеката у реконструкцији, адаптацији ) и достави наручиоцу на дан увође
ња у посао полису осигурања, оригинал 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) Извештај о бонитету Центра за бонитет Народне банке Србије/
Агенције за привредне регистре што подразумева остварени укупни при
ход понуђача у три обрачунске године (2007, 2008. и 2009. години), у збир
ном износу од најмање 120.000.000,00 динара.
Понуђач, мора да достави личне лиценце одговорног извођача радо
ва који ће решењем бити именовани за извођење радова у предметној јав
ној набавци, који су у сталном радном односу код понуђача.
Понуђач је у обавези да достави: 1) личне лиценце одговорних изво
ђача, који ће Решењем бити именовани за извођење радова у предметној
јавној набавци, следеће врсте:
– 400 или 410 или 414
– 450
са копијама Потврде ИКС-а, не старијим од 6 месеци од дана обја
вљивања јавног позива, да је одговорни извођач радова члан ИКС-а и да
му одлуком Суда части издата лиценца није одузета и доказом о радном
статусу – копија радне књижице
Понуђач мора да испуни услов – ако наступа самостално или са по
дизвођачем или као група понуђача да достави референц листу о изведе
ним радовима на санацији јавних или пословних објеката минималне по
вршине 2000 m2, у периоду од 1. јануара 2006. године до 1. јануара 2011.
године, са доказима за најмање 3 референтна објекта.
За сваки објекат, наведен у референц листи, докази су:
– потврда о извршеним радовима,
– окончана ситуација или рачун.
Понуда која не садржи референц листу са најмање 3 референце са
траженим доказима, одбиће се као неисправна.
Понуђач који наступа са подизвођачима – подизвођачи морају да ис
пуне услов да доставе референц листу о изведеним радовима на санацији
јавних или пословних објеката минималне површине 600 m2, у периоду од
1. јануара 2006. године до 1. јануара 2011. године, са доказима за најмање
1 референтни објекат.
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За сваки објекат, наведен у референц листи, докази су:
– потврда о извршеним радовима,
– окончана ситуација или рачун.
Понуда која не садржи референц листу подизвођача са најмање 1 ре
ференцом са траженим доказима, одбиће се као неисправна.
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
или осталим члановима групе понуђача.
Понуђач мора да испуни услов – да има најмање 50 стално запосле
них радника и довољан технички капацитет за извођење радова предметне
јавне набавке.
Понуђач мора да достави доказ о довољном техничком капацитету
што подразумева следећу опрему:
– брусилица – 4 комада
– комплет за варење – 4 комплета
– бушилица за бетон мала – 8 комада
– бушилица за бетон мин. Ø12 – 4 комада
– грађевинска скела – 200 m2
Понуђачи су обавезни да пре подношења понуде обиђу објекат на
коме ће се изводити предметна јавна набавка и сами стекну увид у све ин
формације које су неопходне за припрему понуде. Трошкове посете сно
сиће понуђач. Понуђач ће бити одговоран за повреде особља, губитак или
оштећење имовине или било који губитак, оштећења, трошак и расход који
може настати из било ког разлога у реализацији ове посете.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да уче
ствује у заједничкој понуди или као подизвођач. Учешће у више од једне понуде
за исти уговор, резултираће тиме да ће се такве понуде одбити као неисправне.
Конкурсна документација се може преузети на адреси: Градска упра
ва града Београда, Агенција за пословни простор, 11000 Београд, Краљи
це Марије 1, соба 1902 (у даљем тексту: наручилац), сваког радног дана
од дана објављивања јавног позива у времену од 10,00 до 13,00 часова уз
подношење овлашћења за преузимање конкурсне документације и доказ о
уплати 3.000,00 динара на име трошкова умножавања и достављања кон
курсне документације која су неповратна. Уплата се врши на рачун Град
ске управе број 840-742341843-24, модел 97, позив на број 47-501-1813.
Понуђачима који упуте захтев за достављање Конкурсне документације,
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 доставе у року од 30 дана од дана објављивања јавног позива у „Слу
жбеном гласнику РС”, до 12,00 часова, без обзира на начин достављања,
у запечаћеном омоту, преко писарнице на адресу: Градска управа града
Београда, Агенција за пословни простор, Краљице Марије 1, Београд, са
назнаком: „Понуда за радове на санацији ТЦ у Мештровићевој улици 32
у Београду, на коме је носилац права коришћења град Београд, а управља
Агенција за пословни простор – јавна набавка редни број 2/11 – не отвара
ти”. Понуђач је обавезан да понуду преда у форми која онемогућава убаци
вање или уклањање појединих докумената након отварања понуде – пове
зане траком (јемствеником) у целину и запечаћене. Понуђач је дужан да на
полеђини омота назначи назив, адресу, телефон и контакт особу, а на лицу
омота да стави заводни печат са бројем и датумом понуде.
Рок за подношење понуда почиње да тече од првог наредног дана од
дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”.
Не прихватају се понуде са варијантама.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена
печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.
Минимални рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.
Критеријум за оцену понуда је економски најповољнија понуда:
1) цена
95 пондера
Најнижа понуђена цена вреднује се са 95 пондера,
а остале понуде по следећем oбрасцу:
(најнижа понуђена цена/цена конкретне понуде x 95 пондера)
2) вредност просечног бруто норма часа за обрачун евентуалних
накнадних и непредвиђених радова 5 пондера
Најнижа вредност просечног бруто норма часа за обрачун
евентуалних накнадних и непредвиђених радова вреднује
се са 5 пондера, а остали понуде по следећем обрасцу:
(Најнижа вредност просечног бруто норма часа за обрачун евентуалних
накнадних и непредвиђених радова/понуђена вредност просечног бруто норма
часа за обрачун евентуалних накнадних и непредвиђених радова x 5 пондера)
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 три 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”, број 116/08).
Јавно отварање понуда ће се обавити након истека крајњег рока за
подношење понуда, у 12,30 часова у просторијама Градске управе гра
да Београда, XX спрат – сала, Краљице Марије 1, Београд, уз присуство
овлашћених представника понуђача. Представници понуђача су дужни да
доставе овлашћења за заступање. Овлашћење мора да буде заведено код
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понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица пону
ђача. 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 поступ
ка отварања биће враћена понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста
поднета неблаговремено.
Oсоба за контакт, за додатне информације: Александра Војиновић,
дипл. инж. грађ., телефон 715-7147.
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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
у п у ћ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку
радова – извођење радова на реконструкцији и доградњи објекта
Малог позоришта „Душко Радовић“, Улица Абердарева 1, Београд
јавна набавка број 4/11
Предмет јавне набавке радова је извођење радова на реконструкцији
и доградњи објекта Малог позоришта „Душко Радовић”, Улица Абердаре
ва 1, Београд.
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 ко
ји наступа са подизвођачима и група понуђача која подноси заједничку по
нуду.
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 ва
жности минимум 90 дана од датума отварања понуда односно до истека
рока важности понуде, у износу од 5.144.800,00 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 најви
ше 15% од вредности уговора (са ПДВ-ом) и са роком важности до повра
ћаја 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, матери
јал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање
објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или
оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова.
Извођач је такође дужан да пре увођења у посао, достави наручиоцу
полису осигурања од одговорности према трећим лицима и стварима, ори
гинал 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.
5) Услов о располагању довољним техничким капацитетом:
Довољан технички капацитет понуђач испуњава ако, има на распо
лагању:
1. Торањске дизалице (кранови)
1 комад;
2. Ауто-дизалица
1 комад;
3. Камиони носивости минимум 10 тона
3 комада;
4. Ауто миксер за бетон
2 комада;
5. Утоваривач
1 комад;
6. Багер
1 комад.
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6) Услов о располагању довољним кадровским капацитетом:
Довољан кадровски капацитет понуђач испуњава ако, има најмање
100 стално запослених радника, као и да у сваком моменту има на распо
лагању одговорне извођаче носиоце личних лиценци: 400 или 401; 410 или
411; 414; 430; 434; 450; 453; 474;
7) Понуђач мора да испуни услов – да достави референц листу да
је у претходних 5 година (од 1. марта 2006. године до 28. фебруар а 2011.
године) извео радове на изградњи нових или на доградњи, реконструкцији
или санацији и адаптацији три објекта високоградње, јавног карактера, од
којих је један обавезно објекат из области културе – позоришта, биоскопи,
домови културе, културни центри, музеји, галерије и библиотеке; док оста
ла два могу бити и
– објекти спорта – спортске хале;
– објекти пословно-комерцијалне делатности – административни
објекти и тржни центри;
– објекти туризма – хотели;
– здравствени објекти – домови здравља и болнице и
– индустријски објекти.
Сва три објекта морају бити са комплетно завршеним занатским ра
довима и инсталацијама (врсте радова: извођење грађевинских радова,
грађевинско-занатских радова, инсталација водовода и канализације, тер
мотехничке инсталације, електро-енергетске инсталације и телекомуника
ционе и сигналне инсталације), минималне бруто грађевинске површине
од 2.000 m2 по објекту.
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 упра
ва града Београда, Агенција за инвестиције и становање, 11000 Београд,
Трг Николе Пашића 6, соба 616 (у даљем тексту наручилац), сваког радног
дана од дана објављивања јавног позива у времену од 13,00 до 16,00 часо
ва, уз подношење овлашћења за преузимање конкурсне документације и
доказ о уплати 4.500,00 динара на име трошкова умножавања и доставља
ња 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.
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 „Слу
жбеном гласнику РС”, до 11,00 часова, без обзира на начин достављања, у
запечаћеном омоту, преко писарнице на адресу: Градска управа града Бе
ограда, Агенција за инвестиције и становање, Трг Николе Пашића 6, Бе
оград, са назнаком: „Понуда за извођење радова на реконструкцији и до
градњи објекта Малог позоришта ’Душко Радовић’, Абердарева 1, Београд
– јавна набавка редни број 4/11 – не отварати”. Рок за подношење понуда
почиње да тече од првог наредног дана од дана објављивања јавног позива
у „Службеном 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 најповољни
ја 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 три 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”, број 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 11,30 часова у просторијама Градске управе града
Београда, у приземљу зграде сала број 9, Трг Николе Пашића 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 одговорног
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.
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Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступ
ка отварања биће враћена понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста
поднета неблаговремено.
Особе за контакт за додатне информације: Maja Maринковић, дипл.
инж. архитектуре, телефон 321-6037 и Соња Ђорђевић, дипл. правник, те
лефон 321-6085.
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На основу чл. 69, 70. и 72. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 116/08) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке у
отвореном поступку 03 број 25/5-1 од 21. марта 2011. године
АРХИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ
11000 Београд, Васе Пелагића 33
у п у ћ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање понуда у отвореном поступку
(јавна набавка број 01/2011)
Предмет јавне набавке је извођење радова на изради унутрашње га
сне инсталације, гасне котларнице и топловодне инсталације од гасне ко
тларнице до постојећег система грејања у Архиву Југославије, Васе Пе
лагића 33 у Београду (Јавна набавка број 01/2011), у складу са условима
утврђеним конкурсном документацијом.
Понуде могу поднети сва заинтересована лица, која испуњавају
услове из члана 44. Закона о јавним набавкама.
Докази о испуњености услова за учешће достављају се у складу са
чланом 45. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, који
могу бити и у неовереним фотокопијама.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуде морају у целини бити припремљене и достављене у складу
са позивом и конкурсном документацијом и сачињене према упутству на
ручиоца.
Изабрани понуђач ће у року који одреди наручилац, а не дуже од три
дана од дана пријема писаног позива наручиоца, доставити оригинал или
оверену копију доказа о испуњености услова из члана 44. Закона о јавним
набавкама.
Услов за учешће је и непостојање негативних референци у вези са
радовима које су предмет јавне набавке у претходних пет година (2006 –
2010).
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач ко
ји наступа са подизвођачима и група понуђача која подноси заједничку по
нуду. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености
услова из члана 44. став 2. тач. 1) до 5) Закона о јавним набавкама на начин
одређен чланом 45. Закона о јавним набавкама.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености
осталих услова из члана 44. овог закона на начин одређен конкурсном до
кументацијом.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 44.
став 2. тач. 1) до 5) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем
доказа из члана 45. овог закона, а остале услове из члана 44. овог закона
испуњавају заједно.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. Учешће у више од јед
не понуде у којима је понуђач укључен, резултираће одбијањем тих пону
да, као неисправних.
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизво
ђачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави:
1. банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 1.500.000,00
динара, са роком важења 90 дана од јавног отварања понуда, без приговора
и наплативу на први позив – оригинал (гласи на Архив Југославије);
2. оригинална писма о намерама банке за издавање неопозивих и
безусловних банкарских гаранција, плативих на први позив без пригово
ра, и то:
– оригинал писмо о намерама банке за издавање неопозиве и безу
словне гаранције за повраћај авансног плаћања, плативе на први позив без
приговора, у висини траженог аванса и са роком важности најмање 15 дана
дужим од потписивања записника о примопредаји (гласи на Архив Југо
славије),
– оригинал писмо о намерама банке за издавање неопозиве и без
условне гаранције за добро извршење посла, плативе на први позив без
приговора, у износу од 10% од вредности уговора и са роком важности
60 дана дужим од уговореног рока за завршетак радова (гласи на Архив
Југославије),
– оригинал писмо о намерама банке за издавање неопозиве и безу
словне гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, плативе на
први позив без приговора, у износу од 5% од вредности уговора и са роком
важности 30 дана дужим од уговореног гарантног рока (гласи на корисни
ка – Архив Југославије).
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Понуда са варијантама није дозвољена.
Критеријум за оцену понуде је економски најповољнија понуда, а
елементи критеријума за вредновање понуда су:
1) понуђена цена
– 80 пондера,
2) референц листа
– до 10 пондера,
3) гарантни рок за испоручене топловодне котлове
– 5 пондера и
4) гарантни рок за испоручене гасне горионике
– 5 пондера.
Увид у услове градње и техничку документацију на локацији на којој
ће се радови и одвијати, уз претходну телефонску најаву контакт особи ,
може се извршити у времену од 10,00 до 14,00 часова сваког радног дана
од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”.
Конкурсна документација неопходна за давање понуде може се пре
узети на адреси наручиоца по истеку рока од пет дана од дана од дана об
јављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС” до 25, дана од дана
објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”, радним даном од
10,00 до 14,00 часова у просторијама наручиоца, Васе Пелагића 33, Бео
град, уз овлашћење за преузимање конкурсне документације и презентаци
ју доказа о уплати износа од 3.000,00 динара , на име манипулативних тро
шкова конкурсне документације, на рачун бр. 840-866668-15 код Управе
за трезор, сврха: „Преузимање конкурсне документације по јавном позиву
позиву бр. 01/2011”. Износ накнаде се не враћа понуђачима.
После наведеног рока конкурсна документације се не може преузети.
Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу: Архив Југосла
вије, Београд, улица Васе Пелагића број 33, сваког радног дана од 9.00 до
15,00 часова и морају се налазити у затвореној коверти са назнаком: „По
нуда за јавну набавку број 01/2011 – не отварати”. Понуђач је дужан да на
полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и особу за контакт.
Крајњи рок за достављање понуда је 30. дан од објављивања јавног
позива у „Службеном гласнику РС”, и то до 11,00 часова.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговре
меним. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступ
ка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста
поднета неблаговремено.
Јавно отварање понуда ће се обавити 30. дана рачунајући од првог
наредног дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику
РС”, и то у 14,00 часова, на адреси наручиоца.
Понуђачи који желе да присуствују и учествују у поступку отварању
понуда морају пре отварања понуда Комисији предати пуномоћје, које мо
ра да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране
одговорног лица понуђача.
Уколико дан за достављање и јавно отварање понуда буде нерадан,
као последњи дан за достављање понуде сматра се први наредни радни
дан до 11,00 часова, када ће се извршити и јавно отварање понуда у 14,00
часова.
Наручилац ће донети одлуку о избору најповољније понуде најка
сније у року од 10 дана од дана отварања понуда и о томе обавестити све
учеснике у овом поступку, а уговор ће се закључити у року од седам дана
по истеку рока прописаног чланом 107. Закона о јавним набавкама.
Наручилац задржава право да одустане од вршења избора понуђача,
уколико установи да ниједна понуда не одговара условима позива и кон
курсне документације, или да одустане од избора понуђача због неког дру
гог оправданог разлога.
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, нај
касније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
Особе за контакт: Веселин Марковић, тел. 011/2652418 или Горан
Ђорђевић, тел. 011/2650-120, од 10,00 до 14,00 часова.
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ВОЈНА ПОШТА 2977 БЕОГРАД
Београд, Генерала Павла Јуришића – Штурма 33
о гл а ш а в а
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда у отвореном поступку
за извођење радова
Извођење радова на Оправци мокрог чвора, крова и спољне столарије у објекту КН-5 у касарни „Генерал Јован Мишковић” у Београду.
Писане понуде могу поднети сви понуђачи који испуњавају услове 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”.
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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 набавкама („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.
објављује
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 заинтересована лица да поднесу писмену понуду у складу са конкурсном документацијом, за јавну набавку извођење I фазе радова на надоградњи и реконструкцији 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 испуњеност 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 документацију сваког радног дана, од 10h до 13 h, почев од дана објављивања јавног 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 представник понуђача, уз овлашћење и доказ о уплати. Понуђач ће за трошкове умножавања 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 сврха 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 објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије” (не рачунајући сам дан објављивања) до 12 сати. Уколико рок за достављање понуда 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 реконструкцији 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 условима (предмер радова) у писаној форми, која је потписана и оверена у
доњем десном углу печатом наручиоца јавне набавке, јасна и недвосмислена, откуцана или читко написана неизбрисивим мастилом, са свим прилозима који представљају саставни део документације.
Предмер радова доставити у писаној форми на оригиналном преузетом 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 запечаћену, 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 документа 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 понуђача неће бити узето у обзир.
Понуде, документација и сва коресподенција везана за понуде морају
бити на српском језику, изузимајући евентуалне називе опреме коју је наручилац 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 просторији 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 календарских дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику 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 понуда, 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 понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке.
Уговор о јавној набавци ће бити закључен по истеку рока за подношење 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 основу чл. 69. 70. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним на
бавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)
„ДРЖАВНА ЛУТРИЈА СРБИЈЕ” ДОО
11000 Београд, Ускочка 4–6
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку радова
реновирање ентеријера пословног објекта Београд, Ускочка 4–6
набавка број Т-3/11
Предмет јавне набавке је набавка радова – реновирање ентеријера
пословног објекта у Ускочкој улици 4–6, Београд.
Право учешћа у поступку имају понуђачи која испуњавају услове за
учешће у поступку у складу са чланом 44. Закона о јавним набавкама, а
испуњеност услова дужни су да докажу на начин прописан у члану 45. За
кона о јавним набавкама који је прецизиран конкурсном документацијом.
Докази о испуњености услова се достављају у неовереним копијама, а
понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија дужан је да у року од три
дана од пријема писменог позива наручиоца достави оригинал или оверену ко
пију наведених доказа, у супротном понуда ће бити одбијена као неисправна.
Понуда мора бити попуњена на оригиналним обрасцима који су са
ставни део конкурсне документације, осим у случајевима који су наведени
у конкурсној документацији.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена и оверена печатом и потпи
сом одговорног лица.
Понуда која није припремљена у складу са условима и захтевима из
јавног позива и конкурсне документације као и понуда у којој буду начи
њене било какве измене, додаци, брисања или буде неправилно попуњена,
сматраће се неисправном и биће одбијена.
Увид у конкурсну документацију може се обавити од дана објављи
вања јавног позива у „Службеном гласнику РС”, сваког раног дана од 12,00
до 14,00 часова, на следећој адреси: Београд, Ускочка 4–6, соба 30, трећи
спрат, до истека рока одређеног за достављање понуда.
Увид у конкурсну документацију може у име потенцијалног понуђа
ча обавити лице које има писмено овлашћење за то након предаје овлашће
ња наручиоцу.
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Конкурсна документација се може преузети од дана објављивања јав
ног позива у „Службеном гласнику РС”, сваког радног дана од 12,00 до 14,00
часова, на следећој адреси: Београд, Ускочка 4–6, соба 30, трећи спрат.
Преузимање конкурсне документације може у име потенцијалног
понуђача обавити лице које има писмено овлашћење, уз приложено овла
шћење и приложени доказ о уплати 3.000,00 динара, на име трошкова за
умножавање и доставу конкурсне документације.
Уплату средстава из претходне тачке извршити на текући рачун број
160-162265-27 који се води код Banca Intesa, са назнаком: „За конкурсну
документација – јавна набавка Т-3/11”. Уплаћена средства се не враћају.
Избор најповољније понуде обавиће се на основу критеријума за
оцену понуда: економски најповољнија понуда
1. Цена
Највећи број пондера по овом елементу критеријума је 90 пондера
Понуда са најнижом понуђеном ценом вреднује се са 90 пондера,
а остале по формули: а/б x 90 где је
А = најнижа укупна понуђена цена
Б = понуђена укупна цена
2. Вредност бруто норма-часа за обрачун непредвиђених и накнад
них радова у минималном износу од 400 динара без ПДВ-а
Највећи број пондера по овом елементу критеријума је 10 пондера
Понуда са вредношћу бруто норма-часа за обрачун непредвиђених и на
кнадних радова у износу од 400 динара без ПДВ-а вреднује се са 10 пондера,
а остале по формули: А/Б x 10 где је
А = минимална вредност бруто норма-часа у износу од 400 динара
без ПДВ-а
Б = понуђена вредност бруто норма-часа
Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања јавног по
зива у „Службеном гласнику РС”, до 10,00 часова, без обзира на начин до
стављања. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан
наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан до 10,00 часова.
Понуде се достављају у затвореној коверти. Понуђач је дужан да на
предњој страни коверте наведе: „Понуда за набавку радова – реновирање
ентеријера пословног објекта у Ускочкој улици 4–6, Београд, јавна набавка
Т-3/11 – не отварати” као и да стави свој заводни печат. На полеђини ковер
те дужан је да наведе пун назив понуђача, адресу и контакт телефон (особе
за контакт). Понуда се доставља на адресу: Државна лутрија Србије, Ускоч
ка 4–6, Београд, непосредно на архиву или поштом на назначену адресу.
Јавно отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за под
ношење понуда тј. у 11,30 часова последњег дана горе наведеног рока, у
просторијама Државне лутрије Србије, Ускочка 4–6, Београд, уз присуство
овлашћених представника заинтересованих понуђача.
Понуда приспела по истеку дана и сата одређених у јавном позиву
сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончаном поступку
јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је
поднета неблаговремено
Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања пону
да, морају комисији за јавну набавку поднети писмено овлашћење за учешће
у поступку отварања понуда. Писано овлашћење мора имати заводни печат
са бројем и датумом издавања, печат и потпис одговорног лица понуђача.
Понуда мора имати рок важења минимум 90 дана од дана јавног
отварања понуда.
Понуда са варијантама није дозвољена у овој јавној набавци.
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у оквирном року
од 30 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 по
ступка, о чему доноси посебну одлуку.
Додатне информације се могу добити сваког радног дана телефоном
011/202-9-224, од 10,00 до 12,00 часова. Особе за контакт су Даница Мило
шевић и Владимир Лопичић.
10833

На основу члана 69. и члана 70. став 1. тачка 2. и члана 72. став .1
тачка 1. и став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број
116/08) и Одлуке Начелника Општинске управе број 28. заведене под бро
јем 404-28/2011-08 од 22. марта 2011. године
ОПШТИНА ПАРАЋИН
ОПШТИНСКА УПРАВА
Параћин, Томе Живановића 10
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку по партијама
за санацију и уређење дивљих депонија и одвоз отпада са дивљих
депонија
Општинска управа позива заинтересоване понуђаче да доставе пону
де за набавку пио паријама:
– партија 1 – санација и уређење дивљих депонија,
– партија 2 – о двоз отпада са дивљих депонија, а према специфика
цији датим у конкурсној документацији.
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1. Право учешћа у овом поступку имају правна и физичка лица која
испуњавају услове прописане одредбама члана 45. Закона о јавним набав
кама („Службени гласник РС”, број 116/08) а која доставе доказе о испуње
ности услова, прописане одредбама члана 44. Закона о јавним набавкама
став 2. Закона.
2. Избор најповољнијег понуђача биће обављен на основу критерију
ма најниже понуђена цена.
3. Конкурсна документација може се преузети у канцеларији Оп
штинске управе Параћин бр.48 – Радна група за јавне набавке, у року од
20 дана од објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС” , сваког
радног дана, од 9 до 15 часова. Непосредан увид се врши на основу писме
ног овлашћења заинтересованог понуђача.
4. Понуду јасну, недвосмислену, читко откуцану или исписану штам
паним словима и оверену потписом и печатом овлашћеног лица понуђача,
доставити у оригиналу, на преузетом обрасцу , у запечаћеној коверти , по
штом или лично на шалтер број 7. Услужног центра Општине Параћин, са
назнаком: „Понуда за Набавку Партија број1 – Санација и уређење дивљих
депонија, Партија број 2. – Одвоз отпада са дивљих депонија – не отва
рати” на адресу: Општина Параћин, Радна група за јавне набавке, Томе
Живановића 10, 35250 Параћин, у року од 30 дана од објављивања јавног
позива у „Службеном гласнику РС”, до 12.00 часова, без обзира на начин
доставе.
На полеђини коверте исписати назив понуђача, адресу и број теле
фона.
5. Неблаговремене, незапечаћене и некомплетне понуде, као и пону
де које нису ускладу са јавним позивом неће бити разматране.
Јавно отварање понуда обавиће се на дан истека рока за достављање
понуда, на адреси наручиоца, у 12,30 часова.
Одлука о додели уговора биће донета у року од двадесет дана од јав
ног отварања понуда.
6. Сви рокови рачунају се од дана објављивања овог позива у „Слу
жбеном гласнику РС”, са тим да се рок, уколико последњи дан рока буде
нерадни, помера за први наредни радни дан.
7. Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити на
телефон број 035/570-652, Радна група за јавне набавке, контакт особе Пе
тровић Весна и Секулић Срђан.
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На основу чл. 70. и 72. Закона о јавним набавкама („Службени гла
сник РС”, број 116/08) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број
404-02-17/2011-01 од 8. марта 2011. године
ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ
31300 Пријепоље, Трг братства и јединства 1
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке радова
Предмет јавне набавке су радови на санацији и модернизацији коло
воза, пута за насеље Пустиња, Доња и Горња Карошевина у општини При
јепоље. Предмет јавне набавке ближе је одређен и делу „Техничке специ
фикације”, а понуда се припрема у свему према упутству које је саставни
део конкурсне документације.
Право учешћа имају заинтересована домаћа и страна правна и фи
зичка лица која испуњавају обавезне услове из члана 44. Закона о јавним
набавкама, о чему прилажу доказе прописане чланом 45. Закона и конкурс
ном документацијом.
Увид и преузимање конкурсне документације може се извршити од
дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС” у простори
јама општине Пријепоље, Трг братства и јединства 1, канцеларија број 15,
сваким радним даном од 7,00 до 14,00 часова. За преузимање конкурсне
документације потребно је овлашћење потписано од стране овлашћеног
лица понуђача и доказ о уплати неповратне накнаде у износу од 1.000,00
динара, извршене у корист Буџета општине Пријепоље на рачун број: 840745151843-03 код Управе за трезор, позив на број: 40-084.
Понуде се подносе лично или препорученом поштом у запечаћеној
коверти са назнаком: „Понуда за јавну набавку 07 – Санација и модерниза
ција коловоза, пута за насеље Пустиња, Доња и Горња Карошевина у оп
штини Пријепоље - не отварати” и ознаком понуђача са бројем телефона
контакт особе на полеђини, сваког радног дана од 7,00 до 14,00 часова, на
адресу:
Општина Пријепоље, Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље.
Благовременим ће се сматрати понуде примљене најкасније 30. дана
од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС” до 14,00
часова.
Јавно отварање понуда ће се обавити 30. дана од дана објављивања
јавног позива у „Службеном гласнику РС” у 14,15 часова у просторијама
општине Пријепоље, сала за састанке, уз присуство овлашћених представ
ника понуђача. Уколико последњи дан за пријем понуда и јавно отварање
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падне на нерадан дан, пријем понуда и јавно отварање понуда извршиће се
првог наредног радног дана у исто време.
Представници понуђача су дужни да комисији за јавну набавку пре
дају овлашћења за заступање.
Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о избору најповољ
није понуде је 10 дана од дана отварања понуда.
Најповољнији понуђач биће изабран по критеријуму „економски нај
повољнија понуда”, а елементи критеријума су:
– понуђена цена – 70 пoндера;
– услови плаћања – 20 пондера;
– рок извођења – 10 пондера.
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем пону
де, у писаном облику, могуће је затражити на адреси наручиоца или путем
факса: 033/712 297 најкасније пет дана пре истека рока за подношење по
нуде. Особа за контакт је Хајрија Бугујевци, 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 заинтересоване 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 јединица.
3. Понуду могу поднети сви заинтересовани понуђачи који испуњавају 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 стамбеног 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 просторијама 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 документације прилаже се овлашћење понуђача за представника који преузима
конкурсну документацију, издато на меморандуму понуђача, оверено печатом 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 понуђачима.
7. Понуђач понуду подноси у запечаћеној коверти, тако да се при њеном отварању може проверити дали је коверта онаква каква је предата.
Потребно је да сви документи поднети у понуди, буду повезани траком у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацивати, одстранити 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 назив понуђача и адресу. На коверти се мора назначити предмет јавне набавке на коју се понуда односи.
8. Понуда и документација приложена уз понуду морају бити на српском језику.
9. Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања јавног
позива у „Службеном гласнику РС“. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 11:00 часова, укључујући и понуде послате поштом.
У колико је последњи дан наведеног рока нерадан дан, рок за подношење 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

27 / 20. IV 2011.
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 понуђач 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 понуда 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 наручиоца.
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”
објављује
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 – и
 звођење радова на објектима пошта: Раброво, Азања,
Наталинци, на објекту РЈ „Поштанско транспортна
логистика” и објекту ГПЦ Београд;
– партија 2 – и
 звођење радова на објектима пошта: Петроварадин,
Бајша, Лаћарак, Кузмин, Ириг, Крчедин, Марадик,
Кикинда и Чока;
– партија 3 – и
 звођење 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 – и
 звођење 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 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 документа и обрасце садржане у Конкурсној документацији.
Понуда мора у целини бити припремљена и поднета у складу са јавним 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.
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Непосредан увид се врши на основу писаног овлашћења заинтересованог 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, канцеларија број 127.
Приликом преузимања конкурсне документације заинтересовано
лице прилаже доказ о извршеној уплати, на име трошкова откупа конкрусне документације, у износу од 500,00 динара на текући рачун број
160-0000000000800-04, позив на број ЈН 30/2011, са назнаком: „Откуп конкурсне документације за ЈН радова на санацији мокрих чворова и инсталација 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 достављање 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 објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”. Уколико је последњи
дан рока нерадни дан (субота, недеља и државни празник) рок истиче првог наредног радног дана.
8. Понуде морају бити достављене у затвореној коверти овереној печатом, 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 последњег дана истека рока, са назнаком: „Не отварати – понуда за ЈН радова
на санацији мокрих чворова и инсталација водовода и канализације и других пратећих радова на објектима ЈП ПТТ саобраћаја ’СРБИЈА’, обликована 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 понуде 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 назнаку да су неблаговремене.
9. Понуде ће бити отворене јавно последњег дана истека рока за подношење понуда, у 10,00 часова, у просторијама Наручиоца – Сектор за изградњу 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 отварања понуда, са јасном назнаком да се овлашћење односи на предметну
набавку.
10. Наручилац ће донети одлуку о избору најповољније понуде у оквирном 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 понуде заинтересована лица могу тражити и добити искључиво писаним путем, 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 комисију 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”
објављује
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 документа и обрасце садржане у Конкурсној документацији.
Понуда мора у целини бити припремљена и поднета у складу са јавним позивом и Конкурсном документацијом за јавну набавку радова на санацији фасада и зидова 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 заинтересованог 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, канцеларија број 127.
Приликом преузимања конкурсне документације заинтересовано
лице прилаже доказ о извршеној уплати, на име трошкова откупа конкрусне 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 достављање 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 објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”. Уколико је последњи
дан рока нерадни дан (субота, недеља и државни празник) рок истиче првог наредног радног дана.
8. Понуде морају бити достављене у затвореној коверти овереној печатом, 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 последњег 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 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 понуде 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 назнаку да су неблаговремене.
9. Понуде ће бити отворене јавно последњег дана истека рока за подношење понуда, у 10:00 часова, у просторијама Наручиоца – Сектор за изградњу 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 отварања понуда, са јасном назнаком да се овлашћење односи на предметну
набавку.
10. Наручилац ће донети одлуку о избору најповољније понуде у оквирном 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 понуде заинтересована лица могу тражити и добити искључиво писаним путем, доставом захтева на адресу Наручиоца: ЈП ПТТ саобраћаја „Србија”,
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Дирекција за логистику, Сектор за изградњу и инвестиционо одржавање
ПТТ објеката, 11000 Београд, Таковска број 2 – писарница, и путем телефакса број 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 комисију за јавну набавку број 43/2011”.
Особа за контакт која ће пружати додатне информације је Небојша
Бабић, телефон 011/3644-610.
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На основу члана 22. и члана 72. Закона о јавним набавкама ( „Слу
жбени гласник РС”, број 116/08)
ЈП „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА”
31250 Бајина Башта, Миленка Топаловића 3
о гл а ш а в а
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање пријава ради признавања квалификације
у I фази рестиктивног поступка за радовe
поправка шумских камионских путева
– шумских комуникација
1. ЈП „Национални парк Тара” Бајина Башта, Миленка Топаловића 3,
позива све заинтересоване кандидате да поднесу пријаве за стицање ква
лификације у I фази рестиктивног поступка за набавку радова - поправка
шумских камионских путева– шумских комуникација.
2. Јавни позив се расписује са циљем избора, евидентирања и уста
новљења квалификације понуђача. Наручилац ће у II фази рестиктивног
поступка, са листе кандидата којима призна квалификацију, позвати кан
дидате да досатаве своје понуде.
3. Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и фи
зичка лица која испуњавају услове у складу са Законом о јавним набавка
ма, чл. 44. и 45.
4. Уз доказе о испуњености услова из тачке 3. јавног позива, под
носиоци пријава су у обавези да уз пријаву доставе и друга документа у
складу са упуствима за достављање документације, као саставном делу
конкурсне документације.
5. Непосредни увид у конкурсну документацију и евентуално преу
зимање конкурсне документације као и ближе информације, заинтересо
вана лица могу остварити у просторијама ЈП „Национаног парка Тара” у
Бајионој Башти, Миленка Топаловића 3, у року од 5 дана од објављивања
у „Службеном гласнику РС”, сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова.
Особа за информације и контакт је Ана Јухас, дипл. правник, тел./факс.
031-863-644.
6. За преузимање конкурсне документације подносилац пријаве до
ставља доказ о уплати у износу од 2.000,00 динара ( основица 1694,15 +
пореска стопа од 18% - 305,75 динара) неповратно по једном примерку
конкурсне документације, на рачун 290-6150-26, сврха уплате конкурсна
документација за јавну набавку поправка шумских камионских путева или
ће уз приложени доказ о уплати на захтев понуђача бити послата поштом.
7. Подносиоци своје пријаве подносе у затвореним ковертама са ви
дљивом назнаком: “ Не отварати – пријава за I фазу рестиктивног поступка
за јавну набавку поправка шумских камионских путева – шумске комуни
кације, поштом или лично на адресу ЈП”Национални парк Тара” Бајина
Башта, М. Топаловића 3. На полеђини коверте навести назив, адресу и те
лефон подносиоца пријаве.
8. Пријаве се подносе у року од 25 дана од дана објављивања огласа
у „Службеном гласнику РС”, а благовременим ће се сматрати све пријаве
које стигну последњег дана рока до 12,00 часова на адресу из тачке 7. Овог
јавног позива, без обзира на начин доставе.
9. Јавно отварање благовремено примљених понуда извршиће ко
мисија за јавне набавке, последњег дана истека рока за доставу понуда у
12,15 часова, у просторијама ЈП „Националног парка Тара” Бајина Башта,
М. Топаловића 3.
10. Све пријаве које стигну после рока предвиђеног за доставља
ње пријава, сматраће се неблаговременим и по окончању поступка јавног
отварања биће враћене подносиоцу неотворене, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
11. Признавање квалификације и избор кандидата извршиће се на
основу унапред утврђених квалификационих захтева из конкурсне доку
ментације и података који су доставили подносиоци пријава, а који до
казују њихов правни статус, пословни капацитет, техничку и кадровску
оспособљеност, у складу са чл. 45. Закона о јавним набавкама. О признатој
квалификацији подносиоци пријава ће бити писмено обавештени.
12. Наручилац ће у примереном року саставити листу кандидата ко
јима се признаје квалификација, најдуже на две године.
13. Са најбољим понуђачима ће бити закључен уговор о сукцесив
ним набавкама, а према потребама и захтевима наручиоца.
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На основу члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС”, број 116/08)
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ
ТУРИСТИЧКИМ ПРОСТОРОМ „ПАРК ПАЛИЋ”
24413 Палић, Кањишки пут 17а
о гл а ш а в а
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање писмених понуда у отвореном поступку
за јавну набавку:
извођење радова на изградњи трасе канализације
јужног дела бањског комплекса Палић (број ЈН/Р/7/2011)
1. Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање туристич
ким простором „Парк Палић” Палић, Кањишки пут 17а, Палић (у даљем
тексту: наручиоц) позива све заинтересоване понуђаче да поднесу понуду
за јавну набавку Извођење радова на изградњи трасе канализације јужног
дела бањског комплекса Палић .
2. Предмет јавне набавке је јавна набавка извођења радова на изград
њи трасе канализације јужног дела бањског комплекса Палић. Опис пред
мета јавне набавке је дефинисан у конкурсној документацији наручиоца.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуда са варијантама није до
звољена. Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отва
рања понуда. Понуда се мора поднети за сваку ставку.
3. Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва заинтересована
лица, која испуњавају услове из чл. 44. и 45. Закона о јавним набавкама и
друге услове предвиђене у конкурсној документацији.
4. Избор најповољније понуде понуђача обавиће се применом кри
теријума економски најповољније понуде. Прецизни опис критеријума и
елемената се налази у конкурсној документацији.
5. Заинтересовани понуђачи могу извршити непосредан увид у кон
курсну документацију у просторијама наручиоца, Кањишки пут 17а, Палић.
6. Заинтересовани понуђачи могу преузети конкурсну документаци
ју у просторијама наручиоца, Кањишки пут 17а, Палић сваког радног да
на од 8,30 до 14,00 у року од 30 дана од дана објављивања јавног позива
у „Службеном гласнику РС”. Преузимање конкурсне документације се
може извршити уз приложени доказ о уплати износа од 1.000 динара на
име трошкова израде конкурсне документације који се уплаћује на рачун
335-22633-59 са напоменом код сврхе дознаке: „Трошкови конкурсне до
кументације”. Износ уплаћене накнаде за конкурсну документацију се не
враћа понуђачима.
7. Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања јавног
позива у „Службеном гласнику РС”, најкасније до 10,30 часова последњег
дана истека рока, без обзира на који начин су понуде достављене. Понуде
се подносе у затвореној коверти, поштанском пошиљком или непосреднолично, предајом у седишту наручиоца на месту за пријем поште. Понуде
се достављају са назнаком: „Понуда за јавну набавку ЈН/Р/7/2011 – не отва
рати”. На полеђини коверте навести назив, адресу и број телефона понуђа
ча. Уз понуду, доказе из члана 45. Закона о јавним набавкама, понуђач до
ставља и друга потребна документа и обрасце у складу са јавним позивом
и конкурсном документацијом.
8. Отварање понуда ће се обавити на дан истека рока за подношење
понуда са почетком у 12,00 часова у Великој сали наручиоца, у седишту
наручиоца, Палић, Кањишки пут 17а. Отварању понуда, без посебног по
зива, могу присуствовати овлашћени представници понуђача који су ду
жни да своја писмена овлашћења предају председнику комисије за јавну
набавку пре отварања понуда. Неблаговремене, непотпуне и незатворене
понуде неће бити разматране.
10. Сва ближа обавештења у вези са овим јавним позивом, могу се
добити преко телефона број: 024/602-780. Лица за контакт: Лазар Мародић
(општи део конкурсне документације) и Слободан Маџаревић (технички
део везан за предмер радова).
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2. „Јавно предузеће – Дирекција за изградњу општине Топола” ЈП
Топола позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду под услови
ма из овог јавног позива и конкурсне документације.
3. Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и фи
зичка лица која испуњавају услове из члана 44. Закона о јавним набавкама,
а испуњеност услова доказују са документима предвиђеним чланом 45. За
кона, која се достављају уз понуду и која су прецизирана конкурсном доку
ментацијом за предметну јавну набавку.
4. Заинтересована лица могу извршити увид и преузети конкурсну
документацију у просторијама „Јавног предузећа – Дирекције за изградњу
општине Топола” ЈП Топола, на адреси: Принца Томислава Карађорђевића
2, 34310 Топола, сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова уз овлашћење
и доказ о уплати 4.000,00 динара на рачун наручиоца број: 840-292647-37,
сврха уплате: откуп конкурсне документације. Увид и преузимање доку
ментације може се вршити сво време док тече рок за подношење понуда.
Уплаћена средства за преузету конкурсну документацију се не вра
ћају.
5. Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања јавног
позива у „Службеном гласнику РС”, до 10,00 часова последњег дана рока.
Уколико рок истиче на дан који је нерадни или на дан који је државни пра
зник, као последњи дан рока сматраће се први следећи радни дан до 10,00
часова.
6. Понуде се достављају у затвореној коверти поштом или лично на
адресу предузећа, са назнаком „Не отварај – понуда за јавну набавку број
ЈНВВ 01/2011 – Ревитализација прикључних путева на државне путеве I
и II реда у општини Топола” на полеђини коверте навести назив и адресу
понуђача.
7. Понуда са варијантама није дозвољена.
8. Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за
пријем понуда, у 10,30 часова, на адреси наручиоца радова из тачке 4. овог
позива.
Право учешћа на отварању понуда имају овлашћени представници
понуђача, што ће доказати предајом потписаног и овереног пуномоћја, ис
кључиво у оригиналу. Факсови и фотокопије се неће уважити.
9. Избор најповољнијег понуђача извршиће се на основу критерију
ма за избор економски најповољније понуде чији су елементи садржани у
конкурсној документацији.
10. Одлука о избору најповољније понуде биће донета најкасније у
року од осам дана од дана отварања понуда.
11. По окончању уговора за ову јавну набавку, а у случају настан
ка нових, сличних радова, који представљају понављање и уклапају се у
основни пројекат по овом јавном позиву, наручилац задржава право да до
дели уговор о јавној набавци првобитном извођачу радова у преговарачком
поступку без објављивања јавног позива, а све у складу са чланом 24. став
1. тачка 8. Закона о јавним набавкама.
12. Наручилац задржава право да поништи јавни оглас и одустане од
доделе уговора за предметну јавне набавке, уколико се измене околности
под којима је покренут поступак јавне набавке, у случају пријема неис
правних, неодговарајућих и неприхватљивих понуда или одустане из било
ког другог разлога.
13. Сва додатна објашњења у вези са јавном набавком која је предмет
овог јавног позива могу се добити на телефон: 034/811-587. Особа за кон
такт: Виолета Павловић.
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ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
Јагодина, Браће Дирак 46
у име и за рачун
МИНИСТАРСТВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ
о б ј а в љ у ј е

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)
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ТОПОЛА” ЈП
Топола, Принца Томислава Карађорђевића 2
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда у отвореном поступку ревитализација при
кључних путева на државне путеве I и II реда у општини Топола
(број ЈНВВ 01/2011)
1. Предмет јавне набавке су радови на ревитализацији прикључних
путева на државне путеве I и II реда у општини Топола.

ЈАВНИ ПОЗИВ

отворени поступак

Предмет јавне набавке радови на ојачању коловозне конструкције,
рехабилитације, појачаном одржавању и реконструкцији улица у Јагодини,
са тротоарима и локалним путевима
Опис предмета:
А. улице са тротоарима:
1. Ул. Браће Дирак
2. Ул. Милана Ракића
3. Ул. Вуковарска,
4. Ул. Кнеза Милоша
5. Ул. Теслина, са тротоаром
6. Ул. Синђелићева-Сутјеска-Вука Караџића са тротоаром
7. Ул. Кнеза Лазара, са тротоар ом
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8. Ул. Бранка Радичевића, са тротоаром
9. Ул. Краља Петра I, са тротоаром
10. Ул. Народног фронта, са тротоаром
11. Ул. Козарачка, са тротоаром
12. Ул. Радојице Солунца, са тротоаром.
Б. локални путеви:
1. Мајур
2. Трнава
3. Бунар
- Шантаровац .
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају оба
везне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 44.
Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова из члана 44. Закона о јав
ним набавкама понуђач доказује документима из члана 45. Закона о јавним
набавкама, који могу бити у неовереним фотокопијама, а у свему у складу
са конкурсном документацијом. Изабрани понуђач ће у року који одреди
наручилац, а не дуже од три дана од дана пријема писменог позива нару
чиоца доставити оригинал или оверену копију доказа о испуњености усло
ва из члана 44. Закона о јавним набавкама Понуду може поднети понуђач
који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима и група
понуђача која подноси заједничку понуду. Понуђач је дужан да за поди
звођаче достави доказе о испуњености услова из члана 44. став 2. тачка
1) до 5) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 45. Закона
о јавним набавкама. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе
о испуњености осталих услова из члана 44. овог закона на начин одређен
конкурсном документацијом. Сваки понуђач из групе понуђача мора да ис
пуни услове из члана 44. став 2. тач. 1) до 5) Закона о јавним набавкама,
што доказује достављањем доказа из члана 45. овог закона, а остале услове
из члана 44. овог закона испуњавају заједно. Понуђач који је самостално
поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или
као подизвођач. Учешће у више од једне понуде у којима је понуђач укљу
чен, резултираће одбијањем тих понуде, као неисправних. Понуда са вари
јантама није дозвољена.
Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда,
а елементи критеријума за вредновање понуда су ближе описани у кон
курсној документацији.
Увид у конкурсну документацију и рок за преузимање конкурсне
документације је до истека рока за подношење понуда. Заинтересовани
понуђачи могу вршити увид и преузети конкурсну документацију у про
сторијама ЈП Дирекција за изградњу Јагодина ,улица Браће Дирак број 46
сваког радног дана од 8 до 14 часова. За преузимање и достављање кон
курсне документације уплаћује се износ од 3.000,00 динара на име тро
шкова умножавања и достављања конкурсне документације на текући
рачун ЈП Дирекција за изградњу Јагодина, бр. 840-140647-40, код Управе
за трезор, Јагодина, са назнаком откуп конкурсне документације за јавну
набавку: „радови на ојачању коловозне конструкције, рехабилитације, по
јачаном одржавању и реконструкцији улица у Јагодини, са тротоар има и
локалним путевима”. Уплаћена средства се не враћају. После наведеног
рока конкурсна документације се не може преузети. Понуде се могу доста
вљати лично сваког радног дана од 8-14 часова или путем поште, на адресу
ЈП Дирекција за изградњу Јагодина улица , Браће Дирак број 46 и морају
се налазити у затвореној коверти са назнаком – Понуда за јавну набавку
број 1/11: радови на ојачању коловозне конструкције, рехабилитације, по
јачаном одржавању и реконструкцији улица у Јагодини, са тротоарима и
локалним путевима „не отварати” и са позивом на бр. 404-1/1/2011-06. По
нуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и
контакт особу.
Крајњи рок за достављање понуда је 22 дан од дана објављивања јав
ног позива у „Службеном гласнику РС”, и то до 12 часова. Понуде које
стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговреме
не понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене
понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено
Јавно отварање понуда ће се обавити 22 дана од дана објављивања
јавног позива у „Службеном гласнику РС”, и то у 12,30 часова у просто
ријама ЈП Дирекција за изградњу Јагодина на адреси улица Браће Дирак
број 46, 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 дан за достављање и јавно отварање по
нуда падне на нерадан дан, као последњи дан за достављање понуде сма
тра се први наредни радни дан до 12 часова, када ће се извршити и јавно
отварање понуда у 12,30 часова.
Оквирни рок у коме ће Наручилац донети одлуку о избору најповољ
није понуде је пет дана од дана отварања понуда.
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, нај
касније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Особа за контакт
је Петар Јанковић дипл. саобраћајни.инж., тел. 035/251-582 локал 125, у
периоду од 8 до 14 часова.
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На основу чл. 69. и 72. Закона о јавним набавкама („Службени гла
сник РС”, број 116/08), у отвореном поступку јавне набавке радова
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ ГРАДА ВРАЊА
17500 Врање, Иве Лоле Рибара 1
о гл а ш а в а
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке
редовно одржавање општинских путева – санација ударних рупа
број 26/11
1. ЈП „Дирекција за развој и изградњу града Врања” Иве Лоле Риба
ра 1, спроводи поступак јавне набавке број 26/11 у отвореном поступку и
позива све заинтересоване понуђаче да поднесу понуде под условима из
овог јавног позива и конкурсне документације.
2. Предмет јавне набавке је набавка радова – редовно одржавање оп
штинских путева – санација ударних рупа, број 26/11, по партијама:
– партија 1: путни правац Миланово–Буштрење према предмеру који
се налази у прилогу конкурсне документације,
– партија 2: путни правац Златокоп–Тибужде; Врање–Д. Требеши
ње–Лепчинце; Врање –Дубница–Катун, према предмеру који се налази у
прилогу конкурсне документације,
– партија 3: путни правац Врање–Тесовиште; општински путеви у
МЗ Власе и МЗ Големо Село, према предмеру који се налази у прилогу
конкурсне документације.
3. Право учешћа у поступку имају сви регистровани понуђачи за
предметну делатност, који испуњавају обавезне услове из члана 44. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08). Доказе о испу
њености услова, понуђачи су обавезни да доставе сходно члану 45. Закона
о јавним набавкама.
4. Испуњеност услова понуђач доказује достављањем докумена
та наведених у конкурсној документацији (могу бити неоверене копије).
Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан је да у року
од три дана достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености
услова из члана 44. Закона о јавним набавкама.
5. Конкурсну документацију може преузети овлашћено лице са пи
саним овлашћењем уз доказ о уплати износа од 10.000,00 динара на име
трошкова умножавања и доставе конкурсне документације сваког радног
дана од 8,00 до 14,00 часова на адреси ЈП „Дирекција за развој и изградњу
града Врања” у Врању, Иве Лоле Рибара 1.
Захтев за преузимање конкурсне документације подноси се у року од
15 дана од објављивања у „Службеном гласнику РС”.
Уплату извршити на рачун број 840-742253843-87 по моделу 97 са
позивом на број 114+ваш ПИБ, и са назнаком: „Понуда за набавку радо
ва – редовно одржавање општинских путева – санација ударних рупа, број
26/11, по партијама”. Уплаћена средства су неповратна.
6. Критеријум за оцењивање је економски најповољнија понуда:
– цена 80 пондера
– рок завршетка радова 20 пондера
Укупно: 100 пондера
7. Рок за достављање понуда је 22 дана од дана објављивања јавног
позива у „Службеном гласнику РС” до 12,00 часова последњег дана рока, а
уколико је последњи дан рока нерадни дан, благовременим понудама сма
траће се понуде које су приспеле до 11,00 часова првог наредног радног
дана.. Понуде са варијантама нису дозвољене. Рок важења понуда је 60 да
на од дана отварања понуда.
Цене из понуда су фиксне, коначне и изражене у динарима.
8. Понуду доставити лично или поштом у затвореној коверти ове
реној печатом са назнаком: „Не отварати – понуда за редовно одржавање
општинских путева – санација ударних рупа, по партијама, број 26/11”,
на адресу: ЈП „Дирекција за развој и изградњу града Врања”, Иве Лоле
Рибара 1, Врање. Понуда за сваку партију мора бити посебно дата у по
себној коверти са назнаком на коју се партију односи, а све морају бити
приложене у јединственој коверти са назнаком: „Не отварати – понуда за
редовно одржавање општинских путева – санација ударних рупа, по пар
тијама, број 26/11”. На полеђини коверте написати: назив понуђача, адресу
и телефон.
9. Неблаговремене, незатворене и непотпуне понуде неће бити раз
матране. Уговори са изабраним понуђачима закључиће се за период од 12
месеци.
10. Јавно отварање понуда обавиће комисија за ЈНВВ у просторијама
ЈП „Дирекција за развој и изградњу града Врања”, уз присуство овлашће
них лица понуђача, првог наредног радног дана од дана истека рока за при
јем понуда са почетком у 12,00 часова.
11. Наручилац задржава право да поништи оглас уколико се измене
околности под којима је покренут поступак јавне набавке и донесе одлуку
о избору најповољнијег понуђача.
12. Особа за контакт за преузимање конкурсне документације и дру
ге ближе информације као и додатна објашњења је Добривоје Илић дипл.
инж., телефон 017/422-600.
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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 РС”, бр. 116/08) и Одлуке о по
кретању поступка јавне набавке радова на реконструкцији локалног пута
Л-22 за село Копајкошара, број 133/11 од 31.марта 2011. године
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ СВРЉИГ
18360 Сврљиг, Радетова 29
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку радова
на реконструкцији локалног пута Л-22 за село Копајкошара
Предмет јавне набавке је јавна набавка радова на реконструкцији ло
калног пута Л-22 за село Копајкошара.
Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају
услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 44. Закона о јавним
набавкама и конкурсне документације. Испуњеност наведених услова по
нуђач доказује достављањем доказа наведених у члану 45. закона. Услови
које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испу
њеност услова ближе су одређени конкурсном документацијом.
Увид у конкурсну документацију и рок за преузимање конкурсне до
кументације је 25 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном
гласнику РС”.
Заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети
непосредно у просторијама Наручиоца – ЈП Дирекција за изградњу Свр
љиг, ул. Радетова бр. 29, Сврљиг, уз подношење овлашћења за преузима
ње конкурсне документације и доказа о уплати износа од 2.000,00 динара,
на име накнаде за умножавање и достављање конкурсне документације.
Накнада се уплаћује на уплатни рачун број 840-574641-89, са позивом на
број одобрења 95-098, модел 97, са сврхом уплате:„Откуп конкурсне доку
ментације за ЈН бр. 2”. Уплаћена средства за конкурсну документацију се
не враћају. Понуђачима који упуте захтев за достављање конкурсне доку
ментације најкасније 23 дана од дана објављивања јавног позива у „Слу
жбеном гласнику РС” уз доказ о уплати накнаде за израду конкурсне до
кументације, конкурсна документација ће бити достављена препорученом
поштом у року од два дана, од дана пријема писаног захтева.
Понуда се припрема и подноси у складу са конкурсном документа
цијом и јавним позивом.
Заинтересовани понуђачи се могу уверити у све услове градње, тех
ничку документацију и стећи комплетан увид ради давања адекватне пону
де 20-ог дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику
РС” у 10 часова на локацији на којој ће се радови одвијати.
Понуда се може достављати лично преко писарнице наручиоца или
путем поште, на адресу: ЈП Дирекција за изградњу Сврљиг, ул. Радетова
бр. 29, 18360 Сврљиг, сваког радног дана од 7 до 14 часова и мора се на
лазити у затвореној коверти - омоту са назнаком: „не отварати - понуда за
јавну набавку радова на реконструкцији локалног пута Л-22 за село Копај
кошара, ЈН бр. 2 за 2011. Понуђач је дужан да на полеђини коверта назначи
назив, адресу, телефон и особу за контакт.
Крајњи рок за достављање понуде је 30 дана од дана објављивања
јавног позива у „Службеном гласнику РС” не рачунајући дан када је позив
објављен, до 12 часова, без обзира на начин достављања. Ако дан истека
рока пада на нерадни дан, рок истиче првог наредног радног дана до 12
часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговре
меним. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка
отварања биће враћене понуђачу уз повратницу са назнаком да је иста не
благовремена. Понуда мора бити јасна, недвосмислена и са важношћу нај
мање 60 дана, од дана отварања понуда.
Понуда са варијантама није дозвољена.
Јавно отварање понуда ће се обавити на дан истека рока у 13 часова
у просторијама наручиоца- ЈП Дирекција за изградњу Сврљиг, ул. Радето
ва бр. 29, 18360 Сврљиг, уз присуство овлашћених представника понуђа
ча, који су дужни да доставе овлашћење за учествовање у поступку јавног
отварања. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печа
том и потписано од стране одговорног лица понуђача.
Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о избору најповољ
није понуде је 10 дана од дана отварања понуде. Наведену одлуку нару
чилац ће доставити свим понуђачима у року од три дана од дана њеног
доношења.
Наручилац ће изабрати најповољнију понуду применом критеријума
„економски најповољнија понуда” са елементима:
1. понуђена цена
40 пондера
2. услови плаћања
40 пондера
3. референце
10 пондера
4. рок завршетка радова
5 пондера
5. самостално наступање
5 пондера
У случају када постоје две или више понуда са једнаким бројем пон
дера, елемент критеријума на основу кога ће наручилац извршити избор
најповољније понуде је нижа понуђена цена.
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Уговор о додели јавне набавке биће закључен у року од седам дана
од када се стекну законски услови.
Наручилац ће обуставити поступак уколико не буду испуњени усло
ви за избор најповољније понуде сходно одредбама члана 78. Закона о јав
ним набавкама, без накнаде трошкова понуђачима, у било којој фази по
ступка.
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне ин
формације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 пет
дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу наручиоца. Наручи
лац ће најкасније два дана пре истека рока за подношење понуда, писмено
одговорити свим потенцијалним понуђачима који су преузели конкурсну
документацију. Тражење додатних информација или појашњења у вези са
припремањем понуде телефоном нису дозвољени.
Особа за контакт: Иван Божиновић, тел. 018/821-104, сваког радног
дана у времену од 10 до 14 часова.
Наручилац здржава право да у случају нових радова, а сходно чла
ну 24. став 1 тачка 8. Закона о јавним набавкама, додели уговор о јавној
набавци радова у преговарачком поступку без објављивања јавног позива,
понуђачу који буде изабран.
11213

На основу члана 85. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама
ПД „ЕЛЕКТРОСРБИЈА” ДОО
ОГРАНАК „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЧАЧАК”
32000 Чачак, Кренов пролаз б.б.
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење пријава ради признавања квалификације
у I фази рестриктивног поступка (квалификационом поступку),
за јавну набавку за извођење радова – грађевинско занатски радови
на електроенергетским и пословним објектима Огранка Чачак
број ЈН 1872/2010
Квалификација се признаје за период од четири године, рачунајући
од дана састављања листе кандидата.
Конкурсна документација се може преузети у „Електродистрибуцији
Чачак”, Кренов пролаз б.б. Чачак, сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часо
ва или се може доставити поштом на адресу подносиоца пријаве.
Заинтересована правна и физичка лица, своје пријаве, за једну или
више партија, могу доставити лично или препорученом пошиљком у за
твореној коверти на адресу: „Електродистрибуција Чачак”, Кренов про
лаз б.б., 32000 Чачак, са назнаком: „Не отварати – пријава за признавање
квалификације у првој фази рестриктивног поступка за јавну набавку број
1872 /2010”. На полеђини коверта мора бити пун назив и адреса подносио
ца пријаве, као и телефон и име лица за контакт.
Пријаве морају стићи на наведену адресу у року од 25 дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику РС”, закључно са до 10,00 часова.
Уколико последњи дан за подношење пријава пада у нерадни дан, сматра
ће се благовременом пријава примљена код наручиоца првог наредног рад
ног дана до 10,00 часова.
Неблаговремене пријаве се неће разматрати, већ ће неотворене бити
враћене подносиоцу са назнаком да су поднете неблаговремено. Пријаве
које нису у складу са конкурсном документацијом, сматраће се неисправ
ним.
Отварање благовремено пристиглих пријава, обавиће се последњег
дана рока за достављање истих у 11,00 часова, на адреси наручиоца.
Представник подносиоца пријаве, може присуствовати јавном отва
рању пријава, под условом да пре почетка отварања преда комисији за
јавне набавке писмено овлашћење за учешће у поступку отварања. Без
овлашћења, представник подносиоца пријаве може само присуствовати
отварању пријава без права стављања примедби на ток отварања и без пот
писивања записника.
Овлашћење мора да садржи: име и презиме овлашћеног представни
ка, број личне карте, потпис и печат овлашћеног лица (и у случају када је
овлашћени представник власник фирме).
Наручилац ће на основу испуњености услова из члана 44. Закона и
из конкурсне документације, донети одлуку о признавању квалификације
у року од 30 дана од отварања пријава.
Подносилац пријаве ће за трошкове умножавања и достављање кон
курсне документације уплатити износ од 590,00 динара на текући рачун
наручиоца 155-2519-19 са назнаком: „За конкурсну документацију ЈН
1872/2010”.
Доказ о уплати и основне податке фирме послати на факс 032/342-192
Особе за контакт: Сања Дамљановић 065/8333-950 и Никола Илић
064/8333-903.
10808
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На основу члaна 72. стaв 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС”, број 116/08)

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

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ ЂЕРДАП ДОО
Кладово, Трг краља Петра 1

објављује
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 физичка лица да доставе своју понуду за јавну набавку радова: Одржавање
доводно-одводних органа на систему ‚‘Власинских ХЕ‘‘, редни број набавке 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 набавкама („Службени гласник РС” број 116/08) и услове из конкурсне документације. 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 адресе, 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 конкурсну документацију и доказ о уплаћеним трошковима за конкурсну документацију 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 назнаком не отварати – понуда за јавну набавку радова одржавање доводно-одводних 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 отварању 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, одстрањивати или мењати појединачи листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
5. Благовремено достављене понуде биће јавно отваране комисијски 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 празника, рок за подношење и отварање понуда се помера за први наредни радни дан.
Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који су дужни да своје својство предтавника 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 најпољније понуде је најниже понуђена цена.
7. Неблаговремене понуде се неће отварати већ ће се неотворене вратити 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

објављује
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 физичка 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 набавкама („Службени гласник РС” број 116/08) и услове из конкурсне документације. 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 адресе, 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 конкурсну документацију и доказ о уплаћеним трошковима за конкурсну документацију 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 назнаком: не отварати – понуда за јавну набавку радова: одржавање грађевинских 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 отварању 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, одстрањивати или мењати појединачи листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
5. Благовремено достављене понуде биће јавно отваране комисијски 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 празника, рок за подношење и отварање понуда се помера за први наредни радни дан.
Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који су дужни да своје својство предтавника 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 најпољније понуде је економски најповољнија 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 вратити 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 основу члaна 72. стaв 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС”, број 116/08)
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
„ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ ЂЕРДАП” ДОО
19320 Кладово, Трг краља Петра 1
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за избор најповољније понуде у поступку јавне набавке велике
вредности, у отвореном поступку, за набавку радова – извођење
грађевинско-занатских радова на објектима црпних станица на левој
и десној обали Дунава, објеката „ХЕ Ђердап”
број јавне набавке В-47/11
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 – извођење
грађевинско-занатских радова на објектима црпних станица на левој и де
сној обали Дунава, објеката „ХЕ Ђердап”, редни број набавке В-47/11, 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 набав
кама („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 8,00 до 14,00 часова до истека рока за подношење
понуда на адреси: „ХЕ Ђердап” д.о.о Кладово, Сектор за одржавање прио
баља, Београд, Поп Стојанова 2а.
Конкурсна документација се у писаном облику преузима лично или
препорученом поштом или у електронском облику преко електронске
адресе, све у складу са писаним захтевом заинтересованог понуђача у ро
ку од два дана од дана пријема захтева. Уз захтев за достављање конкурс
не документације заинтересовани понуђач је у обавези да достави податке
о понуђачу (назив, поштанска и електронска адреса, матични број, ПИБ,
контакт телефон, 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.
Адреса наручиоца за достављање захтева за конкурсну документа
цију је: „ХЕ Ђердап” д.о.о., Кладово, Сектор за одржавање приобаља, 11
000 Београд, Поп Стојанова 2а, телефон +381 11 3810 148, факс +381 11
3809 797, елeктронска адреса 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 назнаком: „Не отварати – понуда за јавну набавку радова – извођење грађевинско-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 отварању 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, одстрањивати или мењати појединачни листови, односно прилози, а да се
видно не оштете листови или печат.
5. Благовремено достављене понуде биће јавно отваране комисијски 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 празника, рок за подношење и отварање понуда се помера за први наредни радни 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 вратити понуђачу, а неисправне и неодговарајуће понуде ће бити одбијене.
Наручилац задржава право да одбије и неприхватљиве понуде.
Не прихватају се понуде са варијантама.
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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 набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” А.Д.
Београд ,Таковска 2
упућује
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 документације 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 основне податке о потенцијалном понуђачу.
Пријаве се сачињавају према упутству из конкурсне документације 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, сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка отварања пријава вратити неотворену подносиоцу пријаве, са назнаком да је
поднета неблаговремено. Пријаве се подносе у затвореној коверти, путем 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 квалификације 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 основу чл. 69, 70. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним на
бавкама (,,Службени гласник РС”, број 116/08 )
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
21400 Бачка Паланка, Банатска 4
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке
мале вредности за извођење радова – замена кровног покривача
и поправка фасаде на објекту ,,Б” у Установи Геронтолошки центар
Бачка Паланка
Право учешћа имају сва заинтересована правна и физичка лица која
испуњавају услове прописане чланом 44 и 45. Закона о јавним набавкама.
Понуде се сачињавају према обрасцу и упутству које чини саставни
део конкурсне документације.
Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољни
ја понуда, а елементи критеријума за вредновање понуда су: понуђена цена
, начин плаћања и рок извођења радова .
Понуђач може конкурисати за целокупну набавку или за сваку партију
појединачно што мора бити наведено на коверти приликом предаје понуде.
(партија 1. замена кровног покривача;
партија 2. поправка фасаде ; )
Конкурсна документација која је неопходна за подношење пону
да може се разгледати пре откупа и преузети радним даном од 8,00 до
13,00 часова у просторијама Установе, а може се послати поштом уз доказ
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о бесповратној уплати износа од 600,00 динара по партији –, на име изра
де, на жиро рачун број: 840-139667-70 код управе за јавна плаћања Бачка
Паланка , са назнаком ,,за конкурсну документацију”
Понуде се сачињавају према упутству наручиоца и са траженом до
кументацијом достављају на адресу наручиоца: Геронтолошки центар,
21.400 Бачка Паланка, улица Банатска бр.4, у запечећаној коверти са назна
ком ,,Понуда не отварати” а на полеђини назив понуђача, адресу и контакт
телефон.
Понуда мора бити оригинал , јасна, недвосмислена, читко откуцана
и оверена печатом и потписом овлашћеног лица, достављеног поштом на
горе наведену адресу или предати лично. Понуда са варијантама није до
звољена.
Понуде се достављају у року од 30 дана од дана објављивања јавног
позива у ,,Службеном гласнику РС” до 13,00 часова последњег дана рока .
Уколико је последњи дан рока нерадни дан, благовременом ће се сма
трати понуда која је приспела до 13,00 часова првог наредног радног дана.
Отварање понуда је јавно. Понуде ће бити отворене наредног дана
у односу на дан у коме истиче рок за достављање понуда у 11,00 часова у
просторијама Геронтолошког центра Бачка Паланка. Присутни представ
ници Понуђача пре почетка јавног отварања понуда Комисији наручиоца
морају уручити писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања
понуда
Оквирни датум за доношење одлуке о избору понуђача је 15 дана од
дана отварања понуда.Наведену одлуку наручилац ће доставити свим под
носиоцима понуда у року од три дана од дана њеног доношења.
Записник о отварању понуда биће достављен понуђачима у року од
три дана од дана отватрања понуда.
Детаљне информације могу се добити на тел. 021/6041-976, контакт
особа Весна Божић дипл.правн. сваког радног дана у времену од 8,00 до
14,00 часова.
11479

На основу чл. 69, 70. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним на
бавкама (,,Службени гласник РС”, број 116/08)
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
21400 Бачка Паланка, Банатска 4
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке
мале вредности за извођење радова – замена кровног покривача
и поправка фасаде на објекту ,,Б” у Установи Геронтолошки центар
Бачка Паланка
Право учешћа имају сва заинтересована правна и физичка лица која
испуњавају услове прописане чланом 44 и 45. Закона о јавним набавкама.
Понуде се сачињавају према обрасцу и упутству које чини саставни
део конкурсне документације.
Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољни
ја понуда, а елементи критеријума за вредновање понуда су: понуђена цена
, начин плаћања и рок извођења радова .
Конкурсна документација која је неопходна за подношење понуда
може се разгледати пре откупа и преузети радним даном од 8,00 до 13,00
часова у просторијама Установе, а може се послати поштом уз доказ о бес
повратној уплати износа од 600,00 динара, на име израде, на жиро рачун
број: 840-139667-70 код управе за јавна плаћања Бачка Паланка, са назна
ком ,,за конкурсну документацију”.
Понуде се сачињавају према упутству наручиоца и са траженом до
кументацијом достављају на адресу наручиоца: Геронтолошки центар,
21400 Бачка Паланка, улица Банатска бр.4, у запечећаној коверти са назна
ком ,,Понуда не отварати” а на полеђини назив понуђача, адресу и контакт
телефон.
Понуда мора бити оригинал , јасна, недвосмислена, читко откуцана
и оверена печатом и потписом овлашћеног лица, достављеног поштом на
горе наведену адресу или предати лично. Понуда са варијанма није дозво
љена.
Понуде се достављају у року од 30 дана од дана објављивања јавног
позива у ,,Службеном гласнику РС” до 13,00 часова последњег дана рока .
Уколико је последњи дан рока нерадни дан, благовременом ће се сма
трати понуда која је приспела до 13,00 часова првог наредног радног дана.
Отварање понуда је јавно. Понуде ће бити отворене наредног дана
у односу на дан у коме истиче рок за достављање понуда у 11,00 часова у
просторијама Геронтолошког центра Бачка Паланка. Присутни представ
ници Понуђача пре почетка јавног отварања понуда Комисији наручиоца
морају уручити писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања
понуда
Оквирни датум за доношење одлуке о избору понуђача је 15 дана од
дана отварања понуда.Наведену одлуку наручилац ће доставити свим под
носиоцима понуда у року од три дана од дана њеног доношења.
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Записник о отварању понуда биће достављен понуђачима у року од
три дана од дана отватрања понуда.
Детаљне информације могу се добити на тел. 021/6041-976, контакт
особа Весна Божић дипл.правн. сваког радног дана у времену од 8,00 до
14,00 часова.
11479

На основу члана 69, члана 70. став 1. тачка 2. и члана 72. став 1. тач
ка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГ
 РАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, др Суботића 8
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку
грађевинско-занатских радова реновирање и уградња
ПВЦ прозора у две дисекционе сале и молерско фарбарски радови
у згради ОЈ Институт за анатомију „Нико Миљанић”
Медицинског факултета у Београду
(ЈН број 02/11)
1. Врста поступка:отворени поступак.
2. Врста предмета набавке: извођење грађевинско-занатских радова.
3. Предмет набавке:реновирање и уградња ПВЦ прозора у две дисек
ционе сале на II спрату и молерско – фарбарски радови у кабинету и Би
блиотеци зграде ОЈ Институт за анатомију „Нико Миљанић” Медицинског
факултета Универзитета у Београду.
4. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која
испуњавају обавезне услове за учешће прописане у члана 44. Закона о јав
ним набавкама. Доказе о испуњавању услова у складу са члана 45. Закона
понуђачи су дужни да доставе уз понуду. Докази о испуњености услова из
члана 44. овог закона могу се достављати уз понуду у неовереним копија
ма (према члану 45. став 3. ЗЈН).
Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не доста
ви оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 44.
Закона, у року од два дана од пријема писменог позива наручиоца, нару
чилац ће његову понуду одбити као неисправну у складу са члану 45. став
6. Закона.
5. Понуде се припремају и подносе у складу са условима из јавног
позива и конкурсне документације.
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач
који наступа са подизвођачима и група понуђача која подноси заједничку
понуду. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњено
сти услова из члан 44. став. 2. тач. 1. до 5. Закона о јавним набавкама на
начин одређен чланом 45. Закона о јавним набавкама. Понуђач је дужан да
за подизвођаче достави доказе о испуњености осталих услова из члана 44.
овог закона на начин одређен конкурсном документацијом. Сваки понуђач
из групе понуђача мора да испуни услове из члана 44. став 2. тач. 1. до 5.
Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 45.
овог закона, а остале услове из члана 44. овог Закона испуњавају заједно.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. Учешће у више од јед
не понуде у којима је понуђач укључен, резултираће одбијањем тих понуда
као неисправних.
Заинтересовани понуђачи могу да изврше увид и преузму конкурсну
документацију сваког радног дана у Деканату Медицинског факултета –
Правна служба – (II спрат, соба 316) од 10,00 до 13,00 часова, до истека ро
ка за подношење понуда. Приликом преузимања конкурсне документације,
овлашћени представник понуђача је дужан да приложи доказ о извршеној
уплати у износу од 2.000,00 динара, на име накнаде трошкова за умножа
вање и доставу конкурсне документације, на текући рачун Медицинског
факултета број 840-1139666-89 (сврха уплате: накнада трошкова за кон
курсну документацију са позивом на број Т. 02/11). Такође, приликом пре
узимања конкурсне документације потребно је приложити пуномоћје које
гласи на лице које преузима конкурсну документацију и које садржи по
датке о понуђачу: пун назив фирме, адресу, е-маил адресу, име особе за
контакт и контакт телефон.
Понуда у варијантама није дозвољена и свака понуда такве врсте би
ће одбијена.
Понуда се подноси на српском језику. Вредности у понуди морају
бити исказане у динарима без пореза. Понуда мора бити јасна и недвосми
слена, откуцана или написана хемијском оловком или мастилом, оверена
печатом и потписом овлашћеног лица понуђача, са важношћу најмање 90
дана од дана отварања понуда. Уз тражену документацију и понуду пону
ђач је у обавези да наручиоцу достави и финансијску гаранцију, оверену
бланко-соло меницу и менично овлашћење којом се обезбеђује испуњење
уговорних обавеза. (Детаљнији подаци и упутство садржани су у конкурс
ној документацији).
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6. Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања јавног
позива у „Службеном гласнику РС”, а најкасније последњег дана рока до
11,00. часова. Уколико је последњи дан истека рока нерадан дан, као по
следњи дан наведеног рока сматра се први следећи радни дан. Понуда се
подноси у затвореној, запечаћеној коверти на којој се на предњој страни
налази одштампан меморандум понуђача са заводним печатом понуђача,
са назнаком: „Понуда за јавну набавку радова – Т број 02/11 – не отвара
ти”. На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, адресу, теле
фон и име особе за контакт. Понуда се доставља на адресу: Медицински
факултет, Др Суботића 8, 11000 Београд, непосредно, преко писарнице фа
култета или поштом, препоручено, у назначеном року.
7. Поступак јавног отварања понуда биће спроведен истог дана, 30
минута по истеку рока за подношење понуда у Слушаоници Деканата Ме
дицинског факултета у Београду, Др Суботића 8, II спрат. Представници
понуђача који су поднели понуду су дужни да пре почетка јавног отварања
понуда предају овлашћење за заступање у поступку отварања понуда, из
дато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписано од стране
одговорног лица понуђача.
8. Оквирни датум за доношење одлуке о додели уговора о јавној на
бавци је 15 дана од дана јавног отварања понуда и о избору најповољније
понуде понуђачи ће бити писмено обавештени.
У поступку избора најповољнијег понуђача биће примењен критери
јум „економски најповољнија понуда”, на основу критеријума који су опи
сани и вредновани у конкурсној документацији наручиоца, као и на основу
услова и захтева наручиоца који морају бити испуњени, а који су наведени
и прецизирани у конкурсној документацији.
Додатна обавештења и информације у вези са јавним позивом и
конкурсном документацијом могу се добити телефоном правне службе
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 одлуке о покретању поступка јавне набаке број 01/11 од 30. марта 2011. године
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
Вршац, Дворска 17–19
објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда за јавну набавку
у отвореном поступку
01/11
Предмет набавке: реконструкција крова према спецификацији и карактеристикама 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 набавкама, а које доказују на начин предвиђен чланом 45. Закона.
Наручилац ће извршити избор најповољније понуде применом критеријума економски најповољније понуде. Оцењивање и избор најповољнијег 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 преузимање конкурсне документације: заинтересована лица могу од дана објављивања позива преузети конкурсну документацију сваког радног дана од
9 до 14 часова у секретаријату школе,улица Дворска 17, Вршац. За преузимање 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 откуп 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 адресу: 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 важења 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 почетка отварања понуда представници понуђача који присуствују отварању,
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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 позиву, 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 најкасније у року од 30 дана од јавног отварања понуда.
Додатне информације и обавештења на телефон 013/831-701.
П-9650

На основу члана 70. став 1. тачка 2. и члана 72. став 1. тачка 2. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)
ОСНОВНА ШКОЛА „ЈАН КОЛАР”
21425 Селенча, улица Вајанског 1
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда у отвореном поступку
за извођење радова на изградњи спортске сале – II фаза
Основне школе „Јан Колар” у Селенчи
2/2011
Основна школа „Јан Колар” из Селенче, позива све заинтересоване
понуђаче да поднесу понуде, у складу са условима из овог позива и кон
курсне документације.
Предмет јавне набавке: додела уговора о јавној набавци за извођење
радова на изградњи спортске сале - II фаза, Основне школе „Јан Колар”
у Селенчи. Врста и опис радова су наведени у конкурсној документацији
(број 2/2011).
У складу са одредбама члана 24. Закона о јавним набавкама („Слу
жбени гласник РС”, број, 116/08), наручилац најављује могућност доделе
уговора у преговарачком поступку без претходног објављивања, за радове
на наставку изградње спортске сале, понуђачу који у овом поступку буде
био изабран као најповољнији.
Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове за учешће у
поступку у складу са чланом 44. Закона о јавним набавкама, а испуњеност
услова дужни су да докажу на начин прописан у члану 45. Закона о јавним
набавкама и прецизиран конкурсном документацијом. Докази о испуњено
сти услова могу се достављати у неовереним копијама, уколико конкурс
ном документацијом није другачије одређено, а понуђач чија понуда буде
оцењена као најповољнија, дужан је да у року од три дана од дана пријема
писменог позива наручиоца, да достави оригинал или оверену копију на
ведених доказа, у супротном понуда ће бити одбијена као неисправна. По
нуде са варијантама нису дозвољене.
Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда.
Увид у конкурсну документацију може се извршити на основу овла
шћења без уплате износа на име манипулативних трошкова. Преузимање
конкурсне документације може се извршити у просторијама наручиоца,
сваког радног дана од 8 до 13 часова , уз овлашћење и доказ о уплати изно
са од 3.000,00 динара (бесповратно), на име манипулативних трошкова из
раде конкурсне документације, на жиро рачун наручиоца: 840-270666-20,
код Управе за трезор, са назнаком: „за конкурсну документацију”.
Понуде се подносе у затвореној коверти, на адресу: Основна школа
„Јан Колар” Селенча, препоручено или непосредно у седиште наручиоца:
21425 Селенча, Вајанског 1. Коверта са понудом мора имати ознаку: „По
нуда, Спортска сала-не отварати”, а на полеђини назив понуђача, адресу,
име и презиме овлашћеног лица за контакт.
Рок за подношење понуда је 30 дана, рачунајући од наредног дана
од дана када је јавни позив објављен у „Службеном гласнику Републике
Србије”. Благовременим ће се сматрати све понуде које буду примљене до
стране наручиоца, најкасније последњег дана наведеног рока до 11 часова.
Неблаговремене и непотпуне понуде неће се разматрати.
Отварање понуда вршиће се уз присуство заинтересованих овлашће
них представника подносилаца понуда, задњег дана за подношење понуда
у 13,00 часова, у просторијама у седишту наручиоца.
Оквирни датум доношења одлуке о избору најповољније понуде је
пет дана од дана јавног отварања понуда.
Наручилац задржава право да до доношења одлуке о додели угово
ра поништи поступак јавне набавке, као и право да одустане од избора у
случају да јавна набавка предметних радова не буде могућа због објектив
но промењених околности које не зависе од воље наручиоца, без накнаде
штете понуђачима.
Све информације у вези са јавним позивом могу се добити на теле
фон: 021/774-015, сваког радног дана од 8 до 13 часова. Особа за контакт
Ана Кеслер.
11226
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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 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 4-4.5-62-53/4 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
доноси
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 тражено 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 наведеног 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 доношења.
4.Сагласно одредбама члана 79. став 4. Закона о јавним набавкама
обавештење о обустави поступка јавне набавке доставити ради објављивања у „Службени гласник Републике Србије“ и на Порталу јавних набавки у року од 3 дана од дана доношења Одлуке о обустави поступка јавне
набавке.
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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
доноси:
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 програма „Mercedes“, шлеп возило „Atego“, комби возило „Mercedes“, „Unimog
5000“, „Fap Mercedes 2635“ и „Fap Mercedes 3040“ са уградњом резервних
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делова, вођеним код Наручиоца Привредно Друштво за производњу прераду 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 набавкама, 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 објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“ и на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења Одлуке о обустави поступка
јавне набавке.
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На основу члана 8. и 31. Одлуке Управног одбора ЕПС-а од 23.новембра 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. 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) помоћник директора за комерцијалне послове
РБ „КОЛУБАРА“ ДОО
Лазаревца, Светог Саве 1
доноси
ОДЛУКУ
о обустави поступка
1. У II фази рестриктивног поступка чији је предмет набавка добара „Флуо светиљке“ 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: 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 приложеним 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 светиљку типа „Titan“ произвођача „Beghelli“- Италија , али није приложио
одговарајући каталог, а конкурсном документацијом је тражено да у приложеним 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 произвођача, 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 објављивања у „Службени гласник Републике Србије“ и на Порталу јавних набавки 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
о гл а ш а в а
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
доноси
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 подручје 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.
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На основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ШАБАЦ
15000 Шабац, Јована Цвијића 1
објављује
ОДЛУКУ
о обустави поступка
По јавном огласу објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 3 од
24. јануара 2011. године, у отвореном поступку јавне набавке добара по
партијама ОП 1/2011, обуставља се поступак јавне набавке за партију 11 –
санитетски материјал, из разлога што је приспела само једна понуда која је
неприхватљива, јер понуђена вредност за 402% прелази процењену вред
ност за предметну партију.
11750

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС” број 116/08)
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР НЕГОТИН
доноси
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 подношење 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
објављује
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 понуде 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 извештај о истом.
У извештају о стручној оцени бр 145 Комисија је констатовала следеће
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 одговорна 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 прихваћене 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:
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Обавештења
На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА У ВАЉЕВУ
14000 Ваљево, Узун Миркова 1/А
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавноj набавци
Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности за јавну
набавку биротехничких услуга број ЈНМВ 06/11 Министарство унутра
шњих послова, Полицијска управа у Ваљеву је закључила уговор са по
нуђачем
– Сервис „Биротехника” вл. Мићић Томислав, Олге Пиргић 19, Ва
љево. Уговор је закључен 24. марта 2011. године. Вредност уговора о јав
ној набавци износи 650.000,00 без ПДВ-а.
10756

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

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Београд, Булевар војводе Мишића
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности.
1) Подаци о наручиоцу: Републички геодетски завод, Булевар војводе
Мишића 39, Београд.
2) Предмет јавне набавке: молерски радови.
3) Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној
набавци
– Предузеће „Benevento UMS” d.o.o., Чачак, Драгише Мишовића 199.
10854

Партија 8
ПГ Милојковић Станимир из Књажевца и СТР „92“ Књажевац
Укупно 100 пондера;
СТУР Медопром Књажевац Укупно 88 пондера.

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08) и члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале
вредности („Службени гласник РС”, број 50 /09)

Партија 9
Јумис ДОО Ниш Укупно 92 пондера; СТУР Медопром Књажевац
Укупно 100 пондера.

ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
Београд, Устаничка 53

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 понуде 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

о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закључењу уговора
На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, која
се односи на набавку витрина за ходник ГО Вождовац
(број јавне набавке 22/11), уговор се додељује понуђачу
– „SZR Majami” Београд, Паунова 19и.

10785

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
ОПШТИНА ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша 103
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закључењу уговора о јавној набавци мале вредности
Јавна набавка мале вредности 404-3/2011-01, по партијама за потребе
председника општине Жабари, Скупштине општине Жабари и Општинске
управе општине Жабари за набавку административног материјала (канце
ларијског потрошног штампаног материјала, тонери и рециклаже тонера и
ситног канцеларијског материјала и прибора), по партијама.
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На основу позива упућеног понуђачима за јавну набавку мале вред
ности, по партијама за потребе председника општине Жабари, Скупштине
општине Жабари и Општинске управе општине Жабари за набавку адми
нистративног материјала за
– партију 1 – канцеларијски и потрошни штампани материјал, уго
вор је закључен са понуђачем
– „Солидност” д.о.о., Смедеревска Паланка,
– партију 2 – т онери и рециклажа тонера, уговор је закључен са
– „Светлост Плана” д.о.о., Велика Плана,
– партија 3 – с итан канцеларијски материјал и прибор, уговор је
закључен са
– АД „Морава” Жабари.
10624

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08 )

ЗУ ТЕХНИЧКО-ЕКОНОМСКИ ЦЕНТАР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ
Београд, Пастерова 2

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08 )

о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
У отвореном поступку за јавну набавку намирница по партијама ЈН
НАМ 02 /2011, који је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 5 од 1.
фебруара 2011. г., наручилац ЗУ Техничко-економски центар КЦС је за
кључио уговор са фирмом
– Маковица а.д., Савића млин 9, Младеновац, за партију 5 коре за
гибаницу.
10733

ИЗДАВАЧКИ ЗАВОД „ФОРУМ”
21000 Нови Сад, Војводе Мишића 1
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
На основу спроведеног преговарачког поступка без објављивања
јавног позива за набавку услуге – прелом текста за дело: „Pénovátz Antal:
Ó-Morovica, Jaj Pacsér”, уговор је закључен са
- Елед Черник, из Новог Сада.
Нови Сад, 7. априла 2011. године.
11036

ИЗДАВАЧКИ ЗАВОД „ФОРУМ”
21000 Нови Сад, Војводе Мишића 1
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
На основу спроведеног преговарачког поступка без објављивања јав
ног позива за набавку услуге – лекторисање рукописа: „Id. Korhecz Tamás:
Rejtély”, уговор је закључен са
- Кинга Шаги Варга, из Новог Сада.
Нови Сад, 7. априла 2011. године.
11036

На основу члана 14.став 1. Правилника о поступку јавне набавке ма
ле вредности („Службени гласник РС” ,број 50/09)
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
објављује
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 објекта 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 јавног позива је члан 24. Закона о јавним набавкама.
10859

ПД „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ” ДОО БАЈИНА БАШТА
OГРАНАК ХЕ „ЗВОРНИК” МАЛИ ЗВОРНИК
15318 Мали Зворник, Краља Петра I број 40
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
о јавној набавци мале вредности број 06/2011
1) Подаци о наручиоцу: ПД „Дринско-Лимске ХЕ” д.о.о. Бајина Ба
шта, Oгранак ХЕ „Зворник” Мали Зворник, Краља Петра I број 40 Мали
Зворник.
2) Предмет јавне набавке мале вредности: набавка потрошног мате
ријала за ТО.
3) Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној
набавци мале вредности:
– СТР „ТИБ”, Мали Зворник.
4) Датум закључења уговора: 1. 4. 2011. године.
5) Вредност уговора о јавној набавци мале вредности: 800.000,00 ди
нара.
10609

ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
11000 Београд, Руска 4
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности добара
ЈН бр. 180-19- опрема и ситан инвентар за опремање пет станова за
становање младих који напуштају заштиту у насељу Камендин
На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности добара
– ЈН бр. 180-19-,опрема и ситан инвентар за опремање пет станова за стано
вање младих који напуштају заштиту у насељу Камендин, Градски центар за
социјални рад, Руска број 4, Београд је закључио уговор о јавној набавци са
понуђачем Јt Lika company,d.o.o. Светосавска 400, 11 460 Барајево. 10867

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученим уговорима
На основу спроведеног поступкa јавне набавке мале вредности,
услуге ревизије пројекта, број 117-404-63/2011, изабрана је понуда пону
ђача
– „BDO” д.о.о., Кнеза Михаилова 10/III, Београд.
10676

На основу члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале вред
ности („Службени гласник РС”, број 50/09)
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД”
22000 Сремска Митровица, Стари шор 114
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору за јавну набавку услуга
На основу спроведеног поступка за јавну набавку мале вредности
У08/11 број 305 од 4. марта 2011. године за набавку услуге узорковање и
анализа квалитета воде за пиће обима „Б” – периодична анализа, уговор о
јавној набавци закључен је са понуђачем
– Институт за јавно здравље Војводине Нови Сад.
10869
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На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
СПОРТСКИХ ТЕРЕНА И ОБЈЕКАТА „МЛАДОСТ”
Панчево, Милоша Требињца 3
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
Предмет јавне набавке: набавка и уградња постројења за компенза
цију реактивне енергије, ЈНМВ бр. 01/11
Уговор је додељен
- „Termoinženjering” д.о.о , Браће Јовановића 43, Панчево
Уговор је закључен 4. априла 2011. године.
Вредност уговора о јавној набавци је 472.000,00 динара без ПДВ-а,
односно 556.960,00 динара са ПДВ-ом.
10587

На основу члана 79. став 4. 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)
ЈП ЕПС „ЕЛЕКТРОСРБИЈА” ДОО КРАЉЕВО
36000 Краљево, Димитрија Туцовића 5
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о обустави поступка јавне набавке добара мале вредности
– регулатор пуњења
број МН 18/2011
Разлог за обуставу поступка: из објективних и доказивих разлога ко
ји се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогу
ћавају да се започети поступак оконча.
Обуставља се поступак јавне набавке добара мале вредности – ре
гулатор пуњења, број МН 18/2011, јер је у року за подношење понуда на
адресу наручиоца приспела једна финансијски неприхватљива понуда.
Датум доношења одлуке о обустави поступка: 6. април 2011. године.
10937

На основу члана 70. став 1. тачка 4. и члана 74. Закона о јавним на
бавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОКАНАЛ”
Сомбор, Белог голуба 5
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности
број 02-37/28-2011
На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, чији
је предмет била набавка добра – сигурносни вентил са кључем, редни број
јавне набавке 02-37/28-2011, Уговор о јавној набавци мале вредности за
кључен је са најповољнијим понуђачем:
„Делта Нова” д.о.о. Бачка Паланка, Југ Богдана 1.
Уговорена вредност је: 1.800.000,00 динара без ПДВ-а.
11203

На основу члана 70. став 1. тачка 4. и члана 74. Закона о јавним на
бавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОКАНАЛ”
Сомбор, Белог голуба 5
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности
број 02-37/43-2011
На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, чији
је предмет била набавка добра – канцеларијски материјал, редни број јавне
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набавке 02-37/43-2011, Уговор о јавној набавци мале вредности закључен
је са најповољнијим понуђачем:
„Литера” д.о.о. Сомбор, Самка Радосављевића 5.
Уговорена вредност је: 700.000,00 динара без ПДВ-а.
11202

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР „АЛЕКСИНАЦ”
18220 Алексинац, М. Поповића 144
објављује
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
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученим уговорима
У спроведеном отвореном поступку за набавку имплантанта у ортопедији 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
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученим уговорима
У спроведеном поступку ЈНМВ за набавку акумулатора уговор је
закључен са понуђачем
– ,,Sunglight” Београд.

11352

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
РАДИОДИФУЗНА УСТАНОВА
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ
Београд, Таковска 10
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
Врста поступка: II фаза рестриктивног поступка.
Редни број јавне набавке: Д-24/10.
1) Подаци о наручиоцу: Радиодифузна установа – РадиоТелевизија
Србије, Таковска 10, Београд.
2) Предмет јавне набавке: рачунарска мрежна опрема.
3) Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној
набавци
– „Dialog” Београд, Тадеуша Кошћушка 82.
4) Датум закључења уговора: 29. 3. 2011. године.
5) Вредност уговора јавне набавке: 4.065.851,00 динара без ПДВ-а.
10889
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На основу члана 74. Закон о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08) и члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале
вредности („Службени гласник РС”, број 50/09)

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС” број 116/08) и члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале
вредности („Службени гласник РС”, број 50/09)

ЈКП СОПОТ
11450 Сопот, Кнеза Милоша 45а

ГРАД ВРАЊЕ
17501 Врање, Пети Конгрес 1

oбјављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
На основу успешно спроведеног поступка јавне набавке мале вред
ности, за набавку услуга – сервис водомера, JКП Сопот закључило је уго
вор, 28. марта 2011. године, са понуђачем
– Инса из Београда.
10744

о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
Уговор о јавној набавци мале вредности број 16-404-12/11 – намир
нице за бифе градске управе, закључен је са понуђачем
–„Биопродукт група” д.о.о. Врање.
10865

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама
На основу члана 70. став 1. тачка 4. и члана 74. Закона о јавним на
бавкама („Службени гласник РС”, број 116/08) и члана 14. Правилника о
поступку јавне набавке велике вредности („Службени гласник РС”, број
50/09) а након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности – вр
шења стручног надзора над извођењем радова на адаптацији и санацији
пословно стамбеног објекта у Б. Крсмановић, Бр.одлуке 404-15/2011-08,
и закљученог Уговора о јавној набавци сходно члану 82 Закона о јавним
набавкама
ОПШТИНА ПАРАЋИН
Параћин,Томе Живановић 10
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
Уговор о јавној набавци вршења стручног надзора над извођењем ра
дова на адаптацији и санацији пословно-стамбеног у Б.Крсмановић, за оп
штинску управу Параћин, (ред.бр.ЈН 404-15/11-08), по позиву објављеном
на огласној табли општинске управе Параћин, и на сајту општинске управе
Параћин, закључен је са понуђачем
– „Инжињерингплус пројект” из Београда, дана 23. марта 2011.год.
10612

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ
11000 Београд, Француска 3
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности за на
бавку услуга штампања малих формата са израдом графичких филмова за
2011. годину, закључен је уговор са понуђачем
– СЗГР „Format” d.o.o. , Београд, Панчићева 10.
Уговор је закључен 17.фебруара 2011. године.
Вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а износи 1.002.500,00
динара.
10795

На основу члана 78. став 4., члана 82. став 1.Закона о јавним набав
кама („Службени гласник РС”, број 116/08)

ПД „ЕЛЕКТРОСРБИЈА” ДОО
ОГРАНАК „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА УЖИЦЕ”
Ужице, Момчила Тешића 13
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о додели уговора о јавној набавци мале вредности на основу позива
за достављање понуда од 28. јануара 2011. године за набавку добара
Уговор се додељује за:
– добра: лежајеви за МХЕ Кратовска Река понуђачу
– ПТП „Теразије” д.о.о., Николе Пашића 37, Ужице у износу од
170.115,00 динара без ПДВ- а;
за уговор о јавној набавци мале вредности на основу позива за до
стављање понуда од 8. фебруар а 2011. године за набавку услуга, уговор се
додељује за:
– услугу: сервисирање фотокопир апарата и телефакс машина са за
меном делова понуђачу
– „Центар биро” ОД, М.М. Магазиновић 11, Ужице у износу до
300.000,00 динара без ПДВ- а на годишњем нивоу;
за уговор о јавној набавци мале вредности на основу позива за до
стављање понуда од 8. фебруара 2011. године за набавку добара, уговор се
додељује за:
– добра: сервисирање рачунарске опреме са заменом и испоруком де
лова понуђачу
– „Биро сервис” д.о.о., Велики парк 2б, Ужице у износу до 600.000,00
динара без ПДВ- а на годишњем нивоу;
за уговор о јавној набавци мале вредности на основу позива за до
стављање понуда од 8. фебруар а 2011. године за набавку услуга, уговор се
додељује за:
– услугу: сервисирање штампача са заменом делова понуђачу
– „Ера софт” д.о.о. , Кнеза Лазара 7, Ужице у износу до 300.000,00
динара без ПДВ- а на годишњем нивоу.
10835

ЈП ЕПС ПД ЈУГОИСТОК НИШ
ОГРАНАК ЕЛЕКТРОТИМОК ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Трг ослобођења 37
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о додели уговора по јавној набавци – мале вредности
– набавка радова: грађевински радови по хитности поступка – Погон
Књажевац.
Уговор у поступку предметне јавне набавке мале вредности услуга
ЗЈНМВР 15/10-3, закључен је са
– „Хидрокоп инжењеринг” д.о.о., Књажевац.
10728

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПИЈАЦЕ МЛАДЕНОВАЦ”
11400 Младеновац, Краљице Марије 1
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 50/09)

о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
На основу спроведене јавне набавке мале вредности добра: хар
дверско-софтверско решење за регулацију и наплату паркирања, заједно са
видео надзором паркиралишта на објекту Ауто-теретна станица у Сенаји.
Број јавне набавке 3/2011, уговор је закључен са понуђачем:
– „Monitoring & Logistic” doo из Суботице, Трг Цара Јована Нена
да 15/7.
Датум закључења уговора : 28. март 2011.године.
Вредност уговора: 3.147.500,00 динара, без ПДВ-а.
10591

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
Завод за трансфузију крви Војводине, као наручилац, покренуо је
преговарачки поступак јавне набавке, за набавку подлога за Беп , број ЈН01-19/11, процењене вредности 398 305,00 динара без пдв-а.Уговор је до
дељен понуђачу
–„Interlabexim” д.о.о, из Београда, Бирчанинова 19.
10748
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На основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС” број 116/08)
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
26000 Панчево, Пастерова 2
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о обустави поступка јавне набавке
Обуставља се поступак за VIII јавну набавку велике вредности за
2011. годину за лабораторијски материјал партија VIII – Антибиограм I ди
јагностички дискови I таблете, због тога што није билоа ниједна исправна
понуда.
10883
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)
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАКИЛА КОТАРОВ-ВУКА”
11550 Лазаревац, Даре Ранђић 1
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
Предшколска Установа „Ракила Котаров-Вука” Лазаревац, Даре Ран
ђић 1, наручилац у поступку јавне набавке мале вредности број: 08/11,
партија VIII за набавку добара: намирница-колонијалне робе, закључила
је уговор са понуђачем
– „Про-комерц” д.о.о. Сремчица, Горичка 132.
Вредност уговора је 1.128.966,00 динара, без ПДВ.
10905

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08) и члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале
вредности („Службени гласник РС”, број 50/09)
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БУКУЉА”
34300 Аранђеловац, Бранислава Нушића 1
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На основу члана 70. став 1. тачка 4. и члана 74. Закона о јавним на
бавкама („Службени гласник РС”, број 116/08) и члана 14 Правилника о
поступку јавне набавке мале вредности број („Службени гласник РС”, број
50/09), а након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности за из
вођење једнодневних и вишедневних екскурзија и летовања корисника До
ма за децу и омладину ометену у развоју Ветерник ЈН МВ 6/2011
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ
Ветерник, Книнска 157
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности
Уговор о јавној набавци мале вредности која за предмет има извође
ње једнодневних и вишедневних екскурзија и летовања корисника Дома за
децу и омладину ометену у развоју Ветерник закључен је 5. априла 2011.
године са следећим понуђачем
– ДОО „Атић Тоурс” из Новог Сада.
10899

На основу члана 70. став 1. тачка 4. и члана 74. Закона о јавним на
бавкама („Службени гласник РС”, број 116/08) и члана 14. Правилника о
поступку јавне набавке мале вредности број („Службени гласник РС”, број
50/09), а након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности која
за предмет има набавку одеће, обуће, униформи за раднике –ХТЗ и одеће,
обуће за кориснике редни број ЈН МВ 8/2011
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ
Ветерник, Книнска 157
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности
Уговор о јавној набавци мале вредности која за предмет има набавку
набавку одеће, обуће, униформи за раднике – ХТЗ и одеће, обуће за кори
снике редни број ЈН МВ 8/2011 закључен је дана 5. априла 2011. године са
следећим понуђачем
– „Санитација – МС” СЗР из Новог Сада.
10899

о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о обустави поступка
1. Врста поступка: редовни поступак, број 02/2011.
2. Подаци о наручиоцу: ЈКП „Букуља” 34300 Аранђеловац, Брани
слава Нушића 1.
3. Предмет јавне набавке: грађевински материјал по партијама.
Обуставља се поступак за II партију – песак, шодер.
4. Разлог за обуставу поступка: понуде које су пристигле превазилазе
планирану вредност набавке (члан 78. Закона о јавним набавкама).
5. Датум обуставе поступка: Одлука о обустави поступка број 04528/1 од 1.април 2011. године.
10885

На основу члана 70. став 1. тачка 4. и члана 74. Закона о јавним на
бавкама („Службени гласник РС”, број 116/08) и члана 14. Правилника о
поступку јавне набавке мале вредности број („Службени гласник РС”, број
50/09), а након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности која за
предмет има набавку постељине, прекривача, пешкира и материјала за ши
вање редни број ЈН МВ 9/2011
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ
Ветерник, Книнска 157
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08) и члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале
вредности („Службени гласник РС”, број 50/09)
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ МОЛ
24435 Мол, ЈНА 105
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број 00204/2011 за јавну набавку добара: храна за животиње, по партијама 29. мар
та 2011. године закључен је уговор са понуђачима
1. Ветеринарска станица д.о.о. Ада са седиштем у Ади, Лењинова
100, 24430 Ада
– за партију 1 – „Sano aminogold”, „Specijal mast” „Sano Domino”,
„Sano sugi”.
Вредност уговора о јавној набавци добара износи 394.521,00 динара.
2. Сојапротеин а.д. са седиштем у Бечеју, Индустријска зона б.б.
21220 Бечеј
– за партију 2 – сојина сачма. Вредност уговора о јавној набавци до
бара износи 314.352,00 динара.
10880

Уговор о јавној набавци мале вредности која за предмет има набавку
постељине, прекривача, пешкира и материјала за шивање редни број ЈН
МВ 9/2011 закључен је дана 5. априла 2011. године са следећим понуђачем
– ДОО „П&Б плус” из Новог Сада.
10899

На основу чл. 69, 70. и 74. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 116/08)
РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
11000 Београд, Вишњићева 8
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
У поступку јавне набавке мале вредности, услуга – физичко-технич
ког обезбеђења објекта „КМЦ Ниш”, број 1-02-4047-3/11, закључен је Уго
вор са понуђачем
– „G4S Secure Solutions” Београд, Теразије 31, број 1-02-4047-3/11-16
од 31.марта 2011. године, у износу од 14.688,00 евра без ПДВ-a, што према
средњем девизном курсу НБС, евра у односу на динар, на дан отварања по
нуда, износи 1.529.020,80 динара без ПДВ-a.
10751

27 / 20. IV 2011.

83

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)

На основу члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале вред
ности („Службени гласник РС”, број 50/09)

ОПШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА
18310 Бела Паланка, Карађорђева 28

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СМЕДЕРЕВО
11300 Смедерево, Кнез Михајлова 29
о б ј а в љ у ј е

о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности.
Општина Бела Паланка је, након спроведеног поступка јавне набавке
мале вредности за набавку радова – Извођење радова на завршетку моста
преко Коритничке реке на путу Бела Паланка – Мокра, закључила уговор
са понуђачем
– Предузеће за инжењеринг, пројектовање и извођење радова у гра
ђевинарству „Моделинг” д.о.о., Прокупље.
Вредност уговора о јавној набавци: 1.395 463,75 динара без ПДВ-а.
10831

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
ОПШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА
18310 Бела Паланка, Карађорђева 28
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности.
Општина Бела Паланка је, након спроведеног поступка јавне набавке
мале вредности за набавку добара – израда ентеријера поткровља у згради
Општине Бела Паланка, закључила уговор са понуђачем
– „Уни-стил” д.о.о., Ниш, Булевар цара Константина 3, 18000 Ниш.
Вредност уговора о јавној набавци: 2.186 440,00 динара без ПДВ-а,
односно 2.580.000,00 динара са ПДВ-ом.
10831

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
ОПШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА
18310 Бела Паланка, Карађорђева 28
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке за набавку
услуга – израда плана генералне регулације Општине Бела Паланка, уго
вор је закључен са понуђачем
– ЈП „Завод за урбанизам Ниш” са п.о. Ниш, 7. јула 6, укупне вредно
сти 7.590.000,00 динара без ПДВ-а, односно 8.956.200,00 са ПДВ-ом.
10831

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
ОПШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА
18310 Бела Паланка, Карађорђева 28
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке за набавку
радова – санација и поправка улица и локалних путева на територији оп
штине Бела Паланка, уговор је закључен са понуђачем
„Атина плус” д.о.о., Ниш, Кнегиње Љубице 9/9, укупне вредности
9.749.624,30 динара без ПДВ-а, односно 11.504.556,67 динара са ПДВ-ом.
10831

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору у поступку набавке мале вредности
На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број
55401-9/2011 чији је предмет набавка мазута уговор је додељен понуђачу
– „НИС” а.д. Нови Сад.
10799
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Београд, Булевар војводе Мишића 39
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности.
1) Подаци о наручиоцу: Републички геодетски завод, Булевар војводе
Мишића 39, Београд.
2) Предмет јавне набавке: зидарски радови.
3) Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној
набавци
– Предузеће „Albi-pro” d.o.o., 11000 Београд, Ванђела Томе 7. 10856

На основу члана 74. Закон о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08) и члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале
вредности („Службени гласник РС”, број 50/09)
ЈКП СОПОТ
11450 Сопот, Кнеза Милоша 45а
oбјављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
На основу успешно спроведеног поступка јавне набавке мале вред
ности, за набавку добара – делови за возила, JКП Сопот закључило је уго
вор, 28. марта 2011. године, са понуђачем
– Драгонфлај из Београда.
10743

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08) и члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале
вредности („Службени гласник РС”, број 50/09)
ГРАДСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Трг ослобођења 1
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
Уговор за јавну набавку пружање услуга ревизије буџета града Заје
чара за 2010. годину, број јавне набавке 404-31 закључен је са
– „DST-Revizija” д.o.o., Београд, Гоце Делчева 38, ПИБ 101712539 ма
тични број 17245651, као понуђачу који је доставио најповољнију понуду.
10909

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гланик
РС”, број 116/08)
УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД”
11000 Београд, Светозара Марковића 56
oбјављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
У преговарачком поступку са објављивањем јавног позива за јавну
набавку обликовану по партијама за прибављање добара: прехрамбени

84

20. IV 2011. /

производи за потребе исхране студената у студентским ресторанима Уста
нове студентски центар „Београд”, партија 1. чај, под ознаком ППДО-3/11,
а по позиву за достављање понуда број 585 од 28. јануара 2011. године ,
закључен је уговор са понуђачем
– „Мадрадеус” д.о.о. Земун.

27

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08) и члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале
вредности („Службени гласник РС”, број 50/09)
ГРАДСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Трг ослобођења 1

10804
о б ј а в љ у ј е

На основу члана 79. став 4., а сходно члану 70. Закона о јавним на
бавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСУИГУРАЊЕ БЕОГРАД
11000 Београд, Јована Мариновића 2
о б ј а в љ у ј е

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
Уговор за јавну набавку мале вредности за пружање услуга физич
ко-техничког обезбеђења главне зграде Градске управе Зајечар , број јавне
набавке 404-22 закључен је са
– ДОО „Securitas Services” Београд, Милентија Поповића 9, ПИБ
102941341, матични број 17487809 као понуђачу који је доставио најпо
вољнију понуду.
10910

ОБАВЕШТЕЊЕ
о обустави поступка у јавној набавци уградног материјала
у кардиологији – стентова за 2011. године - за партије 8 и 9
Републички завод за здравствено осигурање је дана 30. марта 2011.
године донео Одлуку бр. 404-1-22/11-33 о покретању отвореног поступка
јавне набавке уградног материјала у кардиологији – стентови за 2011. го
дину, за потребе референтних здравствених установа у Републици Србији.
Предмет набавке обликован је у 12 партија.
За предметну јавну набавку јавни позив за прикупљање понуда је об
јављен у „Службеном гласнику РС” број 10/11 од 18. фебруара 2011. године.
Поступак јавне набавке је за доле наведене партије:
8. Периферни стентови премонтирани на балон са ћелијама отворе
ног дизајна и
9. Стентови премонтирани на балон, за примену у потколеним арте
ријама,
обустављен у фази пре доношења одлуке о избору најповољније по
нуде.
Поступак јавне набавке уградног материјала кардиологији – стенто
ви за 2011. годину за партије 8 и 9 је обустављен, из разлога што за партију
8 достављене су две понуде и то понуде понуђача Yunicom d.o.o. и Hermes
system d.o.o. које уједно нису исправне у смислу члана 2. став 1. тачка 17.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08), из раз
лога што понуђачи нису доставили студије у Current Contents-y, а што је
обавезан услов за учешће у поступку предметне јавне набавке.
За партију 9 Достављене су две понуде и то понуде понуђача Yuni
com d.o.o. и заједничка понуда Medical inovation d.o.o.- hospital line, које
уједно нису исправне у смислу члана 2. став 1. тачка 17. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08), из разлога што понуђа
чи нису доставили студије у Current Contents-y, а што је обавезан услов за
учешће у поступку предметне јавне набавке.
Сходно наведеном, директор Републичког завода за здравствено оси
гурање је дана 30. марта 2011. године, применом члана 79. став 1. Закона о
јавним набавкама, донео одлуку о обустави отвореног поступка јавне на
бавке уградног материјала у кардиологији – стентови за 2011. годину - за
партије 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
објављује
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), закључен је са
– „Биодекор” д.о.о., Београд, Сурчинска 9д, као понуђачем чија је
понуда изабрана као најповољнија у предметном поступку јавне набавке.
10791

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС” број 116/08)
ЈКП „ЕНЕРГАНА”
25000 Сомбор, Милете Протића 14
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
Врста поступка: јавна набавка мале вредности – редован поступак.
1. Предмет и број јавне набавке: обезбеђење објекта пословне зграде
у улици Милете Протића 14, Сомбор, број 02/МВ/11.
2. Назив понуђача: Анаконда, Кондић и остали, Ортачко друштво,
Сомбор, Коњовићева 1.
3. Датум закључења уговора: 4. април 2011. године.
4. Вредност уговора о јавној набавци: 700.000 динара без ПДВ-а.
10829

ОПШТИНА БАЧ
21420 Бач, Трг др Зорана Ђинђића 2
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
У поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – нафт
них деривата, брoj 404-1-2/2011-III, закључен је 22. фебруара 2011. године
уговор са
– „НИС” а.д. Нови Сад.
10846

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/09)
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОН
 АЛНОГ РАЗВОЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
11000 Београд, Мике Аласа 14
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закључењу уговора о јавној набавци
У поступку јавне набавке лабораторијског намештаја за лаборато
рију за притисак, по позиву за доставу понуда број 393-4/3-03-4/3 од 17.
фебруара 2011. године, у јавној набавци мале вредности, уговор о јавној
набавци додељен је понуђачу
– Sineks laboratorija d.o.o., Нови Београд, Јурија Гагарина 153а/II.
10696
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На основу члана 79. став 4., а сходно члану 70. Закона о јавним на
бавкама („Службени гласник РС”, број116/08)

На основу чл. 70. и 74. Закона о јавним набавкама („Службени гла
сник РС”, брoj 116/08)

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСУИГУРАЊЕ БЕОГРАД
11000 Београд, Јована Мариновића 2

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
11000 Београд, Краља Петра 12
објављује

о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о обустави поступка у јавној набавци уградног материјала
у кардиологији – балон катетера за 2011. године - за партију 8
Републички завод за здравствено осигурање је дана 30. марта 2011.
године донео Одлуку број 404-1-20/11-21 о покретању отвореног поступ
ка јавне набавке уградног материјала у кардиологији – балон катетера за
2011. годину, за потребе референтних здравствених установа у Републици
Србији.
Предмет набавке обликован је у 8 партија.
За предметну јавну набавку јавни позив за прикупљање понуда је
објављен у „Службеном гласнику РС” број10/2011 од 18. фебруар а 2011.
године.
Поступак јавне набавке је за доле наведену партију 8 специјално ди
зајнирани балон катетери за резистенте лезије ( мерења се односе на балон
дијаметра 3,0 мм),
обустављен у фази пре доношења одлуке о избору најповољније по
нуде.
Поступак јавне набавке уградног материјала кардиологији – балон
катетери за 2011. годину - за партију 8 је обустављен, из разлога што:
Достављена je само једна понуда понуђача Eumed d.o.o., која уједно
није исправна у смислу члана 2. став 1. тачка 17. Закона о јавним набавка
ма , из разлога што је понуђач, као доказ да му у року од две године пре
објављивања јавног позива није изречена правоснажна судска или управна
мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке, доста
вио потврду Привредног суда у којој није дефинисан период од две године
пре објављивања јавног позива за предметну јавну набавку у „Службеном
гласнику РС“ број 10 од 18.фебруара 2011. године, него краћи, а што није у
складу са Законом о јавним набавкама.
Сходно наведеном, директор Републичког завода за здравствено оси
гурање је дана 30. марта 2011. године, применом члана 79. став 1. Закона о
јавним набавкама, донео одлуку о обустави отвореног поступка јавне на
бавке уградног материјала у кардиологији – балон катетера за 2011. годину
- за партиу 8 .
10800

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
ЈН-9/2011
На основу спроведеног поступка јавне набавке услуга – претплате на
публикације CD Paragraf LEX, за потребе НБС за 2011. годину у прегова
рачком поступку, закључен је уговор о јавној набавци са понуђачем
– „Paragraf CO” д.o.o., Таковска 42, Београд.
11359

На основу чл. 70. и 74. Закона о јавним набавкама („Службени гла
сник РС”, број 116/08)
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
11000 Београд, Краља Петра 12
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
ЈН-10/2011
На основу спроведеног поступка јавне набавке услуга – претплате на
публикације Привредни саветник, за потребе НБС за 2011. годину у прего
варачком поступку, закључен је уговор о јавној набавци са понуђачем
– „Привредни саветник” д.о.о., Булевар краља Александра 86, Бео
град.
11358

ЈКП,,КОМУНАЛАЦ”
25230 Кула, 29. Новембра 4
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору

На основу чл. 70. и 74. Закона о јавним набавкама
ДОМ ЗДРАВЉА „ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ”
11000 Београд, Кнез Данилова 16
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
У поступку јавне набавке мале вредности добара – инвентар за упра
вљање медицинским отпадом, закључен је уговор са
– „Медика Пројект” д.о.о., Кумодрашка 241а, Београд. Вредност уго
вора о јавној набавци је 1.427.520,00 динара без ПДВ-а, закљученог 12.априла 2011. године.
E-2742

ЗУ ТЕХНИЧКО-ЕКОНОМСКИ ЦЕНТАР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова 2
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
У отвореном поступку за јавну набавку намирница по партијама ЈН
НАМ 03 /2011, који је објављен у „Службеном гласнику РС” број 7 од 8.
фебруара 2011. године ,наручилац ЗУ Техничко-економски центар КЦС је
закључио уговор са фирмом
–„ПКБ Велепродаја продукт ад.Београд” ,Зрењанински пут 194 , за
партију 3- сардине.
10734

1. Наручилац ЈКП „Комуналац” Кула , 29. Новембра 4.
2. Предмет набавка добара , набавка горива за 2011.годину.
3. Понуђач са којим је закључен уговор: НИС АД Нови Сад, НИС
Петрол, Београд, Милентија Поповића 1.
4. Датум закључења уговора 6. априла 2011.године.
5. Вредност уговора о јавној набавци : процењена вредност
6.823.262,71 динара без ПДВ-а.
10755

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08) и члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале
вредности („Службени гласник РС”, број 50/09
ЈП ЕПС ПД „ЕЛЕКТРОСРБИЈА” ДОО
36000 Краљево, Димитрија Туцовића 5
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци добара мале вредности
број МН -13/2011
Јавна набавка добара мале вредности – кодирано-сигурносне пломбе.
Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној
набавци
– „Елнос БЛ” д.о.о., Благоја Марјановића Моше 6, из Београда.
Датум закључења уговора: 4. април 2011. године.
Вредност уговора о јавној набавци: 1.852.500 динара без ПДВ-а.
10939

86

20. IV 2011. /

27

На основу чл. 70. и 74. Закона о јавним набавкама („Службени гла
сник РС”, број 116/08)

На основу члана 79. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 116/08)

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
11000 Београд, Краља Петра 12

ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА”
11000 Београд, Мије Ковачевића 4
о б ј а в љ у ј е

објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
ЈН-11/2011
На основу спроведеног поступка јавне набавке услуга – претплате на
публикације Cekos In, за потребе НБС за 2011. годину у преговарачком по
ступку, закључен је уговор о јавној набавци са понуђачем
– „Cekos In” д.o.o., Светогорска 28, Београд.
11357

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)
АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ
11070 Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о додели уговора о јавној набавци
На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности за
услуге одржавања информационог система за потребе Акредитационог те
ла Србије – јавна набавка 02/2011, уговор о јавној набавци закључен је са
фирмом
– Радионица круг, Расадник 33, Златибор, у свему према понуди која
је код наручиоца заведена под бројем 4-07/2011-0407 од 17. марта 2011. го
дине.
10990

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
ЈКП „ ГРАДСКА ЧИСТОЋА“
11000 Београд, Мије Ковачевића 4
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
Врста поступка: друга фаза рестриктивни поступак.
1) Предмет и број јавне набавке: полуфабрикати црне и обојене ме
талургије
Број јавне набавке Р.П.1/2010-20/1.
2) Назив понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци
– „Dunex”, Босанска 11, Београд – Борча.
3) Датум закључења уговора: 12. април 2011. године.
4) Вредност уговора о јавној набавци: 1.749.737,00 динара (без
ПДВ-а).
E-2735

На основу члана 79. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 116/08)
ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА”
11000 Београд, Мије Ковачевића 4
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о обустави поступка јавне набавке
Одлукoм број 57/7-1 од 12.априла 2011. године обустављен је посту
пак јавне набавке мале вредности – мануелна средства за одржавање хиги
јене и чистоће, партија 1 – основна мануелна средства, редни број ЈНМВ
14/2011, из разлога што се нису испунили услови из члана 78. став 4 ЗЈН.
У року за подношење понуда пристигле су 1 неодговарајућа и 1 неод
говарајућа и неприхватљива понуда.
E-2737

ОБАВЕШТЕЊЕ
о обустави поступка јавне набавке
Одлукoм број 57/7-2 од 12. 4. 2011. године обустављен је поступак
јавне набавке мале вредности – мануелна средства за одржавање хигијене
и чистоће, партија 2 – специјална мануелна средства, редни број ЈНМВ
14/2011, из разлога што се нису испунили услови из члана 78. став 4 ЗЈН.
У року за подношење понуда поднете су 2 неисправне и 1 неодгова
рајућа понуда.
E-2737
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА ЈП
22300 Стара Пазова, Светосавска 11
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности
По окончању поступка јавне набавке мале вредности број ЈН 2-8/11,
чији је предмет набавка добара, горива, за потребе „Дирекције за изградњу
општине Стара Пазова” ЈП, Наручилац је доделио уговор о предметној јав
ној набавци, као најповољнијем понуђачу
–„Пионир Петрол” д.о.о. Стара Пазова.
10862

ПД „ЕЛЕКТРОСРБИЈА“ ДОО
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ШАБАЦ
15000 Шабац, Поцерска 86
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
14/11
По позиву за подношење понуда у отвореном поступку за јавну на
бавку услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације, уговор за јавну
набавку додељен је следећем понуђачу
– Ветеринарска станица „Шабац” а.д.,уговорена вредност ових услу
га је 277.890,00 динара, датум закључења уговора је 6. априла 2011. године.
10871
На основу члана 70 .Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ ВОЈВОДИНЕ
Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
Завод за трансфузију крви Војводине, као наручилац,покренуо је
преговарачки поступак јавне набавке, за набавку „Bact Alerta”, број ЈН-0120/11, процењене вредности 355 932,00 динара без пдв-а.Уговор је доде
љен понуђачу
– „Yunycom” д.о.о, из Београда, Ресавска 78 б.
10749

ЈП ЕПС ПД ЈУГОИСТОК
ОГРАНАК ЕЛЕКТРОТИМОК ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Трг ослобођења 37
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о додели уговора по јавној набавци мале вредности набавка
грађевински радови по хитности поступка , Погон Зајечар
Уговор у поступку предметне јавне набавке мале вредности услуга
ЗЈНМВР 15/10-1, закључен је са
– „Гракон” д.о.о. Зајечар.
10730
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На основу члана 69. став 1, а у вези са чланом 79. став 4. Закона о
јавним набавкама,

На основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА”
Београд, Таковска 2

ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167

објављује

о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о обустави поступка јавне набавке

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору

Јавно предузеће ПТТ саобраћаја „Србија” спровело је поступак за јавну набавку радова на реконструкцији ПТТ музеја у објекту у
Палмотићевој улици број 2, број ЈН 277/2010, која је спроведена у преговарачком 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. године, којим је утврђено да пројекат – реконструкцијa ПТТ музеја у објекту 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

На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности – на
бавке консултантских услуга код успостављања и примене система менаџ
мента заштитом животне средине „ЕМС” у складу са захтевима стандар
да ISO14001:2004 /1:2009, и интегрисања са постојећим сертификованим
системом менаџмента квалитетом успостављеног у складу са захтевима
стандарда ISO 9001:2008, и консултанске услуге пружања подршке код
одржавања постојећег система менажмент квалитета у складу са захтеви
ма ISO 9001:2008 и припремама за ресертификацију од стране сертифика
ционог тела, за потребе Управе Градске општине Нови Београд, Булевар
Михаила Пупина 167., број предмета VII-404-1/2011-35 од 4. марта 2011.
године, закључен је уговор 4. априла 2011. године са Милошeм Живано
вићем ПР Агенција за консалтинг и реинжењеринг и маркетинг „Corema”
– Земун, Ђуре Гајића 10/3, по цени од 250.000,00 без ПДВ.
10984

ОПШТИНА МАЈДАНПЕК
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КЛОКОЧЕВАЦ
19222 Клокочевац, село Клокочевац, б.б.
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
Врста поступка: отворени поступак
1) Подаци о наручиоцу: Општина Мајданпек, Месна заједница Кло
кочевац, МЗ Клокочевац, б.б. 19222 Клокочевац, Клокочевац.
2) Предмет јавне набавке: изградња моста за путничка возила преко
поречке реке у Клокочевцу у свему према конкурсној и техничкој докумен
тацији и понуди извођача број 44/10 од 3. децембра 2011. године.
3) Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној
набавци
– СГЗР „Дунав ДМ” Капетана Мише 41, Доњи Милановац.
4) Датум закључења уговора: 24. децембра 2010. године.
5) Вредност уговора о јавној набавци: 2.271.000,00 динара (без
ПДВ-а).
10982

На основу члана 70. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС”, број 116/08)
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
Врњачка Бања, Крушевачка 17
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о обустави поступка

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
ПД „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА” ДОО
ОГРАНАК ЕД ЛАЗАРЕВАЦ
11500 Лазаревац, Јанка Стајчића 2
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци добара
број ЈН МВ 12/ 2011
Наручилац је за испоруку добара – штампани обрасци, уговор до
делио понуђачу – „Механограф ЈУ” д.о.о., Алексиначких рудара, Београд.
10996
На основу члана 70. став 1. тачка 4. и члана 74. Закона о јавним на
бавкама („Службени гласник РС”, број 116/08) а након спроведеног по
ступка јавне набавке мале вредности
УСТАНОВА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА
ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
21204 Сремска Каменица, Институтски пут 4
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности
број ЈНМВ 2/2011

Обуставља се преговарачки поступак без објављивања јавног позива
, за јавну набавку, чији је предмет реализација пројекта „Реконструкција
дела централног парка” у Врњачкој Бањи, у фази после истека рока за под
ношење понуда а пре доношења Одлуке о избору најповољније понуде, с
разлога што су све поднете понуде неприхватљиве, јер прелазе износ про
цењене вредности предметне јавне набавке.
11034

1. Предмет јавне набавке добра: потрошни материјал за одржавање
чистоће за 2011. г.
2. Назив понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци
– „Медицински Депо Плус” д.о.о. Нови Сад, Димитрија Аврамовића 4а.
3. Датум закључења уговора о јавној набавци: 6. април 2011. г.
4. Укупна годишња цена уговора о јавној набавци: 1.319.191,00 ди
нар.
11021

ОШ „ВИТАНОВАЦ”
36206 Витановац

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА
„АУТОТРАНСПОРТ–ПАНЧЕВО”
26000 Панчево, Војводе Радомира Путника 33

о б ј а в љ у ј е

о б ј а в љ у ј е

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности

ОБАВЕШТЕЊЕ
о обустави поступка

ОШ „Витановац” Витановац у поступку јавне набавке мале вредно
сти за набавку и замену столарије у ОШ „Витановац” Витановац, редни број
јавне набавке 1, склопила је уговор број 01-104/1 дана 1. априла 2011. г. са
– „Валве профилом” д.о.о., Ратина – Краљево у вредности
1.583.000,00 дин. без ПДВ-а.
11038

Врста поступка: отворени поступак.
1. Подаци о наручиоцу: Јавно комунално предузеће за превоз пут
ника „Аутотранспорт-Панчево”, Војводе Радомира Путника 33, Панчево.
2. Предмет јавне набавке: 10 некоришћених аутобуса за градски сао
браћај са уграђеним дизел моторима ЈН број 5/2011.
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3. Образложење: у року за подношење понуда поднета је једна пону
да која је неисправна. Нису испуњени услови за избор најповољније по
нуде из члана 78. Закона о јавним набавкама, с обзиром да понуђач није
доставио оригинално писмо о намерама банке за отклањање недостатака
у гарантном року.
4. Датум обуставе поступка: 28. марта 2011. године.
11064

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)
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
21400 Бачка Паланка, Краља Петра Првог 16
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, редни
број 02/2011, за јавну набавку услуга израде пројектно-техничке докумен
тације Главног пројекта фекалне канализације прикључења индустријске
зоне у Бачкој Паланци, на катастарским парцелама број: 7370, 3660, 3067,
3068, 3069/2, 3070., уговор о јавној набавци је додељен понуђачу
– ДОО „ЕКО-Инжењеринг” Бачка Паланка.
11039

27

Предмет јавне набавке извођење радова на водоводу и канализацији.
Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној
набавци предузеће „МК – биро за пројектовање и извођење грађевинских
радова”, Панчево, Јосифа Маринковића 6.
10863

ОПШТА БОЛНИЦА „ЂОРЂЕ ЈОАН
 ОВИЋ”
Зрењанин , Др Васе Савића 5
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности
На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број
2/2011 вршење физичко – техничког обезбеђења објеката, лица и имовине
уговор је закључен са понуђачем
– „Polar security” Зрењанин, Кеј 2. октобра 17.
11067

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ „НИКОЛА ТЕСЛА”
11180 Београд 59
о б ј а в љ у ј е

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)
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
21400 Бачка Паланка, Краља Петра Првог 16

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности брoj
168/10 за набавку – ватрогасна опрема, уговор је додељен понуђачу
– „Трезор Волга” д.о.о., Београд, Метохијска 25.
Е-2736

о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, редни
број 04/2011, за јавну набавку радова на адаптацији угаоног, стамбеног
објекта у Улици Веселина Маслеше број 68 и Улице 20. октобра у Бачкој
Паланци, на катастарској парцели број 6636/1 к.о. Бачка Паланка – град,
уговор о јавној набавци је додељен понуђачу
– ДОО „Инвест Траде” Бачка Паланка.
11039

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)
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
21400 Бачка Паланка, Краља Петра Првог 16
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, редни
број 01/2011, за јавну набавку услуга дезинфекције, дезинсекције и дера
тизације у објектима средњих и основних школа и објектима предшкол
ских установа на територији града Бачка Паланка и насељеним местима за
2011. годину, уговор о јавној набавци је додељен понуђачу
– „Циклоконис” д.о.о., Нови Сад.
11039

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
11000 Београд, Булевар Војводе Мишића 39
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
поступак јавне набавке мале вредности
Подаци о наручиоцу: Републички геодетски завод, Булевар војводе
Мишића 39, Београд.

На основу члана 70. и 74. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 116/08) и члана 14. Правилника о поступку јавне набавке
мале вредности („Службени гласник РС”, број 50/09)
ЈП „ДИРЕКЦИЈА”
23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 8
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности
У поступку јавне набавке мале вредности број 03/2011 чији је пред
мет „одржавање постојеће саобраћајне сигнализације за 2011” закључен је
уговор о јавној набавци са понуђачем
– DOO „B&S Galetin ” Нови Бечеј, Слободанка Перића 95/а.
Уговор је закључен марта 2011. године. Вредност уговора о јавној
набавци је 847.000,00 динара без ПДВ-а.
10893

На основу члана 79. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 116/08)
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА
СУБОТИЦЕ”
24000 Суботица, Трг Републике 16
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о обустави поступка
Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
1) Подаци о наручиоцу: Јавно предузеће „Дирекција за изградњу гра
да Суботице”, Трг Републике 16, Суботица.
2) Предмет јавне набавке: набавка добара – набавка и постављање
нове вертикалне саобраћајне сигнализације, редни број 203-15/11.
3) Разлог за обуставу поступка: у року за подношење понуда поднете
су све неисправне и/или неодговарајуће, односно неприхватљиве понуде
Образложење:
Сходно члану 78. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гла
сник РС”, број 116/08) наручилац обуставља поступак из разлога што су
све три прибављене понуде неприхватљиве.
4) Датум обуставе поступка: 22. март 2011. године.
11102
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На основу члана 79. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 116/08)
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА СУБОТИЦЕ”
24000 Суботица, Трг Републике 16
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о обустави поступка
Врста поступка: јавна набавка мале вредности .
1) Подаци о наручиоцу: Јавно предузеће „Дирекција за изградњу гра
да Суботице”, Трг Републике 16, Суботица.
2) Предмет јавне набавке: Набавка добара – испорука и монтажа за
тварача за заштиту сливничке решетке за заштиту водоводних и канализа
ционих сливника од крађе, број 203-17/11.
3) Разлог за обуставу поступка: у року за подношење понуда поднете
су све неисправне и/или неодговарајуће, односно неприхватљиве понуде
Образложење:
Сходно члану 78. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гла
сник РС” број 116/08) наручилац обуставља поступак из разлога што су
све три прибављене понуде неприхватљиве.
4) Датум обуставе поступка: 30. март 2011. године.
11102

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА СУБОТИЦЕ”
24000 Суботица, Трг републике 1
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
број 204-7/11
Након спроведене друге фазе рестриктивног поступка за јавну на
бавку услуга пројектовања, вршења надзора и пружање услуга инжење
ринга – набавка услуга израде главног пројекта за санацију и изградњу
коловоза на територији града Суботице број 204-7/11 уговор је закључен
са понуђачем
– „Цон - Бау” друштво са ограниченом одговорношћу за пројектова
ње, градњу, инжењеринг и услуге Суботица, Алеја маршала Тита 27/IV-10.
11103
На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС” ,број 116/08) и члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале
вредности („Службени гласник РС” ,број 50/09)
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ДЕЧЈА РАДОСТ”
35210 Свилајнац, Радничка 1
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци

2) Предмет јавне набавке: моторни бензин за потребе општинске
управе Кладово у 2011. години.
3) Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној
набавци
– НИС Петрол промет Р.Ц. Ниш.
4) Датум закључења уговора: 23. марта 2011. године.
5) Вредност уговора о јавној набавци: 2.544.500,00 динара без
ПДВ-а.
11051

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08) и члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале
вредности („Службени гласник РС”, број 50/09)
ОПШТИНСКА УПРАВА КЛАДОВО
19320 Кладово, Краља Александра 35
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
1) Подаци о наручиоцу: Општинска управа Кладово, Краља Алек
сандра 35, 19320 Кладово.
2) Предмет јавне набавке: материјал за угоститељство и одржавање
хигијене за потребе Oпштинске управе Кладово у 2011. години.
3) Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној
набавци
– ДОО „Текијанка”, Ђердапска 12, Текија.
4) Датум закључења уговора: 23. март 2011. године.
5) Оквирна вредност уговора о јавној набавци: 726.850,01 динар без
ПДВ-а.
11054

На основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА
31310 Чајетина, Александра Карађорђевића 28
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о обустави поступка
Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности ЈНМб број
04/2011 године за набавку добара – набавка рачунарске опреме за проје
кат – ГИС.
Разлог за обуставу поступка: у року за прикупљање понуда нару
чилац није прибавио најмање једну исправну понуду у смислу члана 2.
став 1. тачка 17. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број
116/08).
Датум обуставе поступка: 1. април 2011. године.
11087

У поступку јавне набавке мале вредности, ради набавке услуга осигу
рања имовине уговор је закључен дана 31. марта 2011 године са понуђачем
– АД „Дунав осигурањем”, филијала Јагодина.
10892

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД“
Београд, Мали Калемегдан 8
објављује

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08), и члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале
вредности („Службени. гласник РС”, број 50/09)
ОПШТИНСКА УПРАВА КЛАДОВО
19320 Кладово, Краља Александра 35
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
1) Подаци о наручиоцу: Општинска управа Кладово, Краља Алек
сандра 35, 19320 Кладово.

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 објектима
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

објављује
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

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 уговора 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
oбјављује

објављује
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
објављује
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

27

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања јавног позива 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 периоду 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 основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ „ЈУГОИСТОК” ДОО
ОГРАНАК „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА НИШ”
18000 Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 46а
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
Н-ЈН број 23/10
По јавном позиву за прикупљање понуда, објављеном у „Службеном
гласнику РС”, број 73/10 од 12. октобра 2010. године и на Порталу јавних
набавки, за јавну набавку добара: – ИМО (измештени мерни орман) – 1000
комада – у отвореном поступку (Н-ЈН број 23/10), уговор о јавној набавци
закључен је са понуђачем
– „Београделектро” д.о.о. из Београда, који је заједнички поднео по
нуду са понуђачем „Расина” д.о.о. из Београда.
10993

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”
број 116/08)

На основу члана 79. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 116/08)

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА–ЦЕНТРАЛА
Београд, Саве Машковића 3-5

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ „БАДЊЕВО”
19300 Неготин, Добропољска 1

објавњује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања јавног позива на основу члана 24. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама.

о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
o закљученом уговору
Врста поступка: отворени поступак. На основу спроведеног поступ
ка јавне набавке добара: мрки угаљ (450 т), који се води подредним бројем
1/2011, донета је одлука дасе уговор о јавној набавци додели понуђачу
– „Бравокс” д.о.о. из Сокобање.
11074
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На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08 ) и члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале
вредности
ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
И ПУТЕВЕ ОПШТИНЕ СУРУДЛИЦА”
17530 Сурдулица, 5. септембар 27
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
У поступку јавне набавке мале вредности број 06/2011 чији је пред
мет израда сајта ПИО „Власина” закључен је уговор са понуђачем Само
стална агенција за информатику „МИ” из Сурдулице, Југословенска 2/9;
У поступку јавне набавке мале вредности број 08/2011 чији је пред
мет набавка опреме за рибочуварску службу закључен је уговор са
– „Yumco-Prizosi” д.о.о. у реструктуирању из Врања, Расадничка 5.
11017

– партија 14 – папири и траке за остале врсте апарата
Назив, односно имена понуђача са којима је закључен уговор о јав
ној набавци:
„Потрошни санитетски материјал”:
– партија 1 – ПВЦ шприцеви – „Беохем-3” д.о.о. Београд
– партија 7 – специфични санитетски материјал за дерматологију –
„Фармекс” д.о.о. Панчево
– партија 8 – боје и хемикалије – партија 11 – лабораторијско стакло
– партија 13 – стерилни брисеви - „Суперлаб” д.о.о. Београд
– партија 14 – Папири и траке за остале врсте апарата – „Велебит”
д.о.о. Нови Сад
Датум закључења уговора:
4. април 2011. године
4. април 2011. године
1. април 2011. године
4. април 2011. године
Вредност уговора о јавној набавци:
1.955.672,20 динара без ПДВ-а
324.522,50 динара без ПДВ-а
1.275.561,70 динара без ПДВ-а
307.395,00 динара без ПДВ-а.
11061

На основу члана 70. тачка 4. и члана 74. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС”, број 116/08)
ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ”
Петроварадин, Прерадовићева 2
део предузећа
ШУМСКО ГАЗДИНСТВО СРЕМСКА МИТРОВИЦА
22000 Сремска Митровица, Паробродска 2
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о додели уговора
У другој фази рестриктивног поступка за набавку добара – резервни
делови за 2011. год партија број 5 – уговор о јавној набавци додељен је
предузећу
– „Ваит” д.о.о., Нови Сад, Руменачки пут 119 в за вредност од
5.415.456,00 дин.
11096

ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ”
Петроварадин, Прерадовићева 2

ОПШТА БОЛНИЦА ПАНЧЕВО
Панчево, Милоша Требињца 11
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
Подаци о наручиоцу: Општа болница Панчево Милоша Требињца
11, Панчево.
Предмет јавне набавке: „Пилеће месо”.
Назив, односно имена понуђача са којима је закључен уговор о јав
ној набавци
– „Пилеће месо” – „Паланка Промет” д.о.о. Смедеревска Паланка.
Датум закључења уговора: 2. новембар 2010. године.
Вредност уговора о јавној набавци: 374.550,00 динара 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

објављује
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 радова – Грађевински радови - адаптација пословног простора зграде дирекције 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

ОПШТА БОЛНИЦА ПАНЧЕВО
Панчево, Милоша Требињца 11
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
Врста поступка: отворени поступак.
Подаци о наручиоцу: Општа болница Панчево, Милоша Требињца
11, Панчево.
Предмет јавне набавке:
Потрошни санитетски материјал:
– партија 1 – ПВЦ шприцеви
– партија 7 – специфични санитетски материјал за дерматологију
– партија 8 – боје и хемикалије
– партија 11 – лабораторијско стакло
– партија 13 – стерилни брисеви

објављује
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 колара
E-2725

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08) и члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале
вредности („Службени гласник РС”, број 50/09)
ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ
Сремска Каменица, Институтски пут 4
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закључном уговору о јавној набавци мале вредности
Уговор о јавној набавци мале вредности: набавка плетизмографа це
лог тела, по Позиву за подношење понуда од 7. марта 2011. године, закљу
чен је са понуђачем
– „Медицина Милошевић” д.о.о. Београд, Хаџи Милентијева 7.
11055
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На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08) и члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале
вредности („Службени гласник РС”, број 50/09)
ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ
Сремска Каменица, Институтски пут 4
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закључном уговору о јавној набавци мале вредности
Уговор о јавној набавци мале вредности: набавка дијагностичког
апарата за мерење трансфер фактора плућа за угљен моноксид (капацитет
дифузије), по Позиву за подношење понуда од 7. марта 2011. године, за
кључен је са понуђачем
– „Медицина Милошевић” д.о.о Београд, Хаџи Милентијева 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
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци

27

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник
РС“, број 116/08)
ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
На основу спроведеног преговарачког поступка без претходног објављивања , 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 уговор 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
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци

На основу спроведеног преговарачког поступка без претходног објављивања , 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 спроведеног преговарачког поступка без претходног објављивања , 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)

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник
РС“, број 116/08)

ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25
објављује

објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци

На основу спроведеног преговарачког поступка без претходног објављивања , 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 спроведеног преговарачког поступка без претходног објављивања , 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)

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник
РС“, број 116/08)

ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

објављује

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци

На основу спроведеног преговарачког поступка без претходног објављивања , 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 спроведеног преговарачког поступка без претходног објављивања , 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)

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник
РС“, број 116/08)

ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25
објављује

објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци

На основу спроведеног преговарачког поступка без претходног објављивања , 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 уговор о јавној набавци са понуђачем:
ВДП „Шајкашка” Нови Сад, Београдски кеј 7.
11317

На основу спроведеног преговарачког поступка без претходног објављивања , 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)

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник
РС“, број 116/08)

ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25
објављује

објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци

На основу спроведеног преговарачког поступка без претходног објављивања , 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 спроведеног преговарачког поступка без претходног објављивања , 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)

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник
РС“, број 116/08)

ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25
објављује

објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци

На основу спроведеног преговарачког поступка без претходног објављивања , 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 спроведеног преговарачког поступка без претходног објављивања , 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)

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник
РС“, број 116/08)

ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

објављује

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци

На основу спроведеног преговарачког поступка без претходног објављивања , 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 спроведеног преговарачког поступка без претходног објављивања , 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

27

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

објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
На основу спроведеног преговарачког поступка без претходног објављивања , 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

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник
РС“, број 116/08)
ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
На основу спроведеног преговарачког поступка без претходног објављивања , 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

објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
На основу спроведеног преговарачког поступка без претходног објављивања , 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 уговор 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
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
На основу спроведеног преговарачког поступка без претходног објављивања , 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 уговор 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
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
На основу спроведеног преговарачког поступка без претходног објављивања , 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
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
На основу спроведеног преговарачког поступка без претходног објављивања , за набавку радова на редовном одржавању и функционисању

На основу члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале вред
ности („Службени гласник РС”, број 50/09)
ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности услу
ге стручног надзора над извођењем радова на партерном уређењу око
објекта биоскопа „Југославија”, Булевар Михаила Пупина 66, Нови Бео
град, у свему у складу са урађеним идејним пројектом, за потребе Град
ске општине Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, број VII-4041/2011-20 од 10. фебруара 2011. године, закључен је уговор са
–„Геотехника” д.о.о., Београд, Поручника Спасића и Машере 90, у
износу од 472.000,00,00 динара 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
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученим уговорима о јавној набавци
Након спроведеног преговарачког поступка без објављивања јавног
позива јавне набавке услуга на пословима коришћења шума (сеча и израда 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 следећим 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 јавног 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
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања јавног позива 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 основу члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале вред
ности („Службени гласник РС”, број 50/09)
ЈКП „ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ”
11000 Београд, Живка Карабиберовића 3
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности.
1) Наручилац: ЈКП „ Градске пијаце”, Живка Карабиберовића 3,
11000 Београд.
2) Предмет јавне набавке: услуга одржавања хигијене санитарних
чворова на пијацама Депо и Кванташ.
3) Понуђач са којим је закључен уговор о јавној набавци:
– „Moop” д.o.o., Студенац 2, 11000 Београд.
4) Датум закључења уговора: 6.април 2011. године.
5) Вредност уговора о јавној набавци: 3.146.220,00 динара 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

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, број 116/08)
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „ХЕ ЂЕРДАП“ ДОО
Кладово,Трг краља Петра 1
објављује
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 чланом 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 основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
11000 Београд, Масарикова 5/10
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
јавна набавка број 73/10
Јавна набавка број 73/10 – добра, за партију I куповина рибе за по
требе предшколских установа града Београда у преговарачком поступку са
објављивањем јавног позива.
Након спроведеног преговарачког поступка са објављивањем јавног
позива за јавну набавку број 73/10, добра – куповина рибе за потребе пред
школских установа града Београда за 2011. годину, 8. априла 2011. године,
закључен је Уговор о купопродаји рибе са изабраним понуђачем
– „Amigo-Trade” д.o.o из Београда, Илије Гарашанина 26, у укупној
вредности од 43.079.477,76 динара са обрачунатим ПДВ-ом.
11348

објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци радова
Jавна набавка број 26
II 404-1-90
На основу реализованог поступка јавне набавке мале вредности радова: санација улазног дела М.З.
„Липов Лад“ за потребе Градске општине Звездара , закључен је уговор по овом предмету јавне набавке, II број 404-99 од 11. априла 2011. године, 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
објављује
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) и члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале
вредности („Службени гласник РС”, број 50/09)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГ
 РАДА
Секретаријат за дечју заштиту
Београд, 27. марта 43–45
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
(јавну набавку број 404.3-2/11)
Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број
404.3-2/11, услуга – вршење стручног надзора над извођењем радова на
санацији терена објекта дечјег вртића „Флора”, ПУ „Др Сима Милошевић”
– Земун, закључен је уговор са понуђачем – „Саобраћајним институтом
ЦИП” д.о.о., из Београда, Немањина 6/IV, а у свему према понуди која је
заведена код понуђача под бројем 357-4/11 од 25. марта 2011. године. Вред
ност јавне набавке која се уговара износи 849.954,00 динара са ПДВ-ом.
11348
На основу члана 79. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 116/08)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Служба за опште послове
11000 Београд, Краљице Марије 1
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о обустави поступка
(јавна набавка број 3/11)
Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности број 3/11 –
услуга: редовно одржавање и поправка службених аутомобила Градске
управе марке „Шевролет”, с обзиром да наручилац нема довољно новча
них средстава.
11348
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На основу члана 24. став 2. Закона о јавнима набавкама („Службени
гласник РС”, број 116/08)

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, број 116/08)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за дечју заштиту
Београд, 27. март 43–45

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
11000 Београд ,Кнеза Милоша 27
објављује

у п у ћ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о избору најповољније понуде
(јавна набавка број 404.2-12/10)

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци добара
Број јавне набавке: 01 РД-3/10 6 партија

На основу спроведеног преговарачког поступка без објављивања јав
ног позива, у складу са чланом 24. став 1. тачка 7. подтачка а) Закона о
јавним набавкама, у јавној набавци број 404.2-12/10 – извођење додатних
(вишкова и непредвиђених) радова на санацији и адаптацији објекта ДВ
„Флора”, у Недељка Ерцеговца 23, ПУ „Др Сима Милошевић” – Земун,
прихваћена је понуда број 138 од 30. септембра 2010. године, понуђача
Предузећа „Стеван Стевановић Градинг СС” д.о.о., из Београда, Дипло
матске колоније 12, а у складу са Одлуком о избору најповољније понуде
XXIX-02 број 12-1/2/10 од 2. марта 2011. године на коју је дата сагласност
Закључком градоначелника града Београда број 5-1334/11-Г од 30. марта
2011. године
Основ за примену преговарачког поступка је потреба за извођењем
додатних радова који су неопх одни за завршетак радова и употребу објекта
сходно намени обзиром да се ради о објекту од општедруштвеног значаја и
да би свако даље померање рока завршетка додатних радова изазвало нео
правдани застој у пружању услуга грађанима. Предметни додатни радови
нису били укључени у прву јавну набавку и нису били обухваћени угово
ром због непредвидљивих околности, али су неопходни за извођење и из
вршење уговора и техничку употребу објекта. Предметни додатни радови
се не могу раздвојити у техничком или економском погледу од прве јавне
набавке, а да се не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или
несразмерно велики трошкови за наручиоца.
11348

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 материјал 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 уговорених добара из овог уговора са савим трошковима износи 1.625.440,00 динара без ПДВ-а.
Е-2721

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ број 116/08)
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Београд, Немањина 22-26
објављује

На основу члана 79. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 116/08)
ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА”
11000 Београд, Мије Ковачевића 4
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о обустави поступка јавне набавке
Одлукoм број 60/7 од 12.априла 2011. године обустављен је поступак
јавне набавке мале вредности – црево за аутоцистерне за прање јавних по
вршина (у котуру по 30 m) – 1.440 m, редни број ЈНМВ 18/2011, из разлога
што се нису испунили услови из члана 78. став 4. ЗЈН.
У року за подношење понуда поднете су 1 неисправна и 2 неприхва
тљиве понуде.
E-2738

На основу члана 24. став 1. тачка 3. и члана 74. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 116/08)

ОБАВЕШТЕЊЕ
о додели уговора о јавној набавци
ЈН број 01/2011

АГЕНЦИЈА ЗА КОНТРОЛУ ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ ДОО
11000 Београд, Трг Николе Пашића 10

Министарство здравља спровело је отворени поступак јавне набавке
чији је предмет куповина новчаних бонова ради набавке свих врста моторних 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

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору

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
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности
ЈНМВ ред.број 5/2011
На основу спровреденог поступка јавне набавке мале вредности добара – информатичке опреме, у оквиру Програма „Интегрисана квалификациона 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

објављује

Након спроведеног поступка јавне набавке број 08/У/11, у преговарачком 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 основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
ДОМ ЗДРАВЉА „ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ”
11000 Београд, Кнез Данилова 16
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о обустави поступка јавне набавке мале вредности
Одлуком број 2647 од 12.априла 2011. године се обуставља поступак
јавне набавке мале вредности добара – куповина путничких возила путем
финансијског лизинга, број ЈН Д 6, покренут Одлуком број 2020 од 23.марта 2011. године.
Разлог за обуставу поступка: у року за подношење понуда није при
спела ни једна понуда.
У року за подношење понуда није приспела ниједна понуда и у скла
ду са чланом 79. Закона о јавним наручилац је донео одлуку о обустави
поступка.
E-2739
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На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС” број 116/08) и члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале
вредности („Службени гласник РС” број 50/09)
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ ДЕЧЈА РАДОСТ ”
17540 Босилеград, Иво Лоле Рибара бб
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закључивању уговора јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке прехрамбене намирнице за исхрану деце у
2011. години по партијама и то:
1. Патрија 1 – хлеб и пециво,
2. Партија 2 – свеже месо,
3. Партија 3 – остале прехрамбене намирнице.
Назив понуђача са којим је закључен уговор за патрију 1 – хлеб и
пециво је
СПР „Бамби” село Рајчиловци, Босилеград. Датум закључења уго
вора је 29. децембра 2010. године. Вредност уговора о јавној набавци је
138.500,00 динара без ПДВ-а исти је износ и са ПДВ-ом, јер продавац није
у систему ПДВ-а.
Назив понуђача са којим је закључен уговор за партију 2 – свеже ме
со је
СМР „Вектор” Георги Димитров 75, Босилеград. Датум закључења
уговора је 29. децембра 2010. године. Вредност уговора о јавној набавци је
69.919.40 динара без ПДВ-а,а са ПДВ-ом је 76.800,00 динара.
Назив понуђача са којим је закључен уговор за партију 3 – остале
прехрамбене намирнице је ДОО „Ибер”, Славчо Динов 33 ,Босилеград.
Датум закључења уговора је 29.децембар 2010.године.Вредност уговора о
јавној набавци је 337.801,75 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом је 385.146,00
динара.
10866

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08) и члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале
вредности набавкама („Службени гласник РС”, број 50/09)
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
11000 Београд, Немањина 22–26
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о додели уговора о јавној набавци
мале вредности
ЈН број 11/2011
Министарство здравља спровело је поступак јавне набавке мале
вредности чији је предмет услуга објављивања информативних огласа у
дневним новинама – листу „Политика“ за потребе Министарства здравља.
Уговор о јавној набавци додељен је следећем понуђачу:
– Друштво за издавање новина и магазина Пoлитика новине и мага
зини д.о.о. Београд, Македонска 29.
Вредност закљученог уговора: до 2.000.000,00 динара.
Датум закључења уговора: 4. април 2011. године.
11347

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник
РС” број 116/08)
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
Београд, Пастерова 2
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На основу члана 74. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник
РС“ број 116/08)
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
Београд, Пастерова 2
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
На основу спроведеног преговарачког поступка без објављивања јавног 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 основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, брoj 116/08) и члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале
вредности („Службени гласник РС”, број 50/09)
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
11000 Београд, Краља Петра 12
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности
ЈНМВ-6/2011
На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности до
бара – активација портова на постојећим FC switch-евима – ЈНМВ 6/2011,
закључен је уговор о јавној набавци са понуђачем
– Serbian Business Systems d.o.o. Beograd, Београдска 39, 11000 Бео
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
објављује
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 депоније 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

објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
На основу спроведеног отвореног поступка ради набавке Потрошног
материјала за Valleylab електохируршке генераторе за потребе више клиника 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 купопродаји 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

ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ”
21131 Петроварадин, Прерадовићева 2
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о додели уговора
На основу члана 74. Закона о јавним набавкама, након спровођења
преговарачког поступка са објављивањем по члану 23. став 1. тачка 1. ЗЈН,
а по претходно спроведеном отвореном поступку за јавну набавку доба
ра – јавни позив број 27 – аутомобили (основна средства) за 2010. годину,
објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 97 од 21. децембра 2010. го
дине, уговор се додељује за партију 2 (pick-up возило 70–80 kw) понуђачу
– „Aуторемонт Пивашевић” д.о.о., Панчево, Јабучки пут б.б.
E-2743
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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
објављује
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 возила 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, царинарница Београд, Шабац), програм – Yugo, Lada Niva.
11312

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама
ПД ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО
ОГРАНАК „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА УЖИЦЕ”
31000 Ужице, Момчила Тешића 13
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о додели уговора о јавној набавци добара у отвореном поступку на
основу позива за достављање понуда објављеном у „Службеном гласни
ку РС”, број 102 од 30. децембра 2010. године за набавку добара. Уговор
се додељује за набавку Т32/ОП кабловске завршнице, кабловске спојнице,
ППОО-А и грађевински део МБТС понуђачу
– „Београделектро” АД , Боре Станковића бб, Београд за партије:
1) кабловске завршнице и спојнице 1кВ у укупном износу од
75.810,00 динара без ПДВ-а,
2) кабловске завршнице и спојнице 10кВ у укупном износу од
404.650,00 динара без ПДВ-а,
4) грађевински део МБТС 1х1000кВА у укупном износу од
1.504.000,00 динара 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
објављује
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:

27

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 укупној вредности од 2.173.863,00 динара без ПДВ.;
Е-2728

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД“
Београд, Мали Калемегдан 8
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
Врста поступка: преговарачки поступак са објављивањем јавног позива 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 основу члана 74. Закон о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08) и члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале
вредности („Службени гласник РС”, број 50/09)
ЈКП СОПОТ
11450 Сопот, Кнеза Милоша 45а
oбјављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
На основу успешно спроведеног поступка јавне набавке мале вред
ности, за набавку добара водоводни материјал , JКП Сопот закључило је
уговор, дана 28. марта 2011. године, са
– СР СНС из Сопота.
10742

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ број 116/08)
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СРБИЈАШУМЕ”
Београд, Булевар Михаила Пупина 113
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору јавне набавке
Након спроведене набавке мале вредности за набавку квалификованог 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
објављује
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-консултантске 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

ОПШТИНА БАЧ
21420 Бач, Трг др Зорана Ђинђића 2
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
У поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара бензина,
број 404-1-4/2011-III, закључен је дана 16. фебруара 2011. године уговор са
– „Лукоил Беопетрол” ад Београд.
10851

На основу члана 14. став 1. Правилника о поступку јавне набавке ма
ле вредности („Службени гласник РС”, број 50/09)
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ, ПЛАНИРАЊЕ,
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
18430 Куршумлија, Пролетерских бригада б.б.
о б ј а в љ у ј е

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС” број 116/08)
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СРБИЈАШУМЕ”
ШУМСКО ГАЗДИНСТВО „БЕОГРАД”
11000 Београд, Кнеза Милоша 55
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број 2 за
2011. године – семе кукуруза, закључен је уговор са понуђачем
–„Агро арм” д.о.о. Земун, Мачванска 8. Уговор је закључен 31. марта
2011. године. Вредност уговора о јавној набавци износи 186.686,00 динара
без пдв-а.
10818

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
редни број јавне набавке: 36/2009
Врста поступка: отворени поступак.
1. Наручилац: ЈП „Дирекција за изгрaдњу, урбанизам, планирање,
пројектовање и стамбене послове општине Куршумлија” из Куршумлије,
Пролетерских бригада б.б.
2. Предмет јавне набавке: Израда Плана детаљне регулације „Блок
општина“ у Куршумлији.
3. Понуђач са којим је закључен уговор о јавној набавци
– ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу” из Крушевца, Косанчи
ћева 5.
4. Датум закључења уговора: 20. јануар 2010. године.
5. Вредност уговора о јавној набавци: 336.989,80 динара без ПДВ-а.
11083

На основу чл. 70 и 74. Закона о јавним набавкама („Службени гла
сник РС”, број 116/08)

ПД „ЕЛЕКТРОСРБИЈА”
ЕД ЛОЗНИЦА
15300 Лозница, Слободана Пенезића 1

ОПШТИНСКА УПРАВА ЖАБАЉ
21230 Жабаљ, Николе Тесле 45
о б ј а в љ у ј е

о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
број ЈН 404-15/2011-III

У поступку јавне набавке добара „Јавна набавка намирница, безал
кохолних, алкохолних пића и средстава за одржавање хигијене – по специ
фикацији за период од 1. фебруара до 31. децембра 2011. – са сукцесивним
испорукама – обликована по партија – ма” у поступку јавне набавке мале
вредности, дана 21. фебруара 2011. године закључен је уговор, и то за: пар
тију 1 – намирнице, безалкохолна и алкохолна пића, на износ од 614.970,27
РСД без ПДВ-а; и партију 2 – средства за одржавање хигијене, на износ од
157.095,58 РСД без ПДВ-а; за обе партије са
– ДОО „ST Komerc Print”, Жабаљ, Николе Тесле 54, МБ 20514809.
11022
На основу члана 70. став 1. тачка 4. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС”, број 116/08) и члана 14. Правилника о поступку
јавне набавке мале вредности („Службени гласник РС”, број 50/09)
MЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ИЗБИШТЕ
26343 Избиште, Трг народних хероја 10
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученoм уговору:
– за јавну набавку радова на уређењу атарских путева, број
404-82/2010-IV-02 који је закључен 17. фебруар а 2011. године са извођачем
радова
– СР Шљункара ПР Бранислав Бокић, Зрењанин Франкопанова 2.
11044

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
Врста поступка: jaвна набавка мале вредности.
1) Подаци о наручиоцу: ПД „Електросрбија” Краљево, ЕД Лозница
15300 Лозница, Слободана Пенезића 1, Лозница.
2) Предмет јавне набавке: делови за Југо.
3) Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној
набавци
– ТР Омниауто 15300 Лозница, В. Зечевића 10.
4) Датум закључења уговора: 1. април 2011. године.
5) Вредност уговора о јавној набавци: 33.474,59 без ПДВ-а. 10989

На основу члана 79. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 116/08)
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
15318 Мали Зворник, Краља Петра I број 38
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о обустави поступка јавне набавке
Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности набавка ауто
мобила – теренско возило – за потребе општине Мали Зворник која је по
кренута Одлуком број 404-11 од 14. марта 2011. године.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспе
ла је једна понуда. Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне
набавке мале вредности је приступила стручној оцени понуда и сачинила
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извештај о истом. У извештају о стручној оцени понуда број 404-11/4 од
5. априла 2011. године, комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
Понуда понуђача Привредно друштво „Маник” д.о.о. Првомајска 63, 31215
Севојно је неисправна јер не садржи неопходне прилоге који су тражени
конкурсном документацијом.
Из свих наведених разлога наручилац донеси одлуку да обустави по
ступак јавне набавке мале вредности.
11027

ОПШТИНА ЗУБИН ПОТОК
38228 Зубин Поток, Колашинских кнежева 27
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
Врста поступка: отворени поступак.
Подаци о наручиоцу: Општина Зубин Поток, Колашинских кнежева
27, Зубин Поток
Предмет јавне набавке: набавка радова на реконструкцији и ревита
лизацији приградских улица у општини Зубин Поток.
Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној
набавци
– „Ратко Митровић–Нискоградња” д.о.о. – Београд, Савски насип 1–3.
Датум закључења уговора: 6. април 2011. године.
Вредност уговора о јавној набавци: 11.597.184,00 динара.
11049

ОПШТИНА ЗУБИН ПОТОК
38228 Зубин Поток, Колашинских кнежева 27
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
Врста поступка: отворени поступак.
Подаци о наручиоцу: Општина Зубин Поток, Колашинских кнежева
27, Зубин Поток.
Предмет јавне набавке: набавка радова на на Изградњи улице Луке
Придворјанина у општини Зубин Поток.
Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној
набавци
– „Ратко Митровић–Нискоградња” д.о.о. – Београд, Савски насип 1–3.
Датум закључења уговора: 6. април 2011. године
Вредност уговора о јавној набавци: 17.434.615,00 динара
11049

27

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 закључен са понуђачем „Мединиц“ д.о.о., Даничарева бр. 57, Београд.
11675

КБЦ „ЗВЕЗДАРА“
Београд, Димитрија Туцовића 161
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о избору најповољније понуде
Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања јавног позива 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 наручилац 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 закључен са понуђачем „Пхарма Сwисс “ д.о.о., Војводе Степе бр. 18, Београд .
11675

КБЦ „ЗВЕЗДАРА“
Београд, Димитрија Туцовића 161
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о избору најповољније понуде

КБЦ „ЗВЕЗДАРА“
Београд, Димитрија Туцовића 161
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о избору најповољније понуде
Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања јавног позива 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 наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања јавног

Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања јавног позива 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 наручилац 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 закључен са понуђачем „Медикунион “ д.о.о., Љубе Дидића бр. 19, Београд .
11675
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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
објављује
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 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.
Предметни поступак покренут је на основу члана 24. став 1. тачка 3.
Закона о јавним набавкама којим је прописано да наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања јавног позива ако због
техничких разлога или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може испунити само одређени понуђач.
Након спроведеног јавног отварања понуда, наручилац је донео одлуку 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 основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
ОПШТИНА СЈЕНИЦА
36310 Сјеница, Краља Петра I 1

На основу члана 24. став 2. и члана 69. став .1 Закона о јавним набавкама („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 одредбама члана 24 став 3 Закона о јавним набавкама, с обзиром да због уметничких разлога и из разлога повезаних са заштитом искључивих права предвиђених 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
објављује
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 пројеката 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 спроведе предметну јавну набавку чија би процењена вредност била већа од
50.000.000,00 динара.
11639

објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
Врста отворени поступак јавне набавке.
Наручилац Општина Сјеница.
Предмет јавне набавке финансијске услуге за краткорочно задужење
општине Сјеница у износу од 14.000.000,00 динара.
Изабрани понуђач Банка Интеса А.Д. Београд.
Датум закључења уговора 28. март 2011. године.
11047

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
ОШ „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ”
22323 Нови Сланкамен, Вука Караџића 1
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученим уговорима
Према позиву за достављање понуда број 171 од 10. марта 2011. го
дине, ради избора најповољније понуде за набавку радова – испорука и
постављање синтетичке вишенаменске подлоге на кошаркашком и одбој
кашком игралишту у ОШ „Др Ђорђе Натошевић” Нови Сланкамен за 2011.
годину, у поступку јавне набавке мале вредности, закључен је 31. марта
2011. године уговор у укупном износу од 2.800.000,00 динара без ПДВ-а,
односно 3.304.000,00 динара са ПДВ-ом са понуђачем
– AB PLAY SPORT d.o.o. Београд, Марка Орешковић број 1.
11629

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
објављује
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 понуђачем
– „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 најповољнијим понуђачем, пошто је претходно, најповољнији понуђач
– „FOOD EXPORT’’ d.o.o. Попина,37240 Трстеник, одустао од
закључења уговора,

102

20. IV 2011. /

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 најповољнијим 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 најповољнијим 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 најповољнијим 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 набавке је претходно обустављен.
П-9382

На основу члана 70. став 1. тачка 5. и члана 79. 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)
ГСП „БЕОГРАД”
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о обустави поступка јавне набаваке мале вредности
Како се, сходно члану 78. Закона о јавним набавкама, нису стекли услови 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 набавкама („Службени гласник РС” број 116/08)
ГСП „БЕОГРАД”
објављује
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 основу члана 79. став 4. Закона о јавним набавкама и члана 14.
став 1. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности („Службени
гласник РС”, број 50/09)
ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
35250 Параћин, Кнеза Милоша 2
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о обустави поступка јавне набавке
У поступку јавне набавке мале вредности, за услугу превоза учени
ка, наручилац ОШ „Радоје Домановић” у Параћину, Књаза Милоша 2, до
нео је одлуку о обустави поступка јавне набавке.
10987
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На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Београд, Немањина 9
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
Врста поступак јавне набавке мале вреднсоти.
1) Подаци о наручиоцу: Врховни касациони суд, Београд, Немањина 9.
2) Предмет и бројне набавке: набавка ИТ опреме за потребе Врхов
ног касационог суда и то персоналних рачунара, штампача ласерских (цр
но бели) штампача ласерских (колор), пројекторско платно, преносни ра
чун, мултифункцијски уређај; број јавне набавке 1-2011.
3) Назив понуђача са којим је закључен уговор: Приватно друштво са
ограниченом одговорношћу за промет роба и услуга у земљи и иностран
ству „Сага”, улица Милентија Поповића 9.
4) Датум закључења уговора 29. март 2011. године.
5) Вреднсот уговора о јавној абавци: 1.735.545,00 дианра 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”
објављује
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 одговарајућу понуду.
Јавна набавка је покренута на основу Одлуке директора
Геронтолошког центра „Нови Сад” број 4/1-ВД од 15. новембра 2010. године Предмет јавне набавке је куповине намирница – прехрамбене робе
широке потрошње.
Након јавног отварања понуда 23. децембра 2010. године и сачињеног Извештаја о стручној оцени, на предлог Комисије за јавну набавку,
Наручилац је 29. децембра 2010. године донео Одлуку о избору најповољније 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 избору најповољније понуде од 29. децембра 2010. године.
Републичка комисија је својом одлуком обавезала наручиоца да понови 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, продужење рока важења понуда за још 30 дана од дана пријема дописа сматрајући 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 мењати (цену или друге елементе).
Након истека рока остављеног за писано изјашњење понуђача 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 прихватила безусловно продужење рока важења поднете понуде за још 30
дана. Међутим, решењем Републичке комисије понуда наведеног понуђача 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 предметном поступку .

27 / 20. IV 2011.
Код овако утврђеног чињеничног стања Комисија је констатовала да
се нису стекли услови из члана 78. став 4. ЗЈН (Наручилац доноси одлуку о избору најповољније понуде ако је прибавио најмање једну исправну
и одговарајућу понуду) и предлажила директору да се поступак ове јавне набавке обустави а Одлука о избору најповољније понуде број 4/10 од
29. децембра 2010. године поништи.
11368

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ „ДЕДИЊЕ”
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1
о б ј а в љ у ј е
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: Институт за кардиоваскуларне болести „Де
диње”, Хероја Милана Тепића 1, Београд.
2) Врста предмета јавне набавке: добра.
3) Предмет јавне набавке: поправка ангиосале Advantix LC+.
4) Подаци о изабраној понуди
– GE Holdings.
5) Основ за примену преговарачког поступка без објављивања јавног
позива у складу са чланом 24. Закона о јавним набавкама:
Поступак набавке се спроводи због изузетне хитности проузрокова
не ванредним околностима чије наступање ни у ком случају не зависи од
воље наручиоца и наручилац није могао да поступи у роковима одређеним
за отворени или рестриктивни поступак.
Поступак јавне набавке се спроводи из разлога што je дошло до ква
ра ангиосале Advantix LC C++, произвођача GE Healtcare, 16. 3. 2011. го
дине и што је сервисер и утврдио да се мора извршити видео цеви и ртг
цеви као и пратеће услуге инсталације, детаљне калибрације, тестирања
и пуштања у рад. Наручилац је спровео преговарачки поступак у складу
са чланом 24.1.4 Закона и у том поступку се нису стекли услови за избор
најповољније понуде из члана 78. Закона (пристигло је три понуде од којих
је једна неблаговремена, једна неисправна и једна неприхватљива, према
Извештају комисије за јавну набавку број 1433 од 25. 3. 2011. године), те се
поступак јавне набавке мора поновити и сходно томе донео одлуку о обу
стави поступка број 1446 од 28. 3. 2011. године. С обзиром да је ангиосала
неопходна за обављање редовног рада Института односно за интервент
ну и инвазивну кардиоваскуларну дијагностику и терапију поступак јавне
набавке се мора спровести у складу са чланом 24.1.4 Закона. Предметна
ангиосала се мора хитно поправити и ставити у функцију како би се не
сметано одвијале кардиоваскуларне дијагностичке процедуре и терапија
а у складу са листом чекања (само две од укупно четири ангиосале су у
функцији).
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
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На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ „НИКОЛА ТЕСЛА”
11180 Београд 59
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности брoj 112/10
за набавку – увођење система видео надзора, уговор је додељен понуђачу
– „DD SISTEM” д.о.о., Нови Београд, Милутина Миланковића 66.
E-2760
На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СРБИЈАШУМЕ”
Београд, Булевар Михаила Пупина 113
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору јавне набавке
Након спроведеног oтвореног поступка јавне набавке објављеног у
„Службени гласник РС”, број 11 од 22.фебруара 2011. године за набавку
услуга на пословима коришћења шума за 2011 годину за ШГ „Голија”, Ива
њица закључени су уговори са следећим понуђачима за следеће партије 4
са понуђачем РЗУИШ „Дида”, Нова Варош у вредности од 1.003.933,00
динара, за партију 13 са понуђачем СЗTР „ПСД Сарић”, Ивањица у вред
ности од 493.430,00 динара.
10986

На основу члана 24. став 2. и члана 69. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС”, број 116/08)
КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР „БЕЖАНИЈСКА КОСА”
11080 Београд, Бежанијска коса
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о избору најповољније понуде
КБЦ „Бежанијска коса”, из Београда, Бежанијска коса б.б. је донео
одлуку о избору најповољније понуде за набавку у преговарачком поступ
ку број ППЕ-5У/11 – редовно годишње одржавање медицинске опреме
произвођача „Dräger Medical”, у корист понуђача „Dräger tehnika” d.o.o.,
из Београда, 1100, Тошин бунар 41, у укупној вредности од 1.034.070,52
динара без ПДВ-а.
Јавна набавка број ППЕ-5У/11 је спроведена на основу члана 24.
став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број
116/08) из разлога повезаних са заштитом искључивих права, па набавку
може испунити само одређени понуђач.
E-2758

објављује
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 основу члана 70. став 1. тачка 4. и члана 74. Закона о јавним на
бавкама („Службени гласник РС”, број 116/08, ) и члана 14. став 1. Правил
ника о поступку јавне набавке мале вредности („Службени гласник РС”,
број 50/09)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СУБОТИЦЕ
Суботица, Трг слободе 1
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности
Уговор о јавној набавци мале вредности за набавку добра – тонера,
након спроведеног поступка број ЈНМВ К 04/11, закључен је са понуђачем
„БИРОМАРКТЕТ Б&М” ДОО за, Максима Горког 40.
11048

У складу са чланом 14 Правилника о поступку јавне набавке мале
вредности (,,Службени гласник РС”, број 50/09)
ЈКП ,,КОМУНАЛАЦ”
25230 Кула, 29. новембра 4
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
јавна набавка мале вредности
1. Наручилац : ЈКП ,,Комуналац” Кула , 29. новембра бр. 4
2. Предмет: набавка водоводног материјала за 2011.годину – партија 1.
Понуђач са којим је закључен уговор : Делта Нова д.о.о. Бачка Па
ланка, Југ Богдана 1.
Датум закључења уговора : 8.април 2011.године.
Вредност уговора о јавној набавци : процена до 700.000,00 динара
без ПДВ-а .
3. Предмет : набавка водоводног материјала за 2011.годину – партија 2.
Понуђач са којим је закључен уговор : Делта Нова д.о.о. Бачка Па
ланка, Југ Богдана 1.
Датум закључења уговора : 8.април 2011.године.
Вредност уговора о јавној набавци : процена до 800.000,00 динара
без ПДВ-а .
11278
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У складу са чланом 14 Правилника о поступку јавне набавке мале
вредности (,,Службени гласник РС”, број 50/09)
ЈКП „КОМУНАЛАЦ”
25230 Кула, 29. новембра 4

На основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08) и члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале
вредности („Службени гласник РС”, број 50/09)
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
11000 Београд, Краља Петра 12

о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
јавна набавка мале вредности
1. Наручилац : ЈКП ,, Комуналац” Кула , 29. новембра 4
2. Предмет : набавка контејнера за комунални отпад – партија 1.
Понуђач са којим је закључен уговор : Аполлон д.о.о. Београд, Поже
шка бр. 126/а Београд.
Датум закључења уговора : 8.април 2011.године.
Вредност уговора о јавној набавци : 736.500,00 динара без ПДВ-а .
3. Предмет : набавка пластичних канти за смеће – партија 2.
Понуђач са којим је закључен уговор : Аполлон д.о.о. Београд, Поже
шка бр. 126/а Београд
Датум закључења уговора : 8.април 2011.године.
Вредност уговора о јавној набавци : 873.250,00 динара без ПДВ-а .
11278

објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности
(ЈНМВ 24/2011)
На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности услу
га одржавања апартмана НБС у апартманском насељу „Краљеви конаци”
на Златибору, закључен је уговор о јавној набавци са понуђачем
– „Златибор Турист” д.о.о., Краљеви конаци, Златибор.
11526

На основу члана 47. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08) и члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале
вредности („Службени гласник РС”, број 50/09)
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ШТАМПА, РАДИО И ФИЛМ”
19210 Бор, Моше Пијаде 19

У складу са чланом 14 Правилника о поступку јавне набавке мале
вредности (,,Службени гласник РС”, број 50/09)
ЈКП ,,КОМУНАЛАЦ”
25230 Кула, 29. новембра 4

о б ј а в љ у ј е

о б ј а в љ у ј е

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
о јавној набавци мале вредности
редни број ЈНМВ – 02/2011

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
јавна набавка мале вредности
1.Наручилац : ЈКП ,, Комуналац” Кула , 29. Новембра 4
2.Предмет : набавка добара – набавка перфоратора и тракастог тран
спортера .
3.Понуђач са којим је закључен уговор : Нира-Метал д.о.о. Михајла
Пупина бр.3 Бачка
Паланка
4.Датум закључења уговора : 8.април 2011.године.
5.Вредност уговора о јавној набавци : 610.980,00 динара без ПДВ-а .
11278
На основу члана 70. став 1. тачка 4. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС”, број 116/08)
ЈКП „ЧИСТОЋА“
34000 Крагујевац, Индустријска 12
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
„ЈКП Чистоћа”, Крагујевац, по спроведеном поступку јавне набавке
мале вредности број 07/11, за набавку Услуга поправке хидраулике закљу
чила је уговор дана 25. марта 2011. године, са:
– „Рибник” д.о.о., Светог Саве б.б., 37240 Трстеник.
Уговорена вредност добра износи 400.000,00 динара без ПДВ-а.
11281
На основу члана 70. тачка 4. и члана 74. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС”, брoj 116/08)
ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ”
Петроварадин, Прерадовићева 2
део предузећа
ШУМСКО ГАЗДИНСТВО СРЕМСКА МИТРОВИЦА
22 000 Сремска Митровица, Паробродска 2

У поступку јавне набавке мале вредности, број ЈНМВ – 02/2011, чији
је предмет набавка добара – 2 професионалне ТВ камере, додељен је уго
вор о јавној набавци, понуђачу
– БЛБ Компани 2010, „Првомајска” 17, Злот.
Датум закључења уговора је 4. април 2011. године.
Вредност уговора о јавној набавци мале вредности је 811.200,00 ди
нара, без обрачунатог ПДВ-а.
11073

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 ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВРАЧАР”
Београд, Његошева 77
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности
број 1 – ЈНМВ/11
Уговор о јавној набавци мале вредности број 1 – ЈНМВ/11, чији је
предмет услуга: израда техничке документације која ће се користити у
другој фази рестриктивног поступка јавне набавке грађевинских радова –
текуће поправке и одржавање пословних просторија којима управља Јавно
предузеће „Пословни простор Врачар” Београд, у току 2011. године, за
кључен је са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија
– „Мобилиаре” д.о.о., Привредно друштво за грађевинарство, промет
и услуге, Београд, Метохијска 23/37.
11241

На основу члана 24. Законa о јавним набавкама („Службени гласник
РС” број 116/08)
ЈП „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК”
Београд, Јована Ристића 1

о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о додели уговора
Након спроведеног преговарачког поступка без објављивања јавног
позива у складу са чланом 24. став 1. тачка 1. ЗЈН, уговор о јавној набавци
за хемијска заштитна средства – биолошки инсектицид за заштиту шума
од губара, додељен је предузећу
– „Висан” д.о.о., Земун, Јернеја Копитара б.б., у износу од
19.838.496,00 динара.
11100

27

објављује
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

27 / 20. IV 2011.

105

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)
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
18000 Ниш, Ћирила и Методија 2
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о додели уговора о јавним набавкама мале вредности
На основу спроведених поступака јавних набавки мале вредности,
закључени су уговори са следећим понуђачима који су, под једнаким усло
вима, доставили понуде са најнижом ценом за конкретну јавну набавку:
1. Радња „Maxima” Ниш – за набавку канцеларијског намештаја
2. Радња „Scero print” Ниш – за штампање издања за потребе Факул
тета у 2011. годину
3. Радња „Nataly drogerija” Ниш – за набавку материјала за одржава
ње хигијене у 2011. години
4. Предузеће „BeoCompBCC” д.о.о. Београд – за набавку дигиталних
пројектора
5. Предузеће „Pakom computers” д.о.о. Ниш – за набавку рачунарске
опреме
6. Радња „Linija project” Ниш – за штампање плаката за потребе Сту
детског парламента
7. Предузеће „C-Vitel” д.о.о. Ниш – за набавку телефона за потребе
Факултета
8. Радња „Униграф X-copy” Ниш – за пружање услуга фотокопирања
и коричења за потребе Факултета у 2011. години
9. Радња „Тренкић” Ниш – за пружање услуга израде печата за по
требе Факултета.
11079

На основу члана 70. став 1. тачка 4. и члана 74. Закона о јавним на
бавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОКАНАЛ”
Сомбор, Белог голуба 5
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности
број 02-37/25-2011
На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, чији
је предмет била набавка добра – натријум хипохлорит, редни број јавне на
бавке 02-37/25-2011, Уговор о јавној набавци мале вредности закључен је
са најповољнијим понуђачем:
А.Д.Р. „Протецта Аљуа” Земун, Првомајска 70.
Уговорена вредност је: 400.000,00 динара без ПДВ-а.
11205

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени глсник
РС”, број 116/08) и члана 14. став 1. Правилника о поступку јавне набавке
мале вредности („Службени гласник РС”, број 50/09)
АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о додели уговора о јавној набавци
На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности за набавку електронске и фотографске опреме за потребе Акредитационог тела
Србије – јавна набавка 01/2011, уговор о јавној набавци закључен је са ор
ганизацијом Оригинал д.о.о., Нови Београд, Антифашистичке борбе 21ж,
у свему према понуди која је код наручиоца заведена под бројем 4-07/201102-07 од 18. марта 2011. године.
11277

2) Предмет јавне набавке: Сервисирање расхладних уређаја (сплит
систем), за потребе Републичког геодетског завода и унутрашњих једини
ца Републичког геодетског завода – Служби за катастар непокретности.
3) Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној
набавци:
„Фриго – ММБ”, Београд – Гроцка, Булевар револуције 186 а.

11208

На основу члана 70. став 1. тачка 5. и члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 116/08)
ГСП „БЕОГРАД”
објављује
ОБАВЕШТЕЊE
о обустави поступка јавне набаваке
Како се за набавку добара: хидропумпе и хидромотори хлађења аутобуса, 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 основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08) и члана 14. став 1. Правилника о поступку јавне набавке
велике вредности („Службени гласник РС”, број 50/09)
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПИОНИР”
35000 Јагодина, Вука Караџића 4
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученим уговорима
1. На основу спроведеног поступка јавне набавке велике вредности
набавка добара – намирнице за исхрану деце, ЈН 1/11, закључени су уго
вори са понуђачима:
за партију 2 – свињско и јунеће месо и прерађевине
– ДОО ,,Алфа” из Јагодине, Рибарски пут б.б., уговор је закључен
1. априла 2011. године. Вредност уговора 7.105.080,00 динара без ПДВ-а,
за партију 3 – пилеће месо
– ДОО ,,Алфа” из Јагодине, Рибарски пут б.б., уговор је закључен 1.
априла 2011. године. Вредност уговора 899.250,00 динара без ПДВ-а,
за партију 4 – ћуреће месо
– ДОО ,,Алфа” из Јагодине, Рибарски пут б.б., уговор је закључен 1.
априла 2011. године. Вредност уговора 207.000,00 динара без ПДВ-а,
за партију 5 – риба
– ДОО ,,Алфа” из Јагодине, Рибарски пут б.б., уговор је закључен 1.
априла 2011. године. Вредност уговора 111.000,00 динара без ПДВ-а,
за партију 7 – млеко и млечни производи
– ДОО ,,Алфа” из Јагодине, Рибарски пут б.б., уговор је закључен
1. априла 2011. године. Вредност уговора 1.817.025,00 динара без ПДВ-а,
за партију 8 – прерађевине од млека
– ДОО ,,Алфа” из Јагодине, Рибарски пут б.б., уговор је закључен 1.
априла 2011. године. Вредност уговора 975.450,00 динара без ПДВ-а,
за партију 9 – сезонско воће
– СТР ,,Воћка” из Јагодине, Рибарски пут б.б., уговор је закључен 1.
априла 2011. године. Вредност уговора 482.000,00 динара без ПДВ-а,
за партију 10 – јужно воће
– СТР ,,Воћка” из Јагодине, Рибарски пут б.б., уговор је закључен 1.
априла 2011. године. Вредност уговора 719.250,00 динара без ПДВ-а,

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Београд, Булевар војводе Мишића 39

за партију 11 – поврће
– СТР ,,Воћка” из Јагодине, Рибарски пут б.б., уговор је закључен 1.
априла 2011. године. Вредност уговора 1.988.380 динара без ПДВ-а,

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору

за партију 12 – смрзнуто поврће и воће
– ДОО ,,Алфа” из Јагодине, Рибарски пут б.б., уговор је закључен 1.
априла 2011. године. Вредност уговора 289.650,00 динара без ПДВ-а,

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности
1) Подаци о наручиоцу: Републички геодетски завод, Булевар војводе
Мишића 39, Београд.

за партију 13 – производи здраве хране
– ДОО ,,Алфа” из Јагодине, Рибарски пут б.б., уговор је закључен 1.
априла 2011. године. Вредност уговора 298.006,00 динара без ПДВ-а,

о б ј а в љ у ј е
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за партију 14 – коре
– СЗР ,,Јадран” из Јагодине, 7. јула, уговор је закључен 1. априла
2011. године. Вредност уговора 156.000,00 динара без ПДВ-а,
за партију 15 – пројино брашно
– СТР ,,Воћка” из Јагодине, Рибарски пут б.б., уговор је закључен 1.
априла 2011. године. Вредност уговора 44.400,00 динара без ПДВ-а,
за партију 16 – роба широке потрошње
– ДОО ,,Алфа” из Јагодине, Рибарски пут б.б., уговор је закључен
1. априла 2011. године. Вредност уговора 3.013.161,50 динара 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

27

На основу члана члана 79. став 4. Закона о јавним набавкама („Слу
жбени гласник РС”, број 116/08)
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА – РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НИШ
18000 Ниш, Страхињића бана б.б.
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о додели уговора о јавној набавци
Пореска управа – Регионални центар Ниш, као наручилац, по спро
веденом поступку јавне набавке мале вредности ресторанских услуга за
потребе наручиоца Пореске управе – Регионалног центра Ниш, уговор о
јавној набавци предметне услуге доделила је понуђачу
– Кафана „Нишлијска механа” Ниш, Првомајска 49.
11078

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС” број 116/08) и члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале
вредности („Службени гласник РС”, број 50/09)

објављује
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

ЈП ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉ – У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
35237 Ресавица, Петра Жалца број 2
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о избору најповољније понуде по јавној набавци
мале вредности
(број ЈНМВ 100/10)
На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности – ку
повина система за евиденцију радног времена РМУ „Штаваљ”, закључен
је уговор са понуђачем
– „Tehnomedia” д.о.о. – Крагујевац, Краља Александра I Карађорђе
вића број 88/3.
П-7752
На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)

објављује

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Врање, Јована Јанковића Лунге 1

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
број 14-40-R-06/10

о б ј а в љ у ј е

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

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Београд, Булевар војводе Мишића 39

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: ЗЦ Врање, Јована Јанковића Лунге 1
2. Предмет јавне набавке: Лекова, по партијама ЈНПГ 10/11
3. Назив понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци:
„Фармалогист” д.о.о Београд, Булевар Војводе Мишића бр.25-27
Закључен: 21.март 2011.год, вредност уговора: 302.995,00 рсд без
ПДВ-а.
„Глосариј БГ” д.о.о. Београд – Пословница Лесковац, ул. 28. Март
1/а, Лесковац.
Закључен: 17.марта 2011. године, вредност уговора: 388.295,00 рсд
без ПДВ-а.
11243
МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ
Јагодина, Бошка Ђуричића 10

о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору

о б ј а в љ у ј е

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности
1) Подаци о наручиоцу: Републички геодетски завод, Булевар војводе
Мишића 39, Београд.
2) Предмет јавне набавке: Услуга сервисирања и одржавања фотоко
пир апарата са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала, за
потребе Републичког геодетског завода, Служби за катастар непокретно
сти: Београд 1, Београд 2, Нови Београд, Земун, Обреновац, Гроцка, Пан
чево, Зрењанин, Шабац, Лозница, Ваљево, и Седиште Републичког геодет
ског завода..
Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној
набавци:
„Indikator” d.o.o., Нови Београд, Отона Жупанчича 10.
11212

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
1) Подаци о наручиоцу: Музеј наивне и маргиналне уметности, Бо
шка Ђуричића 10, Јагодина.
2) Предмет јавне набавке: Набавка горива за службена возила
МНМУ у 2011. години.
3) Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној
набавци:
Х-Трејд д.о.о.Јагодина, Словенски пут б.б.
4) Датум закључења уговора: 7.април 2011. године.
5) Вредност уговора о јавној набавци: 885.990,00 дин без ПДВ,
тј.1.046.300,00 дин са ПДВ-ом.
11171

27 / 20. IV 2011.
На основу одредаба члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 116/08) и на основу члана 14. Правилника о јавним на
бавкама мале вредности („Службени гласник РС”, број 50/09)
ЈП ,,СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА”
21000 Нови Сад, Сутјеска 2
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
мале вредности
бара:

На основу спроведеног поступака јавне набавке мале вредности до

– Расветна тела, сијалице и пратећа опрема, за ЈП „Спортски и по
словни центар Војводина” Нови Сад, на годишњем нивоу, односно до 31.
децембра 2011. године, са сукцесивном испоруком, бр. 23/2. уговор је за
кључен са понуђачем:
– д.о.о. „Optimum MV-NS” из Новог Сада, Булевар Цара Лазара 3.
дана: 6.априла 2011. године.
11292

На основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, 116/08)
ЈКП „УСЛУГА ”
19370 Бољевац, Тимочке буне 2
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о обустави поступка јавне набавке
ЈКП „Услуга” Бољевац је спровела поступак јавне набавке велике
вредности за набавку „Мобилне чељусне дробилице на челичним гусе
ницама”. У фази пре објављивања јавног позива у „Службеном гласнику
РС”, је донета одлука број 10 дана 6.априла 2011године о обустави овог
поступка јавне набавке јер из објективних и доказавих 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.
11190

На основу одредаба члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 116/08)
ЈП ,,СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА”
21000 Нови Сад,Сутјеска 2
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом говору о јавној набавци
мале вредности добара
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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 реконструкције парка „Ташмајдан” у Београду није била предвиђена уградња
реквизита за кућне љубимце, па је по налогу Инвеститора неопходно набавити исте у циљу завршетка радова у Парку „Ташмајдан”.
Наручилац je закључио основни уговор број 14-90/2011 од 22. фебруара 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 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
о б ј а в љ у ј е
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 здра
вља Звездара у Београду, за потребе Сектора за паркиралишта ЈКП „Пар
кинг сервис” Београд, број набавке 14-40-R-06/10, уговор је закључен:
– са ПГП „Грађевинар Коцић” из Београда, Јованке Радаковић 25.
Укупна вредност уговора без урачунатог ПДВ-а, износи 13.773.676,82 ди
нара.
11274

ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД
Београд, Мали Калемегдан број 8
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору

ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД
Београд, Мали Калемегдан број 8

Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања јавног позива 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 објеката 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

ОБАВЕШТЕЊЕ
о избору најповољније понуде

У складу са чланом 70. став 1. тачка 3. и чланом 24. став 2. Закона о
јавним набавкама

Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања јавног позива 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 чланом 24. став 1. тачка 5. Закона.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ”
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА ДОО
Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44

1. Окови и метална галантерија, на годишњем нивоу, односно до
31.децембра 2011. године, са сукцесивном испоруком, бр.13/2.
Уговор је закључен са паонуђачем:
– д.о.о. „Standard 001” из Новог Сада, Августа Цесарца 18/412.
дана: 1.априла 2011. године.
11286

објављује

објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о избору најповољније понуде
Сагласно члану 81. став Закона о јавним набавкама („Службени гласник 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 унифицирана 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
објављује
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
Матични/Регистрациони број број
Назив
Улица и број
Општина:
Држава:
Место:
Датум подношења понуде (на архиву наручиоца):

100380021
07911785
Патентинг д.о.о Београд
Новосадски аутопут 53
Земун
Србија
Београд
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
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о избору најповољније понуде
Сагласно члану 81. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник 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 бр.7647 oд 09.03.2011. године у
поступку јавне набавке број ЈН 7967/2,7968,7987/11/11 за редуктори и хидродинамичке спојнице „Flender” , као најповољнију понуду изабрао понуду 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 позива у складу са чланом 24. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама из
следећих разлога:
постојећи уграђени редуктор, еластичне и хидродинамичке спојнице 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 увозник 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
објављује
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.априла 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 најповољнију 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 позива 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 статус 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 уговору 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

ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА КЛИНИКА „НАРОДНИ ФРОНТ”
Београд, Краљице Наталије 62
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о додели уговора о јавној набавци
У отвореном поступку јавне набавке лож уља средњег мазута, ред
ни број 11-2 за 2011. годину, по јавном позиву објављеном у „Службеном
гласнику РС”, број 9. од 16.фебруара 2011. године, уговор о јавној набав
ци закључен је са понуђачем „Гаспетрол” д.о.о Панчево, Копаоничка 19.
Укупна уговорена вредност без ПДВ-а износи 36.992.000,00 динара.
11004

27 / 20. IV 2011.
На основу члана 70. став 1. тачка 4. и члана 74. Закона о јавним на
бавкама („Службени гласник РС”, број 116/08) и члана 14. став 1. Правил
ника о поступку јавне набавке мале вредности („Службени гласник РС”,
број 50/09)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СУБОТИЦЕ
24000 Суботица, Трг слободе 1
о б ј а в љ у ј е
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На основу члана 79. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 116/08)
ЕД ЈУГОИС
 ТОК ДОО
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Стојана Љубића 16
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о обустави поступка јавне набавке
Л-ЈН број 19/10

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности
Уговор о јавној набавци мале вредности за набавку добра – произво
ди за чишћење и хигијенски производи, након спроведеног поступка број
ЈНМВ К 02/11, закључен је са понуђачем
– „Б-Маркет” д.о.о. из Суботице, Максима Горког 11.
11046

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08) и члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале
вредности („Службени гласник РС”, број 50/09)
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
11000 Београд, Немањина 22–26
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
У поступку јавне набавке мале вредности број 18 за 2011. годину,
чији је предмет набавка услуга одржавања тениских терена, уговор је за
кључен са
– Грађевинским предузећем „Морава Ин” д.о.о. из Крушевца, При
зренска 4.
11507

Обуставља се поступак јавне набавке добара у оквиру II фазе ре
стриктивног поступка за набавку електроматеријала и електроопреме, по
партији 13 – ормани за измештено мерно место – ИМО, јавну набавку до
бара – ИМО ормани, након подношења захтева за заштиту права од стране
понуђача
– „North American” д.o.o., Београд.
11040

На основу члана 70. став 1. тачка 4. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС”, број 116/08)
ЈКП „ЧИСТОЋА“
34000 Крагујевац, Индустријска 12
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
„ЈКП Чистоћа”, Крагујевац, по спроведеном поступку јавне набавке
мале вредности број 04/11, за набавку Уља и течности за моторе и моторна
возила, закључила је уговор дана 21. марта 2011. године, са:
– „Ником” д.о.о., Индустријска 20, 34000 Крагујевац.
Уговорена вредност добра износи 1.590.898,00 динара без ПДВ-а.
11284

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама
ПД „ЕЛЕКТРОСРБИЈА” ДОО
ОГРАНАК „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА УЖИЦЕ”
31000 Ужице, Момчила Тешића 13
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о додели уговора о јавној набавци мале вредности на основу позива
за достављање понуда од 21. децембра 2010. године за набавку добара
Уговор се додељује за добра: систем за контролу приступа и евиден
цију радног времена понуђачу „Master Security” д.о.о., Милорада Петрови
ћа 6А, Ниш у износу од 430.000,00 динара без ПДВ- а о додели уговора о
јавној набавци мале вредности на основу позива за достављање понуда од
21. децембра 2010. године за набавку добара. Уговор се додељује за добра:
систем видео надзора у Управној згради ЕД Ужице понуђачу „Master Secu
rity” д.о.о. , Милорада Петровића 6А, Ниш у износу од 384.690,00 динара
без ПДВ- а о додели уговора о јавној набавци мале вредности на основу
позива за достављање понуда од 22. фебруара 2011. године за набавку ра
дова. Уговор се додељује за радове: молерско-фарбарски радови на Управ
ној згради ЕД Нова Варош понуђачу „Златар пројект”, Жртава фашизма
14, Нова Варош у износу од 291.790,00 динара без ПДВ- а.
10837

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
ПД „ЕЛЕКТРОСРБИЈА” ДОО
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА КРУШЕВАЦ
37000 Kрушевац, Косанчићева 32
о б ј а в љ у ј е
OБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
Након спроведеног поступка јавне набавке у отвореном поступку –
набавка горива за пословницу Ћићевац, уговор је закључен са понуђачем
– СТР „Михајловић” 35250 Параћин, Доња Мутница.
10998

На основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД”
Београд, Светозара Марковића 56
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о обустави поступка јавне набавке
Обуставља се поступак јавне набавке – отворени поступак јавне на
бавке обликоване по партијама, за прибављање добара – канцеларијски ма
теријал – партија 6 биро опрема, по јавном позиву Д-1/11, објављеном у
„Службеном гласнику РС” број 8 од 11.фебруара 2011.године, будући да
се нису испунили услови из члана 78 став 4 ЗЈН („Службени гласник РС”,
број 116/08) за избор најповољније понуде, односно прибављенa je само
једна неисправна понуда понуђача: „Mega Shop” ДОО Београд.
11163

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ „ДЕДИЊЕ”
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
Врста поступка: отворени поступак.
1) Подаци о наручиоцу: Институт за кардиоваскуларне болести „Де
диње”, Хероја Милана Тепића 1, Београд.
2) Предмет јавне набавке: нерегистровани лек са Д листе лекова –
Noradrenalin a 1 mg/1ml.
3) Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној
набавци
– Inopharm д.о.о Београд, Браће Ковач 2, број 22/11 од 18. 3. 2011. го
дине на износ од 3.264.000,00 динара.
Уговор је закључен 6. 4. 2011. године.
Е-2763
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20. IV 2011. /
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА
Нови Сад, Булевар Краља Петра I 26

о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
1) Подаци о наручиоцу: Културни центар Новог Сада, Булевар Краља
Петра I 26, Нови Сад.
2) Предмет јавне набавке: Набавка и монтажа техничке опреме ре
конструисаног објекат Културног центра (електронска, фотографска и ко
муникациона опрема)
3) Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној
набавци:
„Technik Design” д.о.о, Пастерова 2, Нови Сад.
4) Датум закључења уговора: 31.март 2011.
5) Вредност уговора о јавној набавци: 11.100.000,00 динара (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
објављује
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 добара: Замена командних табли агрегата ХЕ „Врла 2” и модернизација система 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 набавке 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 наручилац дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за избор најповољније понуде из члана 78. Закона о јавним набавкама
(„Службеном гласник РС”, број116/08).
Е-2745

На основу члана 14. Правилника о поступку јавних набавки мале
вредности („Службени гласник РС”, број 50/09)
ОПШТИНСКА УПРАВА ЖАБАЉ
21230 Жабаљ, Николе Тесле 45
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
(број ЈН 404-6/2011- III)
У поступку јавне набавке мале вредности „набавка канцеларијског
материјала по спецификацији за 2011 годину” број 404-6/2011-III, дана
18.фебруара 2011. године закључен је уговор са „Bigz office group” из Бе
ограда, Булевар војводе Мишића 17/5, на износ од 600.046,47, без ПДВ-а.
11023

„ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА”
Београд, Хајдук Станка 2
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Наручилац „Дом ученика средњих школа” – Београд, ул. Хај
дук Станка 2, у поступку јавне набавке услуге мале вредности број
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ДУ-МВ-13/11- израдa пројектне документације за потребе извођења пла
нираних радова у домовима и легализације објекта, дана 4.априла 2011.
године, закључио је уговор са понуђачем
– „Годус” д.о.о. – Београд, ул.Кнез Милетина 23, у вредности од
585.000,оо динара (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
објављује
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: Југохемијафармација 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 преговарачки 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
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о избору најповољније понуде
Након спроведеног преговарачког поступка без објављивања јавног
позива број 404-16/11: Извођење радова на реконструкцији Градског стадиона 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 основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08 ) и на основу члана 14. Правилника о поступку јавне на
бавке мале вредности („Службени гласник РС”, број 50/09 )
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о додељеном уговору о јавној набавци мале вредности
На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број
31/2011 – набавка и штампање часописа „Strategic Management” (бројеви
1/11, 2/11, 3/11, 4/11), Универзитет у Новом Саду, Економски факултет Су
ботица, уговор је доделио предузећу „Printex” д.о.о. Сегедински пут бр. 86,
Суботица.
Вредност закљученог уговора износи 315.336,00 динара без ПДВ-а.
На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број
32/2011 – набавка и штампање часописа Анали Економског факултета,
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет Суботица, уговор је доде
лио предузећу „Printex” д.о.о. Сегедински пут бр. 86, Суботица.
Вредност закљученог уговора износи 260.560,00 динара без ПДВ-а.
На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број
33/2011 – набавка и штампање часописа „Management Information System”
(бројеви 1/11, 2/11, 3/11, 4/11), Универзитет у Новом Саду, Економски фа
култет Суботица, уговор је доделио предузећу „Printex” д.о.о. Сегедински
пут бр. 86, Суботица.
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Вредност закљученог уговора износи 319.472,00 динара без ПДВ-а.
На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број
34/2011 – набавка и штампање уџбеника „Структурна анализа и дизајн –
Методи и технике” аутори Јовица Ђурковић, Зоран Ћирић, Вук Вуковић,
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет Суботица, уговор је доде
лио предузећу „Култ Студио” с.з.р. Сегедински пут бр. 7Б, Суботица.
Вредност закљученог уговора износи 319.472,00 динара без ПДВ-а.
На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број
35/2011 – набавка и штампање Контног оквира финансијских и буџетских ор
ганизација, Универзитет у Новом Саду, Економски факултет Суботица, уго
вор је доделио предузећу „Printex” д.о.о. Сегедински пут бр. 86, Суботица.
Вредност закљученог уговора износи 17.055,00 динара без ПДВ-а.
На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број
36/2011 – орман и радни сто за библиотеку, Универзитет у Новом Саду,
Економски факултет Суботица, уговор је доделио предузећу „Proshop de
sign” д.о.о. Беле Бартока бр. 115, Суботица.
Вредност закљученог уговора износи 335.200,00 динара без ПДВ-а.
11254

2. „Лекови”:
Партија 31 – Листа Б позитивна, лекови који делују на инфективне и
паразитарне болести Инванз – „Adoc” д.о.о. Београд
Датум закључења уговора:
4.април 2011.године
4.април 2011.године
Вредност уговора о јавној набавци:
5.343.655,00 динара без ПДВ-а
1.841.892,00 динара без ПДВ-а
11253

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ „НИКОЛА ТЕСЛА”
11180 Београд 59
о б ј а в љ у ј е

На основу члана 74. закона о јавним набавкама ( „Службени гласник
РС ”, број 116/08)

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци

ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА
Београд ,Мије Ковачевића 4

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број
92/10 за набавку – контејнери за смеће, уговор је додељен понуђачу
- „Parbex” д.o.o., Земун, Војни пут 582г.
Е-2756

објављује
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 основу члана 70. тачка 4. и члана 74. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС”, број 116/08)
ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ” ПЕТРОВАРАДИН
Прерадовићева 2
део предузећа
ШУМСКО ГАЗДИНСТВО СРЕМСКА МИТРОВИЦА
22 000 Сремска Митровица, Паробродска 2
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о додели уговора
У другој фази рестриктивног поступка за набавку добара – резервни
делови за 2011.годину партија број 17 – уговор о јавној набавци додељен
је предузећу:
„Cummins Serbomonte” ДОО, Београд, Аутопут 22, за вредност од
299.554,50 дин.
11099

ОПШТА БОЛНИЦА ПАНЧЕВО
Панчево, Милоша Требињца 11
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
Врста поступка: отворени поступак
Подаци о наручиоцу: Општа болница Панчево, Милоша Требињца 11,
Панчево.
Предмет јавне набавке: Цитостатици:
Партија 6 – Интерферон Алфа и Филиграстин
Партија 7 – Аналози хормона који ослобадјају ганадропин
Лекови:
Партија 31 – Листа Б позитивна, лекови који делују на инфективне и
паразитарне болести Инванз
Назив, односно имена понуђача са којима је закључен уговор о јав
ној набавци:
1. „Цитостатици”:
Партија 6 – Интерферон Алфа и Филиграстин и Партија 7 – Аналози
хормона који ослобадјају ганадропин – „Adoc” д.о.о. Београд

ПД „ЕЛЕКТРОСРБИЈА” ДОО КРАЉЕВО
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ШАБАЦ
15000 Шабац, Поцерска 86
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
(JНМВ 13/11)
По позиву за подношење понуда, у редовном поступку јавне набавке
мале вредности услуга број ЈНМВ 13/11, од 8. 02. 2011. године уговор о
јавној набавци додељен је следећем понуђачу:
Набавка услуге одржавање ПП апарата у току 2011 године у Елек
тродистрибуцији Шабац. – Сервис „Кони Пламен” Шабац, ул. Јанка Весе
линовића 90.
Уговорена вредност је 218.005,00 динара.
11019

ПД „ЕЛЕКТРОСРБИЈА” ДОО КРАЉЕВО
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ШАБАЦ
15000 Шабац, Поцерска 86
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
(JНМВ 23/11)
По позиву за подношење понуда, у редовном поступку јавне набавке
мале вредности добара број ЈНМВ 23/11, од 7.03.2011 године уговор о јав
ној набавци додељен је следећем понуђачу:
Набавка добара – канцеларијски материјал.
„Вас Комерц” улица Викенд Насеље 359, Варна .
Уговорена вредност је 113.020,40 динара.
11019

ПД „ЕЛЕКТРОСРБИЈА” ДОО КРАЉЕВО
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ШАБАЦ
15000 Шабац , Поцерска 86
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
(JНМВ 24/11)
По позиву за подношење понуда, у редовном поступку јавне набавке
мале вредности добара број ЈНМВ 24/11, од 18.03.2011 год. уговор о јавној
набавци додељен је следећем понуђачу:
Набавка добара – сајле за вучу „Техно С” ул. Михајла Пупина 83,
Руменка.
Уговорена вредност је 61.957,72 динара.
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
објављује
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 набавци 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
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
По захтеву за достављање понуда за јавну набавку мале вредностидобара-набавка канцеларијског материјала-табулири, редни број мале набавке 3/2/11/ ЈНМВ, Предшколска установа „Раковица” закључила је уговор 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
објављује
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 партијама (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 ниједну исправну и одговарајућу понуду (члан 79.став1. Закона о јавним набавкама, у вези са чланом 78 став 4.истог Закона).
11252

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
објављује
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 пону
де за јавну набавку добара, стручне литературе: „Каталог и номенклату
ра возила 164” и „Записник о процени вредности возила”, два издања за
2011. годину и прво издање за 2012. годину, за потребе Пореске управе,
изабрана је понуда понуђача „АМСС Агенција” д.о.о. Београд, Кнегиње
Зорке 58, ПИБ 100345306, матични број 17167529, заведена под бројем
404-125/2011-06 од 24.марта 2011. године.
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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 „АМСС Агенција” 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
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о избору најповољније понуде
Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања јавног позива 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 издавач „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 услови да се спроведе преговарачки поступак без објављивања јавног позива.
Е-2750
На основу члана 70. став 1. тачка 4) и члану 74. Закона о јавним на
бавкама („Службени гласник РС” број 116/08), и члана 14 Правилника о
поступку јавне набавке мале вредности број („Службени гласник РС”, број
50/09), а након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности која за
предмет има набавку лекова, медицинског и лабораторијског материјала за
потребе Здравствене службе Дома за децу и омладину ометену у развоју
Ветерник, ЈН МВ 5/2011
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ ВЕТЕРНИК
Ветерник, Книнска 157
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности
Уговор о јавној набавци мале вредности која за предмет има набавку
лекова, медицинског и лабораторијског материјала за потребе Здравствене
службе Дома за децу и омладину ометену у развоју Ветерник, закључен је
дана 4.априла 2011. године са следећим понуђачима за:
– Партију 1. Лекови „Онyx” Здравствена установа – апотека
– Партију 2. Медицински и лабораторијски материјал „Меди Лабор”
д.о.о.
10897

ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И
ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА ЈП
11000 Београд, Његошева 84
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
Закључен је уговор за јавну набавку у другој фази рестриктивног по
ступка за услугу израде геолошко-геотехничке документације за потребе из
раде Плана детаљне регулације центра Лазаревца (ГЛ-6/10), са понуђачем
– „Tilex” д.о.о., Београд.
10853
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ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И
ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА ЈП
11000 Београд, Његошева 84

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ТОБА”
23222 Тоба, Кошут Лајоша 16

о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
Закључен је уговор за набавку стручне литературе – „Билтен судске
праксе” Врховног касационог суда за 2011. годину и „Правни информатор”
за 2011. годину (П-5/11), на основу члана 24. став 1. тачка 3. ЗЈН, са пону
ђачем
– „Intermex” д.о.о.
10853

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
11000 Београд, Булевар војводе Мишића 39
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности.
1) Подаци о наручиоцу: Републички геодетски завод, Булевар војводе
Мишића 39, Београд.
2) Предмет јавне набавке: замена и уградња ПВЦ столарије.
3) Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној
набавци
– Предузеће „SZR VS Plast”, Чачак, Трнава б.б.
10861

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08) и члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале
вредности („Службени гласник РС”, број 450/09)
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ МОЛ
24435 Мол, ЈНА 105
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број 00203/2011 за јавну набавку добара: природна и вештачка ђубрива, 29. марта
2011. године закључен је уговор са понуђачем
– Земљорадничка задруга „Мол”, Маршала Тита 24, 24435 Мол.
Вредност уговора о јавној набавци добара износи 284.998,40 динара.
10879

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08) и члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале
вредности („Службени гласник РС”, број 50/09)
Министарство за људска и мањинска права,
државну управу и локалну самоуправу
11000 Београд, Бирчанинова 6

о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности за на
бавку радова – извођење радова на одводњавању пољопривредног земљи
шта у К.О. Тоба број јнмв 1/2011, уговор је закључен са понуђачем
– ВДП „Средњи Банат”, Зрењанин.
10912

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гланик
РС”, број 116/08)
УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД”
11000 Београд, Светозара Марковића 56
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
У преговарачком поступку без објављивања јавног позива за извође
ње додатних радова: грађевински и грађевинско-занатски радови – адап
тација стана у студентске собе, у Студентском дому „Вера Благојевић”, по
првом уговору број 201 од 13. јануара 2011. године, закљученим са прво
битним извођачем
– „Црна Трава градња” д.о.о, Београд, под ознаком ППР-3/11, закљу
чен је уговор са првобитним понуђачем
– „Црна Трава градња”, д.о.о, Београд.
10809

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 39/02, 43/03, 55/04, 101/05 и 116/08)
ОСНОВНА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
11090 Београд, Др Миливоја Петровића 6
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о додели уговора о јавној набавци
На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број
01/11 услуге физичког и техничког обезбеђења имовине и лица ОШ „Ни
кола Тесла”, из Београда, Др Миливоја Петровића 6, наручилац је доделио
уговор понуђачу
– „Security service” д.о.о. 11090 Београд,Пилота Михајла Петровића
5А ПИБ 102800068, матични број 17464680.
10819

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08 ) и члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале
вредности („Службени гласник РС”, број 50/09)
АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ
СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА
Београд, Улица Кнеза Михаила 1 -3

о б ј а в љ у ј е
Обавештење
о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности
(ЈНМВ 1/2011)
На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности за на
бавку услуге превођења, закључен је уговор са понуђачем
– Eurocontract d.o.o. огранак конференцијски системи, Београд, Шан
тићева 5.
Датум закључења уговора: 22. март 2011. године.
Вредност уговора о јавној набавци мале вредности: 500.000,00 дина
ра без ПДВ-а.
10864

о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
На основу спроведеног поступка за јавну набавку мале вредности
услуга број ЈНУ МВ 2/2011, уговор за јавну набавку одржавање хигијене
у пословним просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника,
закључен је са понуђачем:
– „ВАРНОСТ- ФИТЕП” АД , Београд, Земун, улица Гундулићева
број 8-10
11062
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На основу члана 24. став 2. и члана 70. став 1. тачка 3. Закона о јав
ним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)

На основу члана 24. став 2. и члана 70. став 1. тачка 3. Закона о јав
ним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка б.б.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка б.б.

објављује

објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о избору најповољније понуде

ОБАВЕШТЕЊЕ
о избору најповољније понуде

Врста поступка:преговарачки поступак без објављивања јавног по
зива на основу члана 24. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама.
Подаци о наручиоцу: Здравствени центар Параћин, Параћин, Мајора
Марка б.б.
Врста предмета јавне набавке: добра.
Предмет јавне набавке: увозни лек у Здравственом центру Параћин
– ексклузива (kalijum hlorid 7,4%, voluven, natriihidrogen karbonat 8,4% и
kabiven peri).
Подаци о изабраној понуди: изабрани понуђач
– „Peyton Medical” д.о.о. Београд, општина Вождовац, Војводе Степе
252, уговорена вредност набавке: 186.268,62 динара без ПДВ-а.
Основ за спровођење преговарачког поступка без објављивања јав
ног позива: поступак је спроведен из разлога повезаних са заштитом ис
кључивих права, када набавку може испунити само одређени понуђач.
11593

Врста поступка:преговарачки поступак без објављивања јавног по
зива на основу члана 24. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама.
Подаци о наручиоцу: Здравствени центар Параћин, Параћин, Мајора
Марка б.б.
Врста предмета јавне набавке: добра.
Предмет јавне набавке: реагенси за апарат SEAC.
Подаци о изабраној понуди: изабрани понуђач

На основу члана 24. став 2. и члана 70. став 1. тачка 3. Закона о јав
ним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка б.б.
објављује

– „Yunycom” Београд, Ресавска 78б, уговорена вредност набавке:
557.200,00 динара без ПДВ-а.
Основ за спровођење преговарачког поступка без објављивања јав
ног позива: поступак је спроведен из разлога повезаних са заштитом ис
кључивих права, када набавку може испунити само одређени понуђач.
11593

На основу члана 24. став 2. и члана 70. став 1. тачка 3. Закона о јав
ним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка б.б.
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о избору најповољније понуде

ОБАВЕШТЕЊЕ
о избору најповољније понуде
Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања јавног по
зива на основу члана 24. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама.
Подаци о наручиоцу: Здравствени центар Параћин, Параћин, Мајора
Марка б.б.
Врста предмета јавне набавке: добра.
Предмет јавне набавке: увозни лек у Здравственом центру Параћин –
ексклузива (fentanil, etomidat и alfentanil).
Подаци о изабраној понуди: изабрани понуђач
– „Инфарм” Београд, Цара Душана 266, уговорена вредност набавке:
170.204,20 динара без ПДВ-а.
Основ за спровођење преговарачког поступка без објављивања јав
ног позива: поступак је спроведен из разлога повезаних са заштитом ис
кључивих права, када набавку може испунити само одређени понуђач.
11593

На основу члана 24. став 2. и члана 70. став 1. тачка 3. Закона о јав
ним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка б.б.
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о избору најповољније понуде
Врста поступка:преговарачки поступак без објављивања јавног по
зива на основу члана 24. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама.
Подаци о наручиоцу: Здравствени центар Параћин, Параћин, Мајора
Марка б.б.
Врста предмета јавне набавке: добра.
Предмет јавне набавке: увозни лек у Здравственом центру Параћин –
ексклузива (aloxi, cefzil susp и diphereline).
Подаци о изабраној понуди: изабрани понуђач
– „Pharma Swiss” д.о.о. Београд, Војводе Степе 18, уговорена вред
ност набавке: 769.997,50 динара без ПДВ-а.
Основ за спровођење преговарачког поступка без објављивања јав
ног позива: поступак је спроведен из разлога повезаних са заштитом ис
кључивих права, када набавку може испунити само одређени понуђач.
11593

Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања јавног по
зива на основу члана 24. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама.
Подаци о наручиоцу: Здравствени центар Параћин, Параћин, Мајора
Марка б.б.
Врста предмета јавне набавке: добра.
Предмет јавне набавке: биохемијски тестови за апарат БТ 2000.
Подаци о изабраној понуди: изабрани понуђач
– „Yunycom” Београд, Ресавска 78б, уговорена вредност набавке:
1.559.590,00 динара без ПДВ-а.
Основ за спровођење преговарачког поступка без објављивања јав
ног позива: поступак је спроведен из разлога повезаних са заштитом ис
кључивих права, када набавку може испунити само одређени понуђач.
11593

На основу члана 79. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 116/08)
ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ ДОО
11000 Београд, Булевар краља Алекснадра 84
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о обустави поступка јавне набавке ЈН 04/11
У јавној набавци под ознаком ЈН 04/11, која је спроведена на основу
одредаба Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у
условима економске кризе („Службени гласник РС”, број 45/10) и одредаба
Уредбе о критеријумима за одређивање понуђача који могу учествовати у
реализацији пројеката прописаних Законом о подстицању грађевинске ин
дустрије Републике Србије у условима економске кризе („Службени гла
сник РС”, број 50/10 и 5/11), чији је предмет извођење радова на изградњи
објеката 5В и 5Г са припадајућом опремом и унутрашњим инсталација
ма на локацији комплекса касарне „Степа Степановић” у Београду, на Во
ждовцу, донета је одлука о обустави поступка јавне набавке ЈН 04/11.
Како наручилац није благовремено примио ни једну исправну, одго
варајућу и прихватљиву понуду донета је одлука о обустави поступка јавне
набавке ЈН 04/11, а у складу са чланом 79. став 1. Закона о јавним набавка
ма („Службени гласник РС”, број 116/08).
Е-2666
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НАША РАДОСТ”
Суботица, Антона Ашкерца 3
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору

тица.

Врста поступка: отворени поступак
1) Предшколска установа „Наша радост”, Антона Ашкерца 3, Субо

2) Предмет јавне набавке: намирнице.
3) Назив, односно име понууђача са којим је закључен уговор о јав
ној набавци:
– партија 1 – млеко и млечни производи – „Имлек” а.д. Индустријско
насеље број 55, Падинска скела,
– партија 2 – „Хлеб” а.д. Бајчи, Жилинског 2
– партија 3 – Мед – „Бранислав Капор” Сарајевска 20, Мишићево
– партија 4 – С
 веже воће – „Тргопромет” а.д. Сегедински пут 80, Су
ботица
– партија 5 – С
 веже пилеће месо и прерађевине од пилећег и свињ
ског меса „Натура” д.о.о. Јована Цвијића број 10, Су
ботица
– партија 6 – О
 стале намирнице – „Тргопромет” а.д. Сегедински пут
80, Суботица
4) Датум закључења уговора:
– партија 1 – 24. март 2011. године
– партија 2 – 24. март 2011. године
– партија 3 – 24. март 2011. године
– партија 4 – 24. март 2011. године
– партија 5 – 24. март 2011. године
– партија 6 – 24. март 2011. године
5) Вредност уговора о јавној набавци:
– партија 1 – 4.757.699,20 динара без ПДВ-а
– партија 2 – 3.306.000,00 динара без ПДВ-а
– партија 3 – 288.000,00 динара без ПДВ-а
– партија 4 – 1.327.284,00 динара без ПДВ-а
– партија 5 – 4.188,862,00 динара без ПДВ-а
– партија 6 – 14.962.669,1 динара без ПДВ-а.
11011

На основу члана 24. став 2. и члана 69. став 1. Закона о јавним набав
кама („Службени гласник РС”, број 116/08)
ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НИШ
18000 Ниш, Војислава Илића б.б.
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о избору најповољније понуде
У преговарачком поступку без објављивања јавног позива број ЈНПП
04/11 чији је предмет радови – извођење грађевинско-занатских радова на
санацији просторија стоматолошке службе у објекту Завода за хитну ме
дицинску помоћ Ниш, обликоване по партијама, за најповољније понуде
изабране су понуде понуђача:
1. Квантус д.о.о., Божидара Аџије 7д, 18000 Ниш
110.615,00
2. Металик пласт д.о.о., Т. Миловановића 19/65,
18000 Ниш
226.017,05
3. Галерија подова д.о.о., Индус. зона б.б.,
21400 Бачка Паланка
210.130,20
без урачунатог пореза на додату вредност. Основ за спровођење пре
говарачког поступка је у члану 24. став 1. тачка 4. Закона о јавним набав
кама.
У складу са чланом 24. став 1. тачка 4) Закона о јавним набавкама
предвиђено је да наручилац може спроводити преговарачки поступак без
објављивања јавног позива ако због изузетне хитности проузроковане ван
редним околностима или непредвиђеним догађајима, чије наступање ни у
ком случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да посту
пи у роковима одређеним за отворени или рестриктивни поступак.
Предмет јавне набавке су радови на санацији просторија стоматоло
шке службе у објекту Завода за хитну медицинску помоћ Ниш. Наручилац
је покренуо наведени поступак из разлога што је у току ноћи пијани возач
изгубио контролу над возилом којим је управљао и великом брзином уда
рио у зид ЗХМП Ниш, у делу где се налази ординација стоматолошке слу
жбе. Том приликом је разбио зид и улетео у ординацију причинивши ве
лику материјалну штету, оштетивши осим зида, прозоре, стакла, искидао
радијатор, под, оштетио стоматолошку столицу. Због хитности наручилац
није могао да покрене отворени поступак или поступак јавне набавке мале
вредности.
11576

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08) и члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале
вредности („Службени гласник РС”, број 50/09)
ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НИШ
18000 Ниш, Војислава Илића б.б.
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученим уговорима
У поступку јавне набавке мале вредности број РП – 01/11 чији је
предмет набавка радова у објекту ЗХМП Ниш, обликоване по партијама,
закључен је уговор са понуђачем: за партију 1 – извођење грађевинско-за
натских радова у доњој гаражи – ГР „Павловић градња”, Новопројекто
вана б.б., 18000 Ниш . Вредност уговора: 249.800,00 динара (без ПДВ-а).
Датум закључења уговора: 4. 4. 2011. године.
За партију 2 – извођење лимарских радова – „Стил монт”, Ивана
Милутиновића 30, 18000 Ниш. Вредност уговора : 107.953,00 динара (без
ПДВ-а). Датум закључења уговора: 4. 4. 2011. године.
За партију 3 – улазна врата за гаражу – „Селектра оп”, Бледска 20,
18000 Ниш. Вредност уговора: 252.865,00 динара (без ПДВ-а). Датум за
кључења уговора: 4. 4. 2011. године.
11576

На основу члана 14. Правилника о јавним набавкама мале вредности
(„Службени гласник број 50/09)
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО
26000 Панчево, Пастерова 2
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закључењу уговора о VI јавној набавци мале вредности
за услуге одржавања софтвера књиговодственог програма
Након спроведеног поступка наручилац, Завод за јавно здравље Пан
чево, закључио је уговор о јавној набавци мале вредности за услуге одржа
вања софтвера књиговодственог програма у складу са коначном Одлуком
директора Завода за јавно здравље Панчево о избору БИТ ТХС д.о.о, Бео
град, Љермонтова 13 за најповољнијег понуђача.
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
објављује
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 понуђача
– Eltek export-import d.o.o., Радничка 53, Београд.
Уговор је закључен 11. 4. 2011. годинe.
Уговорне стране споразумно утврђују да укупна вредност уговорених добара из овог уговора са свим трошковима износи 2.855.248,00 динара без ПДВ-а.
Е-2766

ПОГРЕБНО ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
24000 Суботица, Трг жртава фашизма 1
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
јавна набавка мале вредности
Јавно комунално предузеће „Погребно” Суботица са седиштем у Су
ботици, Трг жртава фашизма број 1, као наручилац, након спроведеног по
ступка јавне набавке мале вредности и то добра – аутомобил за специјалне
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потребе, погребно возило, дана 31. марта 2011. године закључио је Уговор
о јавној набавки број 8/17 са понуђачем
– ДОО „Inter car” са седиштем у Суботици, улица Фочанска број 23,
укупне вредности 2.275.676,28 динара без пореза на додату вредност.
11008
ВОЈНА ПОШТА 3720
Краљево, IV Црногорска б.б.
објављује
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 краткотрајни 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., предузећа 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 основу члана 14. Правилника о јавној набавци мале вредности
(„Службени гласник РС”, број 50/09) и члана 74. Закона о јавним набавка
ма („Службени гласник РС”, број 116/08)
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЈЕЛИЦА ОБРАДОВИЋ”
Младеновац, Вука Караџића 77
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о додели уговора о јавној набавци
На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број
19/2011 – остале специјализоване услуге за потребе Предшколске установе
„Јелица Обрадовић” у Младеновцу. Предшколска установа „Јелица Обра
довић” из Младеновца доделила је уговор о јавној набавци остале специја
лизоване услуге понуђачу
– Ватроопрема д.о.о., Мис Ирбијева 56, Београд.
11030

На основу члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале вред
ности („Службени гласник РС”, број 50/09)
ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ”
Петроварадин, Прерадовићева 2
део предузећа
ШУМСКО ГАЗДИНСТВО „СРЕМСКА МИТРОВИЦА”
22000 Сремска Митровица, Паробродска 2
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о додели уговора
Уговор о јавној набавци услуге –дрвени чамци комада 16 у изно
су од 640.000.00, динара, по поступку јавне набавке мале вредности број
10/2011. додељује се:
Коларско-чамџијска радња „Округић”, Моровић, Вука Караџића 9.
11098
На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СРБИЈАШУМЕ”
11000 Београд, Булевар Михаjла Пупина 113
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученим уговорима о јавној набавци
Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке услуга сече,
израде и привлачења дрвних сортимената за 2011. годину за ШГ „Бео
град”, закључени су уговори са
– ДОО „Мичелини” за партије 1, 6, 7, 8, 11, 14 и 15 у укупној вредно
сти од 2.258.736,00 динара без ПДВ-а.
10817

27

На основу члана 24. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 116/08)
УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД”
11000 Београд, Светозара Марковића 56
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о избору најповољније понуде
У преговарачкoм поступку без објављивања јавног позива за приба
вљање добара – опрема за студентски ресторан „Карабурма”, под ознаком
ППД-4/11, спроведеном на основу члана 24. став 1. тачка 4. ЗЈН („Службе
ни гласник РС”, број 116/08), изабрана је најповољнија понуда понуђача
– „Žak” д.o.o., Београд, број 2285/1 од 31.марта 2011. године.
11554
На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД”
11000 Београд, Светозара Марковића 56
oбјављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
У поступку јавне набавке мале вредности, под ознаком МВД-3/11, за
прибављање добара – опреме за спорт за спортску салу Студентског дома
„4. април”, под ознаком МВД-3/11, спроведенoм на основу члана 12. става
2. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности („Службени гла
сник РС”, број 50/09) и члана 32. Статута Установе Студентски центар „Бе
оград”, закључен је уговор са понуђачем
– „Бимбо” д.о.о. Београд, који је доставио најповољнију понуду број
1006 /2 од 14. 2. 2011. године.
10805

На основу члана 24. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 116/08)
УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД”
11000 Београд, Светозара Марковића 56
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о избору најповољније понуде
У преговарачком поступку јавне набавке без објављивања јавног по
зива за извођење нових радова који представљају понављање сличних гра
ђевинских и грађевинско занатских радова: адаптација стана у студентске
собе у Студентском дому „Вера Благојевић”, по првом уговору број 201
од 13.јануара 2011. године, закљученим са првобитним извођачем „Црна
Трава Градња” д.o.o. Београд, под ознаком ППР-4/11, као најповољнија,
по критеријуму најниже понуђене цене, изабрана је понуда број 2197/1 од
28.марта 2011. године, првобитног понуђача
– „Црна Трава Градња” д.o.o. Београд, са следећим елементима:
– вредност понуде: 714.805,00 динара без ПДВ-а,
– рок плаћања: у складу са чланом 5. ставом 1. претходно закључе
ног уговора,
– рок за извођење радова: у складу са са чланом 7. ставом 1. претход
но закљученог уговора.
Преговарачки поступак без објављивања јавног позива спроведен је
на основу члана 24. став 1. тачка 8. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 116/08).
11555

УПРАВА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
34300 Аранђеловац, Венац слободе 10
објављује
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, инсертовање 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 природе неупоредивости понуда. Предмет јавне набавке, као у тачки 1), овог обавештења: 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 осталих 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 основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08) и члана 14. Правилника о поступку јавних набавки мале
вредности („Службени гласник РС”, број 50/09)
ЈП„ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
И ПУТЕВЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА”
Сурдулица , 5.септембар број 27
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о обустави поступка
ЈНМВ број 09/2011
Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности број 09/2011набавка надстрешница, из разлога јер су све приспеле понуде несиправне.
11015
На основу чл. 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
„ЈУГОИСТОК” Д.О.О. – НИШ
Огранак „Електродистрибуција Ниш”
18 000 Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бр.46 а,
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
(Н-ЈН бр. 55/10)
По јавном позиву за достављање понуда, објављеном у „Службеном
гласнику РС”, број 3/11. од 24.01.2011. године и на Порталу јавних набав
ки, а за јавну набавку услуга:– сервисирање и поправка возила возног пар
ка – по партијама – у отвореном поступку – (Н-ЈН бр. 55/10),
Уговор о јавној набавци закључен је са следећим понуђачима:
– партија 1 – аутоелектричарске, аутомеханичарске, аутолимарске,
аутолакирерске, електроничарске и услуге реглаже пред
њег трапа за одржавање теретних возила - уговор је за
кључен са понуђачем„Touring Europa” Д.О.О. из Ниша.
– партија 2 – в улканизерске услуге – уговор је закључен са понуђа
чем „Тigar trade” из Пирота.
– партија 3 – х идрауличарске услуге – уговор је закључен са понуђа
чем „Пром-инг” из Доњег Рибника – Почековина.
– партија 4 – у слуге техничког прегледа – уговор је закључен са по
нуђачем "Touring Europa" ДОО из Ниша.
– партија 5 – у слуге поправке електрике и електронике на дизалица
ма (корпама) - уговор је закључен са понуђачем „Проминг” из Доњег Рибника - Почековина.
– партија 6 – услуге сервисирања и баждарења тахографа - уговор је
закључен са понуђачем „Touring Europa” Д.О.О. из Ниша.
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
објављује
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 разлога што нису испуњени услови из члана 78. Закона о јавним набавкама.
11536
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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
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
број јавне набавке: ЈНВВ 49/2010
Врста поступка: преговарачки поступак.
Предмет јавне набавке: Услуге одржавања и побољшања функционалности софтвера за јединствену примедбу
Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној
набавци:
Друштво са ограниченом одговорношћу за пружање савета и израду 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
објављује
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
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
број јавне набавке: ЈНMВ 32/2010
Врста поступка: поступак набавке мале вредности.
Предмет јавне набавке: куповина добара –уређај за непрекидно напајање
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
објављује
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
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
број јавне набавке: ЈНMВ 58/2010
Врста поступка: поступак набавке мале вредности.
Предмет јавне набавке: вршење стручног надзора над извођењем радова 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
објављује
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
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
број јавне набавке: ЈНMВ 64/2010

ЛАН

Врста поступка: поступак набавке мале вредности.
Предмет јавне набавке: куповина добара –комуникационе опреме

Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној
набавци:
Друштво за инжењеринг, производњу и промет робе и услуга у области 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
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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
објављује
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 заштити 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
објављује
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
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
број јавне набавке: ЈНMВ 71/2010
Врста поступка: поступак набавке мале вредности.
Предмет јавне набавке: пружање услуге штампања листа ‚‘Глас осигураника‘‘
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
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
број јавне набавке: ЈНВВ 18/2010
Врста поступка: отворени поступак.
Предмет јавне набавке: Одржавање хигијене у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање Партија 16. филијала Кикинда,

27 / 20. IV 2011.
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

119
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
објављује
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 инжењеринг „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
објављује

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
објављује
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

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
објављује

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
објављује
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

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
број јавне набавке: ЈНВВ 36/2010
Врста поступка: отворени поступак.
Предмет јавне набавке: Одржавање лифтова у Републичком фонду 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 оправку 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 оправку лифтова „Дака Сервис“ из Београда-Палилула, ул. Симе Шолаје, бр.
38, мат. бр. 07741731, ПИБ: 101520165
Партија 3: Акционарско друштво за постављање, одржавање и оправку лифтова „Дака Сервис“ из Београда-Палилула, ул. Симе Шолаје, бр.
38, мат. бр. 07741731, ПИБ: 101520165
Партија 4: Акционарско друштво за постављање, одржавање и оправку лифтова „Дака Сервис“ из Београда-Палилула, ул. Симе Шолаје, бр.
38, мат. бр. 07741731, ПИБ: 101520165
Партија 5: Акционарско друштво за постављање, одржавање и оправку лифтова „Дака Сервис“ из Београда-Палилула, ул. Симе Шолаје, бр.
38, мат. бр. 07741731, ПИБ: 101520165
Партија 6: Акционарско друштво за постављање, одржавање и оправку лифтова „Дака Сервис“ из Београда-Палилула, ул. Симе Шолаје, бр.
38, мат. бр. 07741731, ПИБ: 101520165
Партија 7: Акционарско друштво за постављање, одржавање и оправку лифтова „Дака Сервис“ из Београда-Палилула, ул. Симе Шолаје, бр.
38, мат. бр. 07741731, ПИБ: 101520165
Партија 8: Акционарско друштво за постављање, одржавање и оправку лифтова „Дака Сервис“ из Београда-Палилула, ул. Симе Шолаје, бр.
38, мат. бр. 07741731, ПИБ: 101520165
Партија 9: Акционарско друштво за постављање, одржавање и оправку 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
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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
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
број јавне набавке: ЈНMВ 2/2011
Врста поступка: поступак набавке мале вредности.
Предмет јавне набавке: Одржавање телефонских инсталација и телефонске опреме
Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној
набавци:
Предузеће за телекомуникације „Евингтел“ д.о.о. из БеоградаЗвездара, 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 основу члана 70. тачка 4. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 116/08)
ОПШТИНА ЖАБАЉ
21230 Жабаљ, Николе Тесле 45
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
(број ЈН 404-7/2011-IV)
У поступку јавне набавке мале вредности услуге „израда и инстала
ција софтверског решења за наплату комуналних услуга (изношење смећа
и др.) и обезбеђивање „оn-line” приступа корисницима услуга Јавног кому
налног предузећа”, закључен је уговор 10.марта 2011. године са „Факул
тет техничких наука”, Трг Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад, на износ од
укупно 840.000,00 динара без ПДВ-а.
11020

објављује
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
објављује
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 члана 24. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС”, број 116/08)
ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА”
11000 Београд, Мије Ковачевића 4
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о избору најповољније понуде
Врста поступка: преговарачки без објављивања јавног позива на
основу члана 24. став 1. тачка 4. Закона о јавним набавкама.
Наручилац: ЈКП „Градска чистоћа”, Мије Ковачевића 4, Београд.
Врста предмета набавке: добра.
Број јавне набавке: ПП 10/2011.
Предмет јавне набавке: резервни делови за возила Мерцедес Бенц –
делови ваздушне инсталације.
Подаци о изабраној понуди
– „Металрад”, Змај Јовина 74, Инђија.
Основ за примену преговарачког поступка без објављивања јавног
позива у складу са чланом 24. Закона о јавним набавкама:
На основу захтева за јавну набавку по хитности од 4. 4. 2011. годи
не потребно је хитно набавити резервне делове Мерцедес Бенц – делови
ваздушне инсталације. Наручилац је благовремено покренуо другу фазу
рестриктивног поступка где једну од партија чине предметни резервни де
лови, али у међувремену, када је поступак већ био покренут, дошло је до
нарушавања техничке исправности возног парка, а самим тим и угрожа
вања функционисања основне делатности предузећа. Како је утврђено да
резервни делови који су потребни да би се оспособио возни парк нису об
ухваћени спецификацијом у поступку који је већ покренут, из разлога што
се настали кварови нису могли предвидети, а за процедуру спровођења
друге фазе рестриктивног поступка јавне набавке је потребно минимално
20–30 дана, донета је одлука да се овим поступком набаве тачно дефиниса
ни делови по отвореним радним налозима, односно гаражним бројевима,
а који су неопходни да би се извршило оспособљавање возног парка у нај
краћем року и отклонио проблем који угрожава обављање основне делат
ности предузећа.
Е-2748
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На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС” број 116/08) члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале
вредности („Службени гласник РС”, број 50/09)

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
11000 Београд, Булевар војводе Мишића 39
о б ј а в љ у ј е

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СКЛОНИШТА
Нови Београд, Булевар Михаил а Пупина број 117а
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
ЈНМУ 12/2010
Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности ЈНМУ
12/2010 набавка услуга – дефектаже и сервисирања постојећих дизел агре
гата и одржавања машинских и електро инсталација у склоништима, Уго
вор о јавној набавци закључен је 5.априла 2011. године са понуђачем:
„Турбина” д.о.о. улица Карпошева број 71, из Београда, за укупну це
ну од 332.420,00 динара, без ПДВ-а.
11071

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
11000 Београд, Булевар војводе Мишића 39
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности.
1) Подаци о наручиоцу: Републички геодетски завод, Булевар војводе
Мишића 39, Београд.
2) Предмет јавне набавке: уградња ПВЦ портала са драпер ламина
том.
3) Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној
набавци
– Предузеће „ALBI PRO”, 11000 Београд, Ванђела Томе 7.
10852

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Сремска Каменица
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
Број јавне набавке 01/2011-П-01.
Врста поступка преговарачки поступак без објављивања јавног пози
ва члан 24. став 1. тачка 3.
Предмет јавне набавке: услуга одржавања интегрисаног болничко
пословног информационог система
Врста предмета: услуга.
Датум закључења уговора: 4.априла 2011. године.
1. Назив понуђача: СРЦ системске интеграције, д.о.о., Нови Београд.
Укупна вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а 11.288.172,00
динара.
Све додатне информације могу се добити на телефон 021/463-360,
особа за контакт Љубица Јованчић.
11090

На основу члана 14. став 1. Правилника о поступку јавне набавке мале
вредности („Службени гласник РС”, број 50/09)
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАКИЛА КОТАРОВ – ВУКА”
11550 Лазаревац, Даре Ранђић 1
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о обустави поступка јавне набавке
Предшколска установа „Ракила Котаров – Вука” Лазаревац, Даре
Ранђић 1, наручилац у поступку јавне набавке мале вредности број 07/11,
партијa II, за набавку рачунарских услуга – постављања система видео
надзора, обуставила је поступак јавне набавке, јер је примила неисправне
и неприхватљиве понуде.
10904

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности.
1) Подаци о наручиоцу: Републички геодетски завод, Булевар војводе
Мишића 39, Београд.
2) Предмет јавне набавке: набавка добара – 38 комада штамбиља за
потребе Републичког геодетског завода – Одељења за финансије и контролу.
Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној
набавци
– Предузеће „Слово” д.о.о., Београд, Булевар војводе Мишића 17/V.
10913
На основу члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале вред
ности („Службени гласник РС”, број 50/09)
ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд, Михаjла Пупина 167
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности услу
ге услуге вршења надзора над извођењем радова на санацији бетонске
конструкције надстрешнице над главним улазом СПЦ „11. април” Нови
Београд, Аутопут за Загреб 2, на основу урађеног Главног пројекта сана
ције и Решења Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске
управе о одобрењу за извођење радова на адаптацији и санацији СПЦ „11.
април” број IX-20 број 351.41-277/2009 од 19.марта 2010. године – за по
требе Градске општине Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 167, број
VII-404-1/2011-30 од 18.фебруара 2011. године закључен је 1.априла 2011.
године уговор о јавној набавци са понуђачем
– „Монолит” д.о.о. Београд, Облаковска 4, по цени од 180.000,00 без
ПДВ-а, са ПДВ-ом 212.400,00 динара.
10764

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08) и члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале
вредности („Службени гласник РС”, број 50/09)
ДИРЕКЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ „КРАЉЕВО”
36000 Краљево, Хајдук Вељкова 61
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
1) Подаци о наручиоцу: Дирекција за планирање и изградњу „Кра
љево”, 36000 Краљево, Хајдук Вељкова 61.
2) Број јавне набавке: 02-I/III-2.
3) Предмет јавне набавке: извођење радова – чишћење пружног канала
у Шеовцу и потока Чађевац у Грдици.
4) Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор
– ДВП „Западна Морава”, Краљево, Цара Лазара 102.
5) Датум закључења уговора: 31.март 2011. године.
6) Вредност уговора о јавној набавци је 2.932.849,76 динара са ПДВ-ом.
10857
На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
ЈП ЕПС ПД „ЕЛЕКТРОСРБИЈА” ДОО
ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА АРАНЂЕЛОВАЦ
34300 Аранђеловац, Књаза Милоша 275
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
У отвореном поступку Т2/2011 радови – Сеча растиња у зони елек
тричних водова на основу позива за достављање понуда објављеном
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у „Службеном гласнику РС” број 12 од 25. фебруара 2011. године,закљу
чен je уговор са понуђачем
– СЗР „Гајеви” из Орашца
Вредност уговора је 1.600.000,00 динара без ПДВ-а.
11225

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
КЕНДО САВЕЗ СРБИЈЕ
11080 Београд, Николе Тесле 5
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
Врста поступка јавна набавка мале вредности.
1. Предмет јавне набавке набавка услуге хотела и ресторана.
2. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној
набавци: ПИК Бечеј хотел „Бела лађа” а.д. Зелена улица 2, Бечеј.
3. Датум закључења уговора 9. април 2011. године.
4. Вредност уговора о јавној набавци: 696.960,00 динара – урачунат
ПДВ.
11290

ГРАДСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Трг oслобођења 1
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о обустави поступка
Врста поступка: отворени поступак.
1) Подаци о наручиоцу: Градска управа Зајечар, Трг oслобођења 1,
Зајечар.
2) Предмет јавне набавке: канцеларијски материјал за потребе град
ске управе Зајечар.
Разлог за обуставу поступка: у року за подношење понуда поднете
су све неисправне и/или неодговарајуће, односно неприхватљиве понуде.
Комисија за јавну набавку број 404-7, а за набавку канцеларијског
материјала за потребе градске управе Зајечар расписала је јавни позив за
прикупљање понуда у „Службеном гласнику РС”, број 8 од 4. фебруар а
2011. године и Порталу јавних набавки и у том поступку пристигле су по
нуде следећих понуђача: ДОО Стилос ПЈ Зајечар, ДОО „Миленијум”, ДОО
„Графолист” и ДОО „Нова Савремена”.
Понуде ДОО Стилос ПЈ Зајечар, ДОО „Миленијум” и ДОО „Нова
Савремена” су неисправне и то из следећих разлога:
Понуда ДОО Стилос ПЈ Зајечар је неисправна јер поменути понуђач
није поступио у складу са чланом 57. ЗЈН „Службени гласник РС”, број
116/08) и није доставио детаљно образложење цене, а на основу упућеног
Захтева IV број 404-7/6 од 14. 3. 2011. године.
Понуда ДОО „Миленијум” је неисправна јер је понуђач доставио
Уверење Привредног суда у Зајечару број VIII СУ-66/11 од 2. 3. 2011. го
дине. Поменута потврда не покрива период од две године пре објављивања
јавног позива, а издата је после објављивања јавног позива.
Уверење Прекршајног суда у Зајечару број VIII Су-41/2011-31 од 2.
3. 2011. године
Поменута потврда не покрива период од две године пре објављивања
јавног позива, а издата је после објављивања јавног позива.
Такође понуђач није доставио оснивачки акт, као и потврде којима се
доказује промет од 20.000.000,00 динара.
Понуда ДОО „Нова Савремена” је неисправна јер је понуђач доста
вио Уверење Привредног суда у Зајечару број VIII СУ-53/11 од 23. 2. 2011.
године. Поменута потврда не покрива период од две године пре објављива
ња јавног позива, а издата је после објављивања јавног позива.
Такође понуђач није доставио потврду за доказ да му није изређена
управна мера (потврда органа за прекршаје)
Понуда ДОО „Графолист” је неодговарајућа, јер је поменути пону
ђач понудио за позицију 8 фолију У са једанаест рупа, а не фасциклу ПВЦ
као је и било тражено у Конкурсној документацији. Поменути понуђач је
у детаљном образложењу цена од 22. 3. 2011. године који је доставио Ко
мисији доставио да поменуту фасциклу набавља од добављача „Монопол”
д.о.о. из Ниша.
Дописом IV број 404-7/7 затражено је од „Монопола” д.о.о. да нам
достави један узорак за производ који се налази под шифром 09208. Коми
сија је 23. 3. 2011. године добила узорак који се налази у служби за јавне
набавке.
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Комисија на основу ових констатација предлаже наручиоцу посла да
донесе Одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу члана 79. став 1.
ЗЈН („Службени гласник РС”, број 116/08), јер нису испуњени услови из
члана 78. став 4. („Службени гласник РС”, број 116/08), тј. није прибавље
на ниједна исправна и одговарајућа понуда.
Одговорно лице наручиоца је на основу Извештаја комисије и њеног
предлога донело овакву одлуку.
3) Датум обуставе поступка: 28. 3. 2011. године.
10911

ПД „ЕЛЕКТРОСРБИЈА” ДОО КРАЉЕВО ОГРАНАК ЧАЧАК
32000 Чачак, Кренов пролаз б.б.
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
Врста поступка: набавка мале вредности.
1) Подаци о наручиоцу: ПД ,,Електросрбија” д.о.о. Краљево, Огра
нак Чачак, Кренов пролаз б.б., Чачак.
2) Предмет јавне набавке: услуга испитивања уземљења са издава
њем атеста.
3) Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној
набавци:
– ,,Вар” д.о.о. Тавник б.б., Тавник.
4) Датум закључења уговора: 23. 3. 2011. године.
5) Вредност уговора о јавној набавци: 6.900,00 динара (збир јединич
них цена).
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
oбјављује
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. априла 2011. године, Наручилац објављује Обавештење о обустави поступка.
У року за подношење понуда поднета је једна неодговарајућа понуда.
12067

ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ”
31000 Ужице, Вуколе Дабића 1–3
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о избору најповољније понуде
Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања јавног по
зива на основу члана 24. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама.
1) Подаци о наручиоцу: ЈП „Дирекција за изградњу”, Вуколе Дабића
1–3, Ужице.
2) Врста предмета јавне набавке: услуге.
3) Предмет јавне набавке: хардверско-софтверско унапређење систе
ма за даљински надзор и управљање у ЈКП „Водовод” Ужице.
4) Подаци о изабраној понуди:
– СР „Електро”, Кнеза Милоша 116, Дубље.
5) Основ за примену преговарачког поступка без објављивања јавног
позива у складу са чланом 24. Закона о јавним набавкама:
Постојање техничких разлога који су предвиђени чланом 24. став 1.
тачка 3. Закона.
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У складу са чланом 24. став 1. тачка 3. Закона предвиђено је да на
ручилац може спроводити 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. Предмет јавне набавке су услуге
– хардверско-софтверског унапређења система за даљински надзор и упра
вљање у ЈКП „Водовод” Ужице. Централни систем надзора и управљања
(ЦСНУ) водоводног система Ужица од 2002. године финансира швајцарска
организација МСП, град Ужице и ЈКП Водовод. ЦСНУ од 2002. године ре
ализује фирма СР „Електро” Дубље из Шапца која је у потпуности развила
концепцију система и апликативни софтвер. У овом моменту покривено је
укупно 43 објекта водоводног система. Увођење неке друге фирме у време
покретања поступка практично је немогуће, јер би могло изазвати нежеље
не последице на функционисање целокупног ЦСНУ. Наручилац је покре
нуо наведени поступак, с обзиром да из техничких разлога услугу може
пружити само одређени понуђач.
Е-2805

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08), члана 14. став 1. Правилника о поступку јавне набавке
мале вредности број 110-00-00213/09 („Службени гласник РС”, број 50/09)
ЈП „СУРЧИН”
11271 Сурчин, Војвођанска 79
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору за јавну набавку
На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, у
складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама, припремни радови на
изградњи петље „Сурчин” на укрштању пута Р-267 (Батајаница-Сурчин)
и обилазница (Добановци-Бубањ Поток) – припрема материјала за насип
– Сурчинска страна (јавна набавка: 21/11), а по позиву за достављање по
нуда од 22. марта 2011. године, изабрана је понуда број 1372, од 28. марта
2011. године „Gemaх” д.о.о. из Београда, Бањички венац 28б, у складу са
закљученим уговором број:1602/11 од 7. априла 2011. године.
11237
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На основу члана 14. ст. 1. Правилника о поступку јавне набавке мале
вредности („Службени гласник РС” број 50/09)
КАЗНЕНО ПОПРАВНИ ЗАВОД
22000 Сремска Митровица, Фрушкогорска бб
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности
број ЈН 17/11
1) Предмет јавне набавке: добра – огревно дрво.
2) Назив понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци:
– „Good Will - WG” ДОО, Београд, Жоржа Клемансоа 19
3) Датум закључења уговора: 8. април 2011.године.
4) Вредност уговора о јавној набавци: 1.961.000,00 динара без
ПДВ-а, односно 2.117.880,00 са ПДВ-ом.
11180

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о обустави поступка јавне набавке мале вредности
На основу члан 79. став 1. Закона о јавним набавкама, обуставља
се поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуга хотела и ре
сторана за потребе Канцеларије за инклузију Рома у Новом Саду, пово
дом одржавања Семинара за координаторе за ромска питања из општина
са територије АП Војводине, Суботица у периоду од 1. до 3. априла 2011.
године, редни број набавке 7/11, јер нису испуњени услови за избор најпо
вољније понуде по одредбама чл. 78. Закон о јавним набавкама.
11196

На основу члaна 24. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 116/08)
ЈКСП „ГРОЦКА”
11306 Гроцка, Петра Драпшина 21
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о избору најповољније понуде
Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања јавног по
зива на основу члана 24. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама.
1) Подаци о наручиоцу: ЈКСП „Гроцка”, Гроцка.
2) Врста предмета јавне набавке: услуге.
3) Предмет јавне набавке: услуге редовног линијског превоза запо
слених радника за период 2011/2012. година
4) Подаци о изабраној понуди
– СП Ласта а.д., Аутопут Београд–Ниш 16, Београд.
5) Основ за примену преговарачког поступка без објављивања јавног
позива у складу са чланом 24. Закона о јавним набавкама:
Постојање техничких разлога који су предвиђени чланом 24. став 1.
тачка 3. Закона.
У складу са чланом 24. став 1. тачка 3. Закона предвиђено је да на
ручилац може спроводити 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.
На основу сазнања о могућношћу редовног линијског јавног превоза
на територији ГО Гроцка (линије Вршин, Дражањ, Умчари и др.), дошло
се до сазнања да је једини превозник на приградским и локалним линија
ма СП „Ласта” а.д. Београд. Наручилац се обратио именованом предузећу
ради потврђивања наведених чињеница и од истог је дана 11. 3. 2011. до
био допис издат од стране Града Београда – Градске управе, Секретаријата
за саобраћај, Дирекције за јавни превоз број IV-08 број 346.5-675-2/10 од
10.03.2011. године којим се потврђује да СП „Ласта” а.д. Београд једини
превозник на наведеним линијама.
С обзиром да предметну јавну набавку може испунити само одређе
ни понуђач, наручилац спроводи јавну набавку превоза запослених у по
ступку са преговарањем без објављивања јавног позива у складу са чланом
24. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама.
11756

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА
„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”
11000 Београд, Савска 23
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о избору најповољније понуде
На основу спроведеног поступка са преговарањем без објављивања
јавног позива број 15-13/11, у вези са набавком добара: сонде и радне ста
нице за УЗ апарат „VIVID 7”, као најповољнија понуда, изабрана је понуда
понуђача
– „MD Imaging” д.о.о., из Београда.
Основ за спровођење преговарачког поступка без објављивања јав
ног позива је члан 24. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама.
11770

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)
ГРАД ЈАГОДИНА
35000 Јагодина, Краља Петра I 6
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
број јавне набавке 20/11
На основу спроведеног поступка за јавну набавку мале вредности,
бр. 20/11, чији је предмет набавка услуга текућег одржавања и поправке
возила за потребе Градске управе града Јагодина за 2011. годину, закључен
је уговор за:
партију I – сервисирање и поправка возила марке PEUGOET 406, да
на 21.марта 2011.год. са понуђачем
– СЗТАР „Ђелмаш сервис” из Београда
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партију II – сервисирање и поправка возила марке Застава 10, дана
21.марта 2011. год. са понуђачем
– ДОО „Мотор” из Јагодине
партију III – сервисирање и поправка возила марке Застава 101 и Ју
го 55, дана, 21.марта 2011. год. са понуђачем
– ДОО“Мотор“ из Јагодине
партију IV – набавка вулканизерских услуга, дана 21.марта 2011. год.
са понуђачем
– СЗР AЦ „Фрања” из Јагодине.
партију V – набавка потрошног материјала, дана 21.марта 2011. год.
са понуђачем
– СТР „Ауто Лика” из Јагодине
партију VI – набавка пнеуматика, дана 21.марта 2011. год. са пону
ђачем
– СТР „Пореден” из Јагодине.
11229

На основу члана 79. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 116/08) и члана 14. Правилника о поступку јавне набавке
мале вредности („Службени гласник РС”, број 50/09)
ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ И ТОПЛИФИКАЦИЈУ
11300 Смедерево, Бранка Радичевића 8
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о обустави поступка јавне набавке мале вредности
Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности за набавку
адитива.
Наручилац је обуставио поступак предметне јавне набавке дана 25.
марта 2011. године јер ни једна од пристиглих понуда није била исправна,
чиме нису испуњени услови за избор најповољније понуде из члана 78.
став 4. Закона о јавним набавкама.
11407

На основу члана 24. став 1. тачка 3. и став 2., и члана 70. став 1. тачака 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” број 116/08)
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА
И ВОДОПРИВРЕДЕ
Београд, Немањина 22–26
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
На основу преговарачког поступка без претходног објављивања
Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде донело је Одлуку о избору најповољније понуде и доделило Уговор о јавној
набавци услуга закупа штанда, изнајмљивања изложбеног простора и пратећих 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 основу члана 79. став 4. Закона о јавним набавкама, („Службени
гласник РС” број 116/08)
ЦРРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ
Београд, Симина 19
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о обустави поступка јавне набавке
У поступку јавне набавке добра – прехрамбених артикала 35.550 по
родичних паакета за социјално најугроженије породице у 83 општине кла
се III и IV (класификација Владе Републике Србије), у отвореном поступку
јавне набавке велике вредности, редни број ЈНМВ 02/11 поступак се обу
ставља за партију 3 – шећер, пошто није добијена ни једна понуда.
11191

27

На основу члана 24. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 116/08)
ЈП „ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА”
21000 Нови Сад, Стевана Брановачког 3
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о избору најповољније понуде
За додатне радове на изградњи саобраћајних површина на Булевару
Европе – I деоница од Улице Корнелија Станковића до 61. профила (1+150
m) у Новом Саду (шифра јавне набавке ИП-1/7686), изабрана је понуда по
нуђача
– ДОО „Еуропарк” Београд, Булевар ЈНА 111м, са учесником у за
једничкој понуди: АД „Сремпут” Рума, у преговарачком поступку без об
јављивања јавног позива, спроведеног на основу члана 24. став 1. тачка 7.
Закона о јавним набавкама.
За додатне радове на изградњи саобраћајних површина на Булевару
Европе – II деоница од 61. профила до Руменачког пута са раскрсницом у
Новом Саду (шифра јавне набавке ИП-1/7686-1), изабрана је понуда по
нуђача
– ДОО „Пут – инвест” Ср. Каменица, Фрушкогорски пут б.б., у пре
говарачком поступку без објављивања јавног позива, спроведеног на осно
ву члана 24. став 1. тачка 7. Закона о јавним набавкама.
За додатне услуге на изради главног пројекта измештања магистрал
ног водовода ø 600 и атмосферске канализације на Булевару Европе – део
ница од Корнелија Станковића до раскрснице са Руменачким путем у Но
вом Саду (атмосферска канализација) – (шифра јавне набавке ПХ-2/7685),
изабрана је понуда понуђача
– АД „Војводинапројект” Нови Сад, Булевар краља Петра I број 17,
у преговарачком поступку без објављивања јавног позива, спроведеног на
основу члана 24. став 1. тачка 7. Закона о јавним набавкама.
Е-2842

МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ
35000 Јагодина, Бошка Ђуришића 10
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
Подаци о наручиоцу: Музеј наивне и маргиналне уметности, Бошка
Ђуричића 10, Јагодина
Предмет јавне набавке:
Услуге штампања у 2011. години
1) Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној
набавци:
– Графостил ДОО Крагујевац, Каницова бб
2) Датум закључења уговора: 7. априла 2011. године.
3) Вредност уговора о јавној набавци: 2.123.050,00 дин без ПДВ-а.
11173

На основу члана 14 тачка 1 Правилника о поступку јавне набавке ма
ле вредности („Сл. гласник РС” број 50/09)
АПОТЕКА НИШ
18000 Ниш, Булевар Др Зорана Ђинђића 6
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности
набавка папирнатих кеса за апотеке
Редни број набавке Р -04/2011
На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број
Р- 04/2011 у предмету набавка добара – Набавка папирнатих кеса за апоте
ке , закључен је уговор са понуђачем
– „Папиринвест” д.о.о Чачак, Ђорђа Томашевића 240.
Уговор број 129 од 5. априла 2011 године.
Вредност уговора о јавној набавци 612.960,00 динара без Пдв-а.
11204
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На основу члана 24. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, брoj 116/08)
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
11000 Београд, Краља Петра 12
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о избору најповољније понуде
за ЈН брoj 14/2011
У поступку јавне набавке услуга – одржавање „Pexim” апликације
платног прометa, ЈН 14/2011, у преговарачком поступку без објављивања
јавног позива, а на основу члана 24. став 1. тачка 3) Закона о јавним набав
кама, изабрана је понуда понуђача
– „Asseco See” d.o.o. Beograd, Милутина Миланковића 19 г, Нови Бе
оград.
Е-2828

На основу члана 79. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 116/08) и члана 14. Правилника о поступку јавне набавке
мале вредности („Службени гласник РС”, број 50/09)
ГРАД ВРАЊЕ
17501 Врање, Пети конгрес 1

5. хлеб,
– „Исхрана”АД, Смедерево, Железничка 49,
Датум закључења уговора: 1. априла2011. године
Вредност уговора: 693.395,00
6 свеже поврће и воће,
– „Аграр комерц” Скобаљ, Карађорђева 5,
Датум закључења уговора: 1. априла2011. године
Вредност уговора: 908.973,00
7. млеко и млечни производи,
– АД „Млекара Плана, Велика Плана, 28. Октобра 1,
Датум закључења уговора: 1. априла2011.године
Вредност уговора: 2.045.898,00
8. јаја,
– СР „Евро Кока”, Мала Крсна, Моравска бб ,
Датум закључења уговора: 1. априла2011. године
Вредност уговора: 314.450,00
9. остали прехрамбени производи,
– „Интеркомерц” доо, Рача, Крагујевац, Богосава Марковића бб.
Датум закључења уговора: 1. априла2011. године
Вредност уговора: 1.747.073,10
11227

ПД „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ” ДОО
31250 Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1
о б ј а в љ у ј е

о б ј а в љ у ј е

ОБАВЕШТЕЊЕ
о избору најповољније понуде

ОБАВЕШТЕЊЕ
о обустави поступка јавне набавке
Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности број 16-4045/11 – финансијска услуга – учешће града Врања у отплати кредита банке
пољопривредним газдинствима субвенционисањем камате, са роком от
плате од две године и главницом до 200.000,00 динара по кориснику.
У поступку јавне набавке наручилац је донео одлуку о избору „Ко
мерцијалне банке” АД Београд за пружаоца услуге. Међутим, до закљу
чења уговора није дошло јер поднети уговор од стране изабраног понуђа
ча не садржи све потребне елементе који су релевантни, што онемогућава
наручиоца да започети поступак настави и оконча па је сходно члана 79.
став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08) и
донео одлуку о обустави поступка јавне набавке.
11436

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени глсаник
РС”, број 116/08)
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОН
 ЕРЕ СМЕДЕРЕВО
11300 Смедерево, Старца Вујадина 68
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученим уговорима
Врста поступка: отворени поступак јавне набавке прехрамбених
производа по партијама (ЈН 03/10)
Закључени уговори по партијама:
1. свеже месо и месне прерађевине, СЗМТР „Лола” Смедерево, Ћир
Антина 6,
Датум закључења уговора: 1. априла2011. године
Вредност уговора: 1.128.535,00
2. сушене месне прерађевине,
– „Интеркомерц” ДОО, Рача, Крагујевац, Богосава Марковића бб,
Датум закључења уговора: 1. априла2011године
Вредност уговора: 348.800,50
3. свежа пилетина,
– „Живинопродукт”, 26000 Панчево, Паје Маргановићс 32/1,
Датум закључења уговора: 1. априла2011. године
Вредност уговора: 348.150,00
4. риба ослић,туњевина,
– „Интеркомерц” ДОО, Рача, Крагујевац, Богосава Марковића бб
Датум закључења уговора: 1. априла2011. године
Вредност уговора: 680.936,80

Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања јавног по
зива на основу члана 24. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама, за ЈН
број 01/2011/ПП.
1) Подаци о наручиоцу: ПД „Дринско-Лимске ХЕ” д.о.о. Бајина Ба
шта, Трг Душана Јерковића 1, 31250 Бајина Башта.
2) Врста предмета јавне набавке: услуге.
3) Предмет јавне набавке: гeoдетска мерења, анализа и оцена стања
објеката ПД „Дринско-Лимске ХЕ” д.о.о. Бајина Башта у 2011. години.
4) Подаци о изабраној понуди:
– „Енергопројект – Хидроинжењеринг” а.д., Булевар Михајла Пупи
на 12, 11070 Нови Београд.
5) Основ за примену преговарачког поступка без објављивања јавног
позива: члан 24. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама.
У складу са чланом 24. став 1. тачка 3. Закона предвиђено је да на
ручилац може спроводити 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. Предмет јавне набавке су услуге
Геодетског мерења, анализа и оцена стања објеката ПД „Дринско-Лимске
ХЕ” у 2011. години. Наручилац је покренуо наведени поступак, обзиром
да из разлога повезаних са заштитом искључивих права, a у складу са Ми
шљењем Привредне Коморе Србије број 46-4/23 од 11. 2. 2011. године,
предметну услугу може пружити једино понуђач „Енергопројект – Хидро
инжењеринг” Београд, Булевар Михајла Пупина 12.
11744

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АРИЉЕ
31230 Ариље, Св. Ахилија 53
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
мале вредности
Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности добара –
новог службеног возила, по систему „старо за ново” за потребе општин
ске управе општине Ариље, уговор о јавној набавци добара закључен је са
„Ауто - Чачком” д.о.о. Ариље.
11443
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На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС „бр. 116/08) и члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале
вредности („Службени гласник РС „бр, 50/09)
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11. АПРИЛ”
11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
број ЈН 5/11 – услуге
1) Врста поступка: Јавна набавка мале вредности.
2) Подаци о наручиоцу: Предшколска установа „11. април”, Нови Бе
оград, Народних хероја 12а
3) Предмет јавне набавке: Сервисирање возног парка – по партијама:
Партија 1. – Сервисирање возила Цитроен
- Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној
набавци:
– „DTC” д.о.о., Београд, Браће Јерковић 135.
Партија 2. – Сервисирање возила Застава
- Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној
набавци:
„Килер Ауто” д.о.о., Београд (Земун), Тошин бунар 63б.
11233

На основу члана 70. став 1. тачка 4) и члана 74. Закона о јавним на
бавкама („Службени гласник РС” број 116/08), а након спроведног поступ
ка јавне набавке бр.ЈН-13/11 – тонери и рибони и закљученог уговора о
јавној набавци, сходно члану 82. Закона о јавним набавкама
ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВ
 АСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ
21208 Сремска Каменица, Институтски пут 4
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
Уговор о јавној набавци бр. ЈН-13/11 – тонери и рибони, по јавном
позиву објављеном у „Службеном гласнику РС” број 10 од 18. фебруара
2011. године и на Порталу јавних набавки, закључен је са следећим пону
ђачем:
– „Мастер Биро” ДОО Нови Сад, Дожа Ђерђа 6, вредност уговора:
3.303.593,00 динара без пдв-а.
11271
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На основу члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале вред
ности („Службени гласник РС”,број 50/09)
ДОМ ЗДРАВЉА „РУМА”
Рума, Орловићева б.б.
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученим уговорима о јавној набавци мале вредности
На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности
1. Набавка добара – канцеларијски(књижарски) материјал уговор о
јавној набавци је додељен понуђачу: „Yu Favorit” – Рума, ЈНА 166.
2. Набавка добара – штампани обрасци уговор о јавној набавци је
додељен понуђачу: „Нани Принт“- Рума, Врдничка 63е.
3. Набавка добара – средства за хигијену уговор о јавној набавци је
додељен понуђачу: „Yu Favorit” – Рума, ЈНА 166.
4. Набавка добара – браварско-столарски материјал уговор о јавној
набавци је додељен понуђачу: –„Дита” – Рума, 15 Август 68а.
5. Набавка добара –електроматеријал уговор о јавној набавци је доде
љен понуђачу: „C&M” – Рума, Главна 76.
6. Набавка добара-водоводни и канализациони материјал уговор о
јавној набавци је додељен понуђачу: „C&M” – Рума, Главна 76.
11250

ДОМ ЗДРАВЉА „РУМА”
Рума, Орловићева б.б.
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности
На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности Изра
да рецептуре и полица за лекове у ЗС Хртковци (Апотека) уговор о јавној
набавци је додељен понуђачу:
Столарско уметничка радионица „Чедомир” – Рума, Атанасија Стој
ковића 82.
11250

На основу чл. 74. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
116/08) и чл. 14. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности
(„Сл. гласник РС” број 50/09)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА
37000 Крушевац, Газиместанска 1
о б ј а в љ у ј е

На основу члана 70. став 1. тачка 4) и члана 74. Закона о јавним на
бавкама („Службени гласник РС”, број 116/08), а након спроведеног по
ступка јавне набавке мале вредности (ред.број ЈН 01/11) и закљученог уго
вора о јавној набавци, сходно члану 82. Закона о јавним набавкама
ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ РУСИНА
21000 Нови Сад, Стражиловска 9
о б ј а в љ у ј е

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
број 3/IV/2011
У поступку јавне набавке мале вредности набавке добара - хемиј
ских средстава за чишћење за потребе Градске управе града Крушевца за
кључен је уговор о јавној набавци са понуђачем
– СТР „АС”, Дедина, Михајла Живића 114.
Вредност уговора о јавној набавци је 262.203,90 динара без ПДВ-а.
11273

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
Уговор о јавној набавци, бр.107/11 (Ред.бр. ЈН 01/11), по позиву упу
ћеном понуђачима, број 074/11 од 8. марта 2011. године у поступку јавне
набавке мале вредности радова - адаптација пословног простора, површи
не 127,56 m2, III спрат, у склопу стамбено – пословног објекта у Новом
Саду, Футошка 2, катастарска парцела број 10262/2, К.О. Нови Сад I који
обухватају следеће радове
1. Архитектонско-грађевински део
2. Инсталацијe водовода и канализације
3. Електро инсталацијe
4. Термомашинскe инсталацијe
закључен је дана 4. априла 2011. године са следећим понуђачем
– „НПН Градња” д.о.о. Нови Сад, Љубомира Ненадовића 3
11279

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВ
 АСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ „ДЕДИЊЕ”
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о обустави поступка
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: Институт за кардиоваскуларне болести „Де
диње”, Хероја Милана Тепића 1, Београд.
2) Врста предмета јавне набавке: добра.
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3) Предмет јавне набавке: завојни материјал за партије 2 компресе
нестерилне, 3 абдоминалне компресе 40 х 40 cm и 4 папирна вата а 1 kg.
4) Предметни поступак је обустављен у фази: после истека рока за
подношење понуда и након доношења одлуке о избору најповољније по
нуде.
5) разлог за обуставу поступка: поступак јавне набавке се обуставља
из разлога што се нису стекли услови из члана 78. Закона обзиром да за
партије 2 и 3 није пристигла ниједна понуда а за партију 4 – папирна вата а
1 kg пристигла понуда је неприхватљива.
E-2818-2817

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ „ДЕДИЊЕ“
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о избору најповољније понуде
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: Институт за кардиоваскуларне болести „Де
диње”, Хероја Милана Тепића 1, Београд.
2) Врста предмета јавне набавке: добра.
3) Предмет јавне набавке: завојни материјал по партијама – партија 1
хидрофилна газа 100 m х 80 cm.
4) Подаци о изабраној понуди:
Југохемија фармација, Београд, Ресавска 31, број 225 од 6. 4. 2011.
године и понуде дате у поступку преговарања од 11. 4. 2011. године на из
нос од 8.640.000,00 динара.
5) Основ за примену преговарачког поступка без објављивања јавног
позива у складу са чланом 24. Закона о јавним набавкама:
Поступак набавке се спроводи због изузетне хитности проузрокова
не ванредним околностима чије наступање ни у ком случају не зависи од
воље наручиоца и наручилац није могао да поступи у роковима одређеним
за отворени или рестриктивни поступак.
Поступак јавне набавке се спроводи за хитну набавку завојног ма
теријала обзиром да је дана 17. 3. 2011. године наручилац одбио захтев
понуђача Инструментал медик, који је у отвореном поступку јавне набавке
у 2010. години био најповољнији понуђач за испоруку завојног материјала
да повећа уговорене јединичке цена и одлучио да се раскине уговор број
1747 од 1. 6. 2010. године услед немогућности испуњења уговорних оба
веза односно немогућности испоруке уговореног завојног материјала по
фиксним ценама.
Наручилац је дана 30. 2. 2011. донео одлуку о покретању отвореног
поступка јавне набавке завојног материјала број 1514 те се у овом поступ
ку морају набавити неопходне количине завојног материјала за редовно
пословање Института до окончања отвореног поступка јавне набавке за
војног материјала по партијама.
E-2818-2817

На основу члана 70. став 1. тачка 4. и члана 74. став 1. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, број 116/08)
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ”
Нови Београд, Савски насип број 11
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о додели уговора
ЈКП „Београдске електране” , Нови Београд, Савски насип број 11,
у преговарачком поступку без објављивања јавног позива, након спроведеног поступка, донело је одлуку о додели уговора по следећој јавној набавци:
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 основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, број116/08)
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋE ГРАДСКИ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
„АПОЛО”
21000 Нови Сад, Трг слободе 3
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о обустави поступка јавне набавке мале вредности
редни број ЈН 04/10
Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности, број 04/10, по
позиву за достављање понуда бр. 1707/10 од 27. децембра 2010. године, из
разлога истека буџетске године и немогућности закључења уговора, а који
се није могао предвидети у време покретања поступка и који онемогућава
ју да се започети поступак оконча.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке доставити ради обја
вљивања у „Службеном гласнику РС” и на Порталу јавних набавки, у року
од три дана од дана доношења одлуке о обустави поступка јавне набавке
Образложење
Наручилац је дана 8. новембра 2010. године, донео Одлуку број
1443-1/10 о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.04/10.
Позив за прикупљање понуда број 1707/10 од 27. децембра 2010. го
дине, упућен је понуђачима у писаном облику, курирском службом.
С обзиром да је Наручилац добило сагласност Градског већа за спро
вођење поступка Јавне набавке 27. децембра 2010. и немогућности тран
фера средстава намењених за капиталне субвенције у 2010. години након
истека календарске године 31. децембра 2010. године, као и немогућности
добијања сагласности за закључење уговора, сходно члану 79. став 2. Зако
на о јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву.
11293

На основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, број116/08)
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋE ГРАДСКИ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
„АПОЛО”
21000 Нови Сад, Трг слободе 3
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о обустави поступка јавне набавке мале вредности
Редни број ЈН 05/10
Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности, број 05/10, по
позиву за достављање понуда бр. 1792/10 од 29. децембра 2010. године, из
разлога истека буџетске године и немогућности закључења уговора, а који
се није могао предвидети у време покретања поступка и који онемогућава
ју да се започети поступак оконча.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке доставити ради обја
вљивања у „Службеном гласнику РС” и на Порталу јавних набавки, у року
од три дана од дана доношења одлуке о обустави поступка јавне набавке
Образложење
Наручилац је дана 16. новембра 2010. године, донео Одлуку бр.
1480-1/10 о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 05/10.
Позив за прикупљање понуда бр. 1792/10 упућен је понуђачима у пи
саном облику препоручено путем поште 29. децембра 2010. године.
С обзиром да је Наручилац добило сагласност Градског већа за спро
вођење поступка Јавне набавке 27. децембра 2010. и немогућности тран
фера средстава намењених за капиталне субвенције у 2010. години након
истека календарске године 31. децембра 2010. године, као и немогућности
добијања сагласности за закључење уговора, сходно члану 79. став 2. Зако
на о јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву.
11293

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
11000 Београд, Краљице Марије 1
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
јавна набавка број 40/10
Након спроведеног преговарачког поступка поступка у складу са
чланом 23. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
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РС”, број 116/08), за јавну набавку радова – Рестаурација и санација улич
не фасадне камене облоге на објекту Градске управе у Макензијевој 31,
према улицама Смиљанићевој и Макензијевој, јавна набавка брoj 40/10, по
позиву за достављање понуда од 7. децембра 2010. године, Одлуци XV-01
број 404-76-3/2010 од 11. јануара 2011. године, о избору најповољније по
нуде, закључен је Уговор број XV-01 401.1-41 од 5. априла 2011. године, са
изабраним понуђачем
– „Еуростоларија” из Београда, Марка Краљевића б.б., у износу од
16.509.586,00 динара без обрачунатог ПДВ-а односно 19.481.311,48 дина
ра са обрачунатим ПДВ-ом, а у свему у складу са понудом број 9/10 од 31.
августа 2010. године са допуном понуде број 9/10 од 24. децембра 2010.
године. Датум закључења уговора је 8. април 2011. године.
11719

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
11000 Београд, Краљице Марије 1
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
јавна набавка број 6/11
Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности на осно
ву члана 26. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”,
број 116/08) радови – столарски и подополагачки радови у објектима које
користи Градска управа, јавна набавка брoj 6/11, закључен је уговор са по
нуђачем
– „GMB Korporacija” д.o.o. из Београд, Трговачка 85/б, матични број
06207367, ПИБ – 100974558, у вредности од 2.882.150,00 динара без обра
чунатог ПДВ-а, датум закључења уговора је 28. март 2011. године. 11719

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДA БЕОГРАДA
СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
11000 Београд, Краљице Марије 1

организација медија плана и јавних наступа за потребе Агенције за европ
ске интеграције и сарадњу са удружењима (редни број јавне набавке 3/11),
уговор је додељен предузећу
– „Еxecutive group” д.o.o. из Београда, Синђелићева 12. Уговор је за
кључен 7. априла 2011. године. Вредност уговора је 915.254,00 динара без
ПДВ-а, односно 1.080.000,00 динара са ПДВ-ом.
11719

На основу члана 24. став 2, члана 70. став 1. тачка 3. и члана 69. Зако
на о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ”
11070 Нови Београд, Савски насип 11
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о избору најповољније понуде
ЈКП „Београдске електране”, Нови Београд, Савски насип 11, у пре
говарачком поступку без објављивања јавног позива број 78 ППУ/11, до
датне услуге транспорта течног горива (веза јавни позив 25-05 РУ/10 одно
сно уговор ВИ-8051 од 30. 7. 2010. године), након спроведеног поступка,
донело је одлуку о избору најповољније понуде предузећа
– СР „Термопродукт” из Барајева – Београд, Партизанска 20, укупне
вредности до 7.900.000,00 динара, на основу члана 24. став 1. тачка 7б За
кона о јавним набавкама.
Рок за подношење захтева за заштиту права је осам дана од дана
објављивања овог обавештења у „Службеном гласнику РС” (члан 107.
став 5. ЗЈН).
Е-2810

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
11000 Београд, Сазонова 83
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору

о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закључењу уговора
јавна набавка број 27/11
Након спроведеног преговарачког поступка без објављивања јавног
позива за јавну набавку услуга – масовна штампа, печатирање, инсертова
ње и персонализација пошиљака Управе јавних прихода града Београда у
вршењу послова утврђивања, контроле и наплате пореза на имовину, ло
калних комуналних такси и накнаде за коришћење грађевинског земљи
шта, коју спроводи Агенција за јавне набавке за Службу за опште послове,
закључен је уговор са следећим понуђачем
– ЈП ПТТ Саобраћаја „Србија”, Београд, Таковска 2.
Датум закључења уговора: 1. април 2011. године.
Вредност уговора о јавној набавци износи 11.315.021,67 динара без
ПДВ-а, односно 13.351.725,57 динара са обрачунатим ПДВ-ом.
11719

27

Врста поступка: јавна набавка мале вредности
1) Предмет јавне набавке: набавка услуге хотела и ресторана, ЈН
6/2011
2) Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној
набавци:
– „Casablanca”, д.о.о. Орловићева б.б. Рума.
3) Датум закључења уговора: 6. април 2011. године.
4) Вредност уговора о јавној набавци: 3.720.000,00 динара без
ПДВ-а.
11256

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
11000 Београд, Сазонова 83

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08) и члана 14. Правилника о поступку јавних набавки мале
вредности („Службени гласник РС”, број 50/09)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
И САРАДЊУ СА УДРУЖЕЊИМА
11000 Београд, Краљице Марије 1
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
јавна набавка број 3/11
На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности услу
га – праћење извештавања медија о питањима европских интеграција,

о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
1) Предмет јавне набавке: набавка услуге хотела и ресторана, ЈН
4/2011
2) Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној
набавци:
– Пољопривредна школа са домом ученика „Соња Маринковић”,
Илије Бирчанина 70, Пожаревац.
3) Датум закључења уговора: 6. април 2011. године.
4) Вредност уговора о јавној набавци: 3.189.943,49 динара 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
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученим уговорима
1. Према позиву за достављање понуда број 054/11-508 од 8.фебруара 2011 године, ради избора најповољније понуде за набавку добара, клима 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 добара-извођење радова на изградњи нових и надоградња постојећих шахти
на водоводу пијаће воде у Вреоцима, у поступку јавне набавке мале вредности, 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.фебруара 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 , закључен 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. фебруара 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 основу члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 116/08)
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА И КОВАНОГ НОВЦА
11000 Београд, Пионирска 2
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о избору најповољније понуде
На основу спроведеног поступка за јавну набавку бр. 04/3 у прегова
рачком поступку без објављивања јавног позива на основу члана 24. став 1.
тачка 3) Закона о јавним набавкама.
Предмет јавне набавке добра – резервни делови за машину DаtаCard
9000, а Paneleven Group d.o.o. Београд ексклузивни и овлашћени сервис и
ексклузивни дистрибутер резервних делова DаtаCard за Србију.
С обзиром да је Paneleven Group d.o.o. Београд једини понуђач који
је доставио понуду и који је у могућности да одговори захтеваној динами
ци и специфичности потреба Завода за израду новчаница и кованог новца.
Као најповољнија понуда изабрана је понуда понуђача: Paneleven
Group d.o.o., Трг Николе Пашића 7, Београд, у вредности од 5.949.331,26
динара.
11682

ИНСТИТУТ ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ, ВАКЦИНЕ И СЕРУМЕ „ТОРЛАК”
11221 Београд, Војводе Степе 458
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
У преговарачком поступку са објављивањем позива сходно члану 23.
став 1. тачка 1. ЗЈН за набавку услуга Одржавања и поправке уређаја за
дубоко замрзавање - 70°Ц (дееп фреезе), уговор је закључен са понуђачем
– „Alfatrade Enterprise” д.о.о. Београд.
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
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о избору најповољније понуде
У преговарачком поступку без објављивања јавног позива јавне набавке 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
објављује
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
објављује
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 основу члана 32. став 6. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 116/08)
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „ХЕ ЂЕРДАП” ДОО
19320 Кладово, Трг краља Петра 1
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о продужењу рока за подношењe понуда за јавну набавку велике
вредности, у отвореном поступку, за набавку услуга – израда
и испорука једне резервне предтурбинске решетке за ХЕ „Ђердап 1”
број набавке В 38/11
Продужава се рок за достављање понуда за јавну набавку велике
вредности, у отвореном поступку, за набавку услуга – израда и испорука
једне резервне предтурбинске решетке за ХЕ „Ђердап 1”, број набавке В
38/11, за 13 дана од дана истека рока за подношење понуда, по јавном по
зиву објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 22 од 31. марта 2011.
године.
Имајући у виду да је из објективних разлога потребно продужити
рок за подношење понуда, то се рок за подношење понуда продужава за 13
дана, тако да је нови рок за подношење понуда 17. 5. 2011. године до 12,00
часова.
Е-2808

ЈП ЕПС ПД ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
,,ЕЛЕКТРОСРБИЈА” ДОО
ОГРАНАК ,,ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА”
32000 Чачак, Кренов пролаз б.б
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о продужењу рока за подношење понуда
Врста поступка: отворени поступак број ЈН 1730/2011, за који је јавни 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
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и отварање понуда за ЈН број 1730/2011 – реконструкција ТС 110/35 kV
,,Гуча” са опремањем далеководних поља и уградња другог трансформатора 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, понуде 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
oбјављује
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.марта 2011. године.
Нови рок за подношење понуда ће бити 15 дана након објављивања
овог обавештења у „Службеном гласнику РС“. Тачно време ће бити прецизирано у конкурсној документацији наручиоца. У осталом делу јавни
позив остаје непромењен.
11440

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ
„ДР НИКОЛА ШУМЕНКОВИЋ”
Стамнице
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о продужењу рока
Обавештавају се сви заинтересовани понуђаче да се рок за подношење 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

ОСТАЛИ ОГЛАСИ
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 гласник 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 рачуноводство – 1 извршилац;
Опис послова радног места:
Врши проверу формалне исправности и потпуности достављених налога за књижење пре уноса; обавља сложене послове усаглашавања пореске евиденције
обвезника; проверава исправност аналитичке картице
обвезника у смислу правилности прокњижених задужења 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 неажурности и неисправности књижења у пореском књиговодству; учествује у састављању годишњег рачуна
јавних прихода. Води поступак за повраћај по поднетим 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 поднетих 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 академске студије – мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 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 картице обвезника у смислу правилности прокњижених
задужења и уплата; предлаже мере за отклањање неажурности и неисправности књижења у пореском
књиговодству; учествује у састављању годишњег рачуна јавних прихода; обавља и друге послове по налогу
руководиоца.
Услови за рад на радном месту: ССС – друштвеног, 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 канцеларијске контроле, у звању порески инспектор I, Регионални
центар Београд, Експозитура Велико Градиште – 1 извршилац;
Опис послова радног места: Обавља сложеније
послове канцеларијске контроле правних лица, предузетника и физичких лица у складу са позитивним
законским прописима и методолошким упутствима,
врши контролу података исказаних у пореским пријавама уз састављање записника и нацрта решења о
канцеларијској контроли; припрема нацрт решења о
утврђивању пореске обавезе за које је законом прописано да се утврђује пореским решењем; подноси захтев
за покретање порескопрекршајног поступка, преиспитује првостепено решење, односно даје изјашњења по
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изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном поступку, пружа информације пореским обвезницима 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 стручне области у оквиру образовно-научног поља техничкотехнолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање
4 године, 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.
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 органу 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 досадашњем радном искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема
- оверена фотокопија радне књижице;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима, односно оригинал или оверену фотокопију
доказа о положеном правосудном испиту;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци.
НАПОМЕНЕ:

За сва радна места радни однос се заснива на неодређено 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 окончања пробног рада.
Кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном испиту, 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 докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини
или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве
биће одбачене.
Е-2761

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ, Управа за изврше
ње кривичних санцкија, објављује конкурс.
I. Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство правде, Управа за извршење кри
вичних санцкија, Београд, Немањина 22–26.
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II. Радна места која се попуњавају:
1. Радно место: на пословима спољњог обезбе
ђења, звање командир, 4 извршиоца Услови за рад на
радном месту ССС, положен испит за стражара или
командира, радно искуство шест месеци на пословима
обезбеђења.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку на јавном конкурсу:
Провера психофизичких способности и здравствених
способности према Правилнику о спровођењу јавног
конкурса за попуњавање радних места у Управи за из
вршењу кривичних санкција.
2. Радно место: повереник за извршење алтерна
тивних санкција, звање саветник, 2 извршиоца, од чега
један извршилац за подручје Вишег суда у Соботици, а
један за седиште Управе за извршење кривичних санк
ција у Београду.
Услови за рад на радном месту
Стечено високо образовање из научне области по
литичке науке-смер социјална политика, Специјалне
едукације и рехабилитације, филозофске науке-смер
психологија, андрагогија или социологије на студијама
другог степена (дипломске академске студије-мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од четири године, положен државни стручни
испит, најмање три године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку на јавном конкур
су: Познавање Закона о извршењу кривичних санкција,
Правилника о извршењу казне рада у јавном интересу
и Правилника о начину извршења казне затвора у про
сторијама у којима осуђени станује. Вештина комуни
кација и мотивација за рад провераваће се усмено.
3. Радно место: инструктор дрвне струке, звање
референт, 1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: ССС, дрвнопре
рађивачке, шумарске или грађевинске струке, положен
државни стручни испит, 2 године радног искуства.
Место рада: Казнено-поправни завод у Сомбору,
Стапарски пут 1, Сомбор.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку на јавном конкурсу:
Познавање Закона о извршењу кривичних санкција.
Вештина комуникација и мотивација за рад прове
раваће се усмено.
4. Радно место: инструктор сточарске производње,
звање референт, 1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: ССС, пољопри
вредне струке, положен државни стручни испит, 2 го
дине радног искуства.
Место рада: Казнено-поправни завод у Сомбору,
Стапарски пут 1, Сомбор.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку на јавном конкур
су: Познавање Закона о извршењу кривичних санкција.
Вештина комуникација и мотивација за рад проверава
ће се усмено.
Заједничко за сва радна места
Услови за рад на свим радним местима: држа
вљанство Републике Србије, у радни однос се не може
примити лице које је осуђено због кривичног дела које
се гони по службеном дужности, лице против кога се
води кривични поступак за кривично дело које се гони
по службеној дужности, лице које је осуђено на казну
затвора у трајању дужем од три месеца и лице које не
испуњава захтеве безбедоносне провере.
Рок за подношење пријава за конкурс:
Рок за подношење пријава је 15 дана. Рок почиње
да тече наредног дана од објављивања у „Службени
гласник РС”.
Адреса на коју се подноси пријава за јавни кон
курс Министарство правде, Управа за извршење кри
вичних санкција, Београд, Немањина 22–26, са назна
ком: „За јавни конкурс”.
Лице које је задужено за давање обавештења о јав
ном конкурсу: Сања Пешић-Дамљановић, контакт те
лефон број 363-11-93.
Докази који се полажу уз пријаву на јавни кон
курс: Оригинал или оверена копија дипломе о заврше
ној одговарајућој ВСС или ССС, оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених, оверена
фотокопија радне књижице, оригинал или оверена ко
пија потврде о радном искуству у струци. За радно ме
сто под редним бројем 1. потребно је да кандидати до
ставе оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за звање стражара или командира.

Напомена
Кандидати без положеног државног стручног ис
пита примају се на рад под условима да тај испит по
ложе до окончања пробног рада. Пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази у оригиналу или ове
реној фотокопији у општини или Суду, као и непотпуне
и неблаговремене пријаве биће одбачене.
Кандидати који прођу психофизичку проверу (за
радно место под бројем 1) обавезни су да изврше про
веру здравствене способности у Заводу за заштиту рад
ника Министарства унутрашњих послова у Београду,
Дурмиторска 9. Кандидат који на лекарском прегледу
добије негативан налаз елиминише се из даљег поступ
ка пријема кандидата.
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., 83/05исп., 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 радних места
– секретар суда у звању саветник,
на неодређено време – 1 извршилац.
Посебни услови: VII1 степен стручне спреме, завршен Правни факултет, положен правосудни испит и
најмање 3 (три) године радног искуства у струци;
Уз пријаву са биографијом учесници јавног конкурса 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 кривични поступак, нити је да против њега подигнута оптужница;
– 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 конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању 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 недозвољене пријаве Конкурсна комисија ће одбацити.
Изборни поступак спровешће се усменим разговором са свим учесницима јавног конкурса. Датум разговора 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 адресу: 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 телефоном код Прекршајног суда у Лозници: 015/882-305.
12265

ДИРЕКТОР ВИСОКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ расписује конкурс за:
1. избор у звање предавача за ужу научну област
Управљање процесом и припадајуће предмете: Технички
материјали; Испитивање материјала и конструкција – један извршилац са пуним радним временом,
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2. избор у звање професора струковних студија за
ужу научну област Физика и електротехника и припадајуће предмете: Физика; Мерење физичких величина;
Термодинамика; Електротехника; Примењена електроника – два извршиоца са пуним радним временом,
3. избор у звање предавача за ужу научну област Хемијска технологија и припадајуће предмете:
Технологија фармацеутских производа; Одабрана поглавља 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 испуњавају и услове утврђене Законом о високом образовању, 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 објављивања у средствима јавног информисања.
Пријаве кандидата, са прилозима (краћа биографија, 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

„ММ Професионал” из Лознице, Бакал Милосава б.б.,
против туженог Миленковић Милана из Раковице,
Вукасовићева 51/2, сада непознатог боравишта поставио је туженом привременог заступника адвоката
Горана Андрића из Београда, Данила Лекића бр. 15/10
који ће туженог заступати у овом поступку све док тужени или његов пуномоћник се не појаве пред Судом.
30 П. број 77003/10 – Из Првог основног суда у
Београду.
10780

Први основни суд у Београду, судија Миланка Мо
жек у парници тужиоца Комерцијалне банке а.д. Бео
град, Светог Саве 14, против тужене Гордане Стевано
вић из Београда, Бело врело 25, ради дуга, ван рочишта
22. фебруар а 2011. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
Поставља се привремени заступник туженој Гор
дани Стевановић из Београда, Бело врело 25, од стране
адвоката Иване Кесар из Београда, Небојшина 32-а, у
поступку ради дуга по тужби тужиоца Комерцијалне
банке а.д. Београд.
Привремени заступник има у поступку за који је
постављен сва права и дужности законског заступни
ка и права и дужности вршиће све док се тужени или
његов пуномоћник не појаве пред Судом, односно док
орган старатељства не обавести Суд да је поставио ста
раоца.
45. Пл. број 3948/10 – Из Првог основног суда у
Београду.
10788

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Први основни суд у Београду, судија Весна Па
вловић-Нинковић, као судија појединац у п арници ту
жиоца Hypo Alpe-Adria-bank a.d. из Београда, Булевар
Михајла Пупина 6, против туженог Ђорђевић Драгана
из Београда, Сердар Јанка Вукотића 12/10, сада не
познатог пребивалишта, ради дуга, решењем П. број
78813/2010 од 10. фебруара 2011. године поставио је
привременог заступника туженом Ђорђевић Драгану
и то Игора Симића, адвоката из Земуна, Кларе Цеткин
1-ј/7, који ће га заступати у овом поступку све док се
тужени или њен пуномoћник не појаве пред Судом, од
носно док надлежни орган старатељства не обавести
Суд да је поставио стараоца.
П. број 78813/2010 – Из Првог основног суда у Бе
ограду.
10776

Први основни суд у Београду, судија Марина
Ћуић у извршном предмету извршног повериоца Пе
тровић Слободанке из Београда, Пабла Неруде 12/3, ко
ју заступа Милошин Ристић, адвокат из Београда – фах
у суду, против извршног дужника Александров Драгана
из Београда – Калуђерице, Ратка Павловића–Ћићка 11,
сада на непознатој адреси, ради принудне наплате, до
нео је ван рочишта 1. марта 2011. године решење којим
је поставио привременог заступника извршном дужни
ку Александров Драгану који нема пуномоћника, а сада
је непознатог пребивалишта, адвоката Рељић Миросла
ва из Новог Београда, Булевар Арсенија Чарнојевића
25/20, који ће вршити сва права и дужности законског
заступника док се извршни дужник или његов пуномоћ
ник не појаве пред Судом, односно док орган старатељ
ства не постави стараоца, а на основу члана 81. ЗПП-а.
4-И. број 52499/10 – Из Првог основног суда у Бе
ограду.
10794

Поставља се туженом Митровић Александру са
последњом адресом Београд, Посавског одреда 94, сада
непознатог пребивалишта, привремени заступник адв.
Петровић-Ђурђевић Гордана из Београда, Балканска 6,
који ће туженог заступати са свим правима и дужно
стима до појаве туженог Митровић Александра пред
Судом, док тужени сам себи не постави пуномоћника
или док Градски центар за социјални рад Одељење Зе
мун, не постави стараоца.
62. П. број 38588/2010 – Из Првог основног суда у
Београду.
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

Први основни суд у Београду, у предмету тужиоца
Славице Зечевић из Београда, Александра Стамболиј
ског 16, против туженог Душана Зечевића из Београда,
Александра Стамболијског 16, Савски венац, сада на
непознатој адреси, поставио је привременог заступни
ка туженом и то адвоката Владана Златић из Београда,
Војводе Миленка 1/I, а у смислу члана 79. ЗПП јер је
тужени непознатог боравишта, а нема пуномоћника,
па би редован поступак око постављања законског за
ступника и стараоца за посебан случај дуго трајао, тако
да би могле да наступе штетне последице за странке, с
тим да ће постављени привремени заступник заступати
туженог све док се он или његов пуномоћник не појаве
пред Судом, односно док орган старатељства не обаве
сти Суд да је поставио стараоца.
18 П. број 60289/10 – Из Првог основног суда у Бе
ограду.
10767

Први Основни суд у Београду, и то судија Све
тлана Ђуровић, судија појединац, у парници тужиоца
Findomestic banka а.д. Београд, Косовска 10 против ту
женог Гитарић Милосава, из Смедерева, Добри До б.б.
сада непознатог пребивалишта, ради дуга, донео је ван
рочишта, дана 30. новембра 2010. године
Р Е Ш Е Њ Е
Дозвољава се враћање у пређашње стање, те се
укида решење П-86700/10 од 9. новембра 2010. године.
Туженом Гитарић Милосаву, сада непознате адресе,
поставља се привремени заступник и то адвокат Небојша
Андоновић, из Београда, Бранка Крсмановића 18 б, упо
ступку ради дуга, по тужби тужиоца Findomestic banke.
Привремени заступник има у поступку за који је
постављен сва права и дужности законског заступника
и та права и дужности вршиће све док се тужени или
његов пуномоћник не појаве пред судом, односно док
орган старатељства не обавести суда да је поставио
стараоца.
16. П. број 88574/10 – Из Првог основног суда у
Београду.
10773

Први основни суд у Београду, и то судија Јасна
Тресач у парници тужиоца Поштанске штедионице а.д.
Београд из Београда, Краљице Марије 3, коју заступа
шеф правне службе Соња Вучелић, против туженог
Урумовић Божа из Београда, Падина 38, сада непозна
тог боравишта, донео је дана 12. јануара 2011. године
решење којим је туженом Урумовић Божи из Београ
да, сада непознатог боравишта, поставио привреме
ног заступника адвоката Јевтић Миодрага из Београда,
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Булевар краља Александра 81, који ће у поступку имати
сва права и дужности законског заступника и вршиће
из све док се тужени или његов пуномоћник не појаве
пред судом, а у смислу одредбе члана 79. став 2. тачка 4.
и одредбе члана 80. Закона о парничном поступку.
73. Пл. број 444/2010 – Из Првог основног суда у
Београду.
10772

У поступку пред Првим основним судом у Бео
граду у предмету посл. број 4Р1-973/10 између пред
лагача Лакићевић Веселина из Новог Београда, булевар
Арсенија Чарнојевића 205, чији је пуномоћник Вујо
вић Љиљана адвокат из Београда, Митрополита Павла
Ненадовића 4/14, против противника предлагача Којић
Данила, непознатог пребивалишта, ради физичке део
бе непокретности, поставља се привремени заступник
противнику предлагача и то адвокат Веселиновић Сло
бодан из Новог Београда, булевар Михајла Пупина 10.
Упозорава се противник предлагача да ће га по
стављени привремени заступник заступати пред Пр
вим основним судом у Београду у предмету посл. број
4Р1-973/10, све док се противник предлагача или његов
пуномоћник не појаве пред судом, односно док надле
жни орган старатељства не обавести суда да је туженом
поставио стараоца.
4Р1. број 973/10 – Из Првог основног суда у Бео
граду.
10792

Први основни суд у Београду на основу члана 79.
став 2. тачка 4 ЗПП-а решењем 85. П број 66839/10 од
25. фебруара 2011. године у предмету тужиоца Влади
слава Тодоровића Бека, из Београда, Зрењанинска пут
11 н, чији је пуномоћник Поповић Војин, адвокат из
Београда, Пожаревачка 23, против туженог Георгијев
Игора из Београда, са последњом адресом пребивали
шта у Светозара Марковића 26/7, ради накнаде штете,
поставио је туженом Георгијев Игору непознатог бора
вишта, за привременог заступника адвоката Јелић Бо
бана, из Београда, Јована Авакумовића 2/11, који ће га
заступати у наведеној парници све док се тужени или
његов пуномоћник не појави пред судом.
85. П. број 66839/10 – Из Првог основног суда у
Београду.
10768

У поступку пред Првим Основним судом у Бео
граду посл. број 5. И. 57329/2010 који се води између
извршних поверилаца Бучевац Станимирке, из Београ
да, чији је пуномоћник Боро Комљеновић, адвокат из
Београда, Светозара Марковића 27-а, против извршног
дужника Ивановић Дејана ради принудног извршења,
поставља се привремени заступник извршном дужнику
и то адвокат Катарина Микић, из Београда, Доситеје
ва 8/6.
Упозорава се извршни дужник да ће га поста
вљени привремени заступник заступати пред Пр
вим Основним судом у Београду у предмету 5. И.
57329/2010 све док се извршни дужник или његов пу
номоћник не појаве пред судом, односно док надлежни
орган старатељства не обавести суд да је извршном ду
жнику поставио стараоца.
5. И. број 57329/2010 – Из Првог Основног суда
у Београду.
10766

Први основни суд у Београду на основу члана 79
став 2 тачка 4 ЗПП-а решењем 85. П број 15612/10 од
1. марта 2011. године у предмету тужиоца Милке Ра
довић, из Београда, Кумровачка 5/1, чији је пуномоћ
ник Драган Смиљанић, адвокат из Београда, Милорада
Драшковића 28, против туженог Душана Гузијана, из
Земуна, Угриновачки пут 131, Маре Красић, из Срем
чице, Београдска 307, Драгане Радовић, из Горњег Ми
лановца, Кеј косовских божура 10/5, Стане Бајић, из
села Брајићи, општина Горњи Милановац из Грозде
Ристовић, из Горњег Милановца, Кеј косовских божу
ра 10/5, ради утврђења, поставио је туженој Мари Кра
сић, непознатог боравишта, за привременог заступника
адвоката Јовановић Ивану, из Београда, Краља Петра
87-89, који ће је заступати у наведеној парници све док
се тужена или његов пуномоћник не појави пред судом.
85. П. број 15612/10 – Из Првог основног суда у
Београду.
10769

27 / 20. IV 2011.
Први основни суд у Београду, и то судија Маја
Цветић је својим решењем 76 П број 31638/2010 од 23.
фебруар а 2011. године, на основу члана 84. став 2. тач
ка 4. ЗПП-а, туженом Момчилу Гачићу, непознатог бо
равишта, поставила за привременог заступника адвока
та Мирјану Ковачевић из Београда, Београдска 33, која
ће заступати туженог у овом поступку све док се ту
жени или његов пуномоћник не појаве пред Судом или
док орган старатељства не обавести Суд да је туженом
Момчилу Гачићу поставио стараоца.
76 П. број 31638/2010 – Из Првог основног суда у
Београду.
10770

Први основни суд у Београду, на основу члана
79. Закона о парничном поступку решењем П. број
83798/10 у предмету тужиоца К.Т.М.ЦО. д.о.о., Преду
зеће за производњу, трговину и услуге, Калуђерица, Бу
левар револуције 32, против тужене Благице Чупић из
Београда, Булевар краља Александра 416, сада на непо
знатим пребивалиште, поставља привременог заступ
ника туженој Благици Чупић, адвоката Бојана Крстића
из Београда, Трговачка 85, који ће је заступати у овом
поступку све док се тужени или његов пуномоћник не
појаве пред Судом или док орган старатељства не оба
вести Суд да је туженом поставио стараоца.
П. број 83798/10 – Из Првог основног суда у Бео
граду.
10782
ОСНОВНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ
Основни суд у Зајечару је 5. априла 2011. године
поставио привременог заступника туженој Милосавље
вић Љубинки из Лубнице, на основу члaна 84. став 2.
ЗПП-а и за истог одредио Грамић Небојшу, адвоката из
Зајечара, који ће тужену заступати у предмету овога су
да 7. П-544/10, по тужби тужиоца Грујић Мирослава из
Лубнице, ради утврђивања.
7.П. број 544/10 – Из Основног суда у Зајечару.
10931
ОСНОВНИ СУД У ЈАГОДИНИ
Основни суд у Јагодини, и то судија Весна Савић,
у предмету извршења извршног повериоца ЈП „Топла
на” – Јагодина, Краља Петра Првог број 6., против из
вршног дужника Живановић Верице из Јагодине, К.
Абрашевића број П-3/9, сада на непознатој адреси, до
нео је 1. априла 2011. године, основу члана 79. став 2.
тачка 4. ЗПП-а решење којим је:
Извршном дужнику Живановић Верица из Јагоди
не, сада на непознатој адреси поставља се привремени
заступник у личности адв. Ивановић Јеремије из Јаго
дине, која ће пред судом заступати интересе дужника,
све док се исти не појави пред судом или му орган ста
ратељства не постави привременог стараоца за засту
пање у овој правној ствари.
И. број 6267/10 – Из Основног суда у Јагодини.
11117

Основни суд у Јагодини, као парнични, по су
дији Горици Милошевић, у правној ствари тужиоца
Љубомира Коновалова, из Јагодине, кога заступа пу
номоћник Милан Бојковић, адвокат из Јагодине, про
тив туженика Драгице Ронга Јовановић, коју заступа
пуномћник Јасна Милићевић, адвокат из Јагодине и
Јована Ђорђевића, из Јагодине, сада непознате адресе,
ради својине, поставио је туженом Јовану Ђорђевићу,
на основу члана 79. став 3. тачка 4. Закона о парнич
ном поступку, привременог заступника у лицу Јасмине
Александровић, адвоката из Јагодине, а на основу ре
шења 5-П-507/10 од 7. 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 то
ме не обавести суд.
5 П. број 507/10 – Из Основног суда у Јагодини,
судска јединица Рековац.
10920

Основни суд у Јагодини, и то судија Весна Савић,
у предмету извршења извршног повериоца ЈП „Србија
гас” – Нови Сад, Организациони део „Београд” – Нови
Београд, Ауто пут број 11, против извршног дужника
Стојановић Горана из Јагодина, Војводе Мишића број 3,
стан 7, сада на непознатој адреси, донео је 1. априла
2011. године, основу члана 79. став 2. тачка 4. ЗПП-а
решење којим је:
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Извршном дужнику Стојановић Горану из Јагоди
не, сада на непознатој адреси поставља се привремени
заступник у личности адв. Ивановић Млађана из Јаго
дине, која ће пред судом заступати интересе дужника,
све док се исти не појави пред судом или му орган ста
ратељства не постави привременог стараоца за засту
пање у овој правној ствари.
И. број 10627/10 – Из Основног суда у Јагодини.
11113

Helena из СР Немачке, без познате ближе адресе стано
вања, ради развода брака, одсутној туженој Laschkuhl
Heleni из СР Немачке, сходно одредби члана 79. ст. 1.
и 2. тачка 4. и члана 80. ЗПП-а, за привременог заступ
ника поставља се адв. Махмутовић Хајриза из Тутина,
који ће вршити права и дужности законског заступника
док се тужена, њен законски заступник или пуномоћ
ник не појаве пред судом, или док орган старатељства
не постави стараоца.
II-17-П2-175/11 – Из Основног суда у Новом Паза
ру, Судска јединица у Тутину.
10916

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 адресе 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

ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У БАЧУ

ОСНОВНИ СУД ЈАГОДИНА
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У СВИЛАЈНЦУ
Основни суд Јагодина, Судска јединица у Свилајн
цу, и то судија Весна Савић, у предмету извршења из
вршног повериоца Милана Јовановића из Ђуринца, чи
ји је пуномоћник Зоран Лалковић из Свилајнца, против
извршних дужника Бисерке Јеремић и Драгана Миле
тића, обоје из Ђуринца, сада на непозанатој адреси, до
нео је 6. априла 2011. године на основу члана 79. став 2.
тачка 4. ЗПП-а решење којим је:
Извршним дужницима Бисерки Јеремић и Дра
гану Милетићу, обоје из Ђуринца, сада на непозантој
адреси поставља се привремени заступник у личности
адвоката Миливоја Радовановића из Свилајнца, која
ће пред судом заступати интересе дужника, све док се
исти не појаве пред судом или им орган старатељства
не постави привременог стараоца за заступање у овој
правној ствари.
II И. број 2773/10 – Из Основног суда у Јагодини,
Судска јединица у Свилајнцу.
11109
ОСНОВНИ СУД У ЛОЗНИЦИ
Основни суд у Лозници, извршни судија Гордана
Грујић, решавајући у извршном поступку извршног
повериоца Радивојевић Радомира из Јаребица, чији је
пуномоћник адв. Владета Петровић из Лознице, против
извршног дужника Опачић Милана из Лознице, Краи
шници б.б. и Опачић Мирославе из Новог Сада, Ми
лана Глумца 3/4, ради нов. потраживања, намирењем,
продајом непокретности извршних дужника, донео је
оглас.
Решењем Основног суда у Лозници И. број
21890/10 од 6. априла 2011. године на основу чл. 79,
80. и 81. ЗПП-а поставља се адвокат Љиљана Глишић
за привременог заступника дужнику Опачић Миросла
ви, а у извршном поступку који се води код Основног
суда у Лозници, по предлогу за извршење повериоца
Радивојевић Радомира из Јаребица, ради наплате нов.
потраживања повериоца, намирењем, продајом покрет
них ствари дужника.
Истим решењем одређено је да ће привремени за
ступник заступати дужника у поступку извршења све
док се дужник или његов пуномоћник не појави пред
Судом односно док орган старатељства не постави ста
раоца дужнику.
Овај оглас објавити у „Службеном гласнику РС” и
преко огласне табле Суда.
И. број 2180/10 – Из Основног суда у Лозници.
10940

Позива се Сајдер Јакоб рођен 26. новембра 1919.
године, од оца Јакоба и мајке Ане рођене Штрајали, у
Бачу, последња адреса боравишта Клагенфурт, Аустри
ја, да се јави овоме суду у року од 30 дана, као и да сва
ко лице које нешто зна о њему јави овој судској једи
ници, у противном Суду ће утврдити смрт именованог.
И. број 32 П-2 7/10 – Из Основног суда у Новом
Саду – Судска јединица у Бачу.
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ОСНОВНИ СУД У ПАРАЋИНУ
Основни суд у Параћину, и то судија Петровић Ру
жица, као председник већа, у парници тужиоца Илић
Дејана из Дреновца, против туженика Илић Наске ро
ђена Ангелов из Дреновца, сада непознатог боравишта,
ради развода брака, објављује следећи оглас.
Решењем овог суда 1.П.2 број 540/10 од 4. апри
ла 2011. године постављен је адвокат Јован Калајџић из
Параћина, за привременог заступника туженој, непо
знатог боравишта, у поступку ради развода брака који
се води код овог суда по тужби Илић Дејана из Дре
новца.
Истим решењем одређено је да ће привремени
заступник заступати тужену у поступку све док се ту
жена или његов пуномоћник не појаве пред Судом,
односно док орган старатељства не обавести Суд да је
поставио стараоца.
Овај оглас објавити у „Службеном гласнику РС”, и
преко огласне табле Суда.
1. П.2. број 540/10 – Из Основног суда у Параћину.
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ОСНОВНИ СУД У ПИРОТУ
Основни суд у Пироту и то судија Сања Соколовић
поступајући по предлогу предлагача Апостоловић Је
лене из Пирота, Таковска 115, ради утврђивања чиње
нице смрти Панајотовић Катарине из с. Извор, општи
на Пирот, чији је привремени старатељ Апостоловић
Дејан, из Пирота, Таковска 115, по решењу Центра за
социјални рад у Пироту број 03-571/22 од 31. децем
бра 2010. године, позива сва лица која нешто знају о
животу или смрти Панајотовић Катарине, из с. Извор,
рођене 23. марта 1920. године у с. Засковци, општина
Пирот, да се јаве Основном суду у Пироту соба број
7, предмет 1 Р2. број 16/10 ради давања обавештења о
томе и то у року од 15 дана од објављивања огласа у
„Службеном гласнику РС”.
По истеку поменутог рока Суд ће наставити посту
пак и донети одлуку на основу расположивих података
и прикупљених доказа.
1 Р2. број 16/10 – Из Основног суда у Пироту.
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ОСНОВНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ
Основни суд у Пожаревцу, и то судија Милица
Перић, као судија појединац, у правној ствари тужио
ца Мирка Обрадовића из Смољинца против туженика
Драгане Миљковић и Слађане Максић, сада непознатог
боравишта, објављује да је решењем П. број 353/10-16
од 1. марта 2011. године, поставио одсутним тужени
цима, сада непознатог боравишта, адвоката Драгана
Живковића из Пожаревца за привременог заступника у
овој правној ствари, који ће заступати тужене у овом
предмету, све док се тужене или њихов пуномоћник не
појаве пред Судом.
16. П. број 353/10 – Из Основног суда у Пожаревцу.
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ОСНОВНИ СУД НОВИ ПАЗАР
СУДСКА ЈЕДИНИЦА ТУТИН
Основни суд у Новом Пазару, Судска јединица у
Тутину, судија Реџеп Адемовић, у правној ствари тужи
оца Гегић Хасима из Тутина, кога заступа Гегић Еди
на из Тутина, Спортска б.б., против тужене Laschkuhl

Основни суд у Пожаревцу, и то судија Милица
Перић, као судија појединац, у правној ствари тужи
ље Снежане Јенић из Аљудова против тужене Садике
Крачуновић, сада непознатог боравишта, објављује да

134
је решењем П. број 4774/10-16 од 1. марта 2011. годи
не, поставио одсутној туженој, сада непознатог борави
шта, адвоката Славицу Митрашиновић из Пожаревца,
за привременог заступника у овој правној ствари, који
ће заступати тужену у овом предмету, све док се туже
на или њен пуномоћник не појаве пред Судом.
16. П. број 4774/10 – Из Основног суда у Пожаревцу.
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ОСНОВНИ СУД ПОЖАРЕВАЦ
СУДСКА ЈЕДИНИЦА I.ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Основни суд у Пожаревцу, Судска јединица у Ве
ликом Градишту у парници П. 2927/10 тужиоца Месне
заједнице, Царевац коју заступа пуномоћник Владимир
Илић адв. из Великог Градишта, према туженом Јовић
Срђану, из Царевца, сада непознатог пребивалишта,
ради дуга поставио је привременог заступника Ненада
Стојановића адвоката из Великог Градишта, у смислу
члана 79. став 2 тачка 4. ЗПП-а, с обзиром да је пре
бивалиште туженог непознато. Привремени заступник
заступаће туженог у поступку све док се тужени или
његов пуномоћник не појаве пред судом, односно док
орган старатељства не обавести суд да је поставио ста
раоца.
I. 59 П. број 2927/2010 – Из Основног суда у Пожа
ревцу, Судска јединица I. у Великом Градишту. 11028
ОСНОВНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У ЖАБАРИМА
Пред Основним судом у Пожаревцу, Судском је
диницом у Жабарима, у току је поступак извршења на
предлог извршног повериоца „Телекома Србија а.д. Бе
оград”, против извршног дужника Љубише Рајковића
из Симићева, сада на непознатој адреси.
Решењем II 70. Ив. број 13844/2010 од 31. децем
бра 2010. године извршном дужнику Љубиши Рајко
вићу из Симићева, сада на непознатој адреси, поста
вљен је привремени заступник Предраг Рачић, адвокат
из Жабара, који ће га заступати, све док се извршни
дужник, његов законски заступник или пуномоћ
ник не појаве пред Судом, у поступку II 70. Ив. број
13844/2010.
II 70. Ив. број 13844/10 – Из Основног суда у По
жаревцу, Судска јединица у Жабарима.
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ОСНОВНИ СУД ПОЖАРЕВАЦ
V СУДСКА ЈЕДИНИЦА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Позива се Поповић Тодора из Накла, општина
Пећ, која је наводно умрла 20. фебруара 2007. године у
Петровцу на Млави, а чија смрт није уписана у матич
ну књигу умрлих, да се без одлагања јави Основном су
ду Пожаревац, Судска јединица у Петровцу на Млави.
Истовремено се позива свако лице које ма шта зна
о њој или њеном животу да то без одлагања јави суду.
Уколико се у року од 20 дана од објављивања огла
са у „Службеном гласнику РС”, не јави позвана Тодора
Поповић из Накла, општина Пећ, или неко други који
ма шта зна о њој суду, суд ће донети одлуку по предло
гу за утврђивање смрти.
V 64 Р2. број 10/11 – Из Основног суда у Пожарев
цу, V судска јединица у Петровцу на Млави.
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Основни суд у Пожаревцу, V Судска јединица Пе
тровац на Млави, као парнични, по судији Невенки
Ђорђевић, у предмету V 64 број П. 4973/10, по тужби
тужиље Лазић Сање из Петровца на Млави, против ту
женика Лазић Жарка из Петровца на Млави, ради уки
дања права доживотног уживања, који нема пуномоћ
ника а налази се у иностранству и достављање му се
није могло извршити, поставља туженику Лазић Жарку
из Петровца на Млави, привременог заступника за во
ђење овог поступка у личности адвоката Нединић Ду
шка из Петровца на Млави.
Привремени заступник имаће сва права и обавезе
заступања туженика у овом поступку све док се туже
ни, његов законски заступник или пуномоћник не поја
ве пред судом или док орган старатељства не обавести
суд да је туженом поставио стараоца.
V 64 П. број 4973 – Из Основног суда у Пожарев
цу, V Судска јединица у Петровцу на Млави.
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ОСНОВНИ СУД ПРИЈЕПОЉЕ
СУДСКА ЈЕДИНИЦА НОВА ВАРОШ
Основни суд у Пријепољу – Судска јединица у Но
вој Вароши, у предмету извршења I 8. Ив. број 4952/10
извршног повериоца Електросрбија д.о.о. Краљево,

20. IV 2011. /
Огранак Електродистрибуција Ужице, погон Нова Ва
рош, против извршног дужника Туркмановић Алије из
Нове Вароши, непознате адресе, ради наплате дуга, по
ставио је за привременог заступника извршном дужни
ку Туркмановић Алији, адвоката Мирослава Мартино
вића из Нове Вароши, који ће у име извршног дужника
предузимати све извршне радње, до појаве извршног
дужника.
Привремени заступник извршном дужнику, по
стављен је решењем овог суда Су. бр. I-3-8/2011 од
14. марта 2011. године.
I-8. Ив. број 4952/10 – Из Основног суда у Прије
пољу, Судска јединица Нова Варош.
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ОСНОВНИ СУД У СОМБОРУ
Основни суд у Сомбору, по судији Гордани Нико
лић Врбашки, као судији појединцу у правној ствари
тужиоца Прокић Радета из Сомбора, Ваљевска 8а, кога
заступа адв. Зарић Драган из Сомбора, против тужених
Вучковић Жељка сада на непознатој адреси пребивали
шта, односно боравишта, и „Каллос” д.о.о. Стапарски
пут б.б. кога заступа адв. Стеван Настасић из Сомбора,
ради утврђења и предаје поседа, издаје следећи оглас
Решењем Основног суда Сомбор под број ЗП.
1585/10 од 7. фебруара 2011. године а на основу чл.
79. и 80. све ЗПП-а, постављен је адвокат Ђапић Ду
шанка из Сомбора за привременог заступника туженом
Вучковић Жељку на непознатој адреси пребивалишта,
односно боравишта а у парничном поступку код овог
суда по тужби тужитеља Прокић Раде из Сомбора, Ва
љевска 8а, ради утврђења и предаје.
Истим решењем одређено је да ће привремени
заступник заступати туженог Вучковић Жељка у овом
парничном поступку све док се тужени Вучковић Жељ
ко или његов пуномоћник не појаве пред Судом или
док орган старатељства њему не постави стараоца.
Овај оглас ће се објавити у „Службеном гласнику
РС” путем огласне табле Суда.
3.П. број 1585/10 – Из Основног суда у Сомбору.
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ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГ
 РАДУ
Привредни суд у Београду, у стечајном већу са
стављеном од судија Љиљана Павловић председника
већа, Бранке Жерајић и Маје Живковић, чланова већа,
у стечајном поступку над стечајним дужником Здрав
ственом установом Апотека „Тена фарм” из Београда,
Новопазарска 1, донела је 31. марта 2011. године
Р Е Ш Е Њ Е
I. Одређује се завршно рочиште у поступку стеча
ја над Здравственом установом Апотека „Тена Фарм”
из Београду, Новопазарска 1.
II. Завршно рочиште ће се одржати 28. априла у
2011. години у Привредном суду у Београду, Масарико
ва 2, судница 210/ll са почетком у 9,30 часова.
III. Решење објавити на огласној табли Суда и у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
IV. Овај оглас истакнут је на огласној табли При
вредног суда у Београду 4. априла 2011. године.
Ст. број 172/10 – Из Привредног суда у Београду.
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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 исправка 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 стечаја 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-финансијском 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.
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Привредни суд у Београду, стечајни судија Ружи
ца Бањалучкић, одлучујући о предлозима за покретање
стечајног поступка АИК Банка а.д. Ниш, из Ниша, Ни
коле Пашића број 42, и Raiffeis en bank, Нови Београд,
Бул. Зорана Ђинђића број 64а, над дужником Предузе
ће за производњу, трговину и услуге „Golda” д.о.о.Но
ви Београд, Тошин бунар 167а, матични број 17158040,
ПИБ 101744831, број 45 Ст. 148/2011 донео је 7. априла
2011. године
Р Е Ш Е Њ Е
I. Отвара се поступак стечаја над Предузећем
за производњу, троговину и услуге „Golda”, д.о.о.
из Новог Београда, Тошин бунар 167а, матични број
17158040, ПИБ 101744831, по предлогу стечајних по
верилаца Raiffeisen bank, Нови Београд, Бул. Зорана
Ђинђића број 64а и АИК Банка, а.д. Ниш, Николе Па
шића број 42.
II. За стечајног управника именује се Жарко Вуја
чић из Београда.
III. Налаже се стечајном дужнику да изврши при
мопредају дужности са стечајним управнику у време и
месту које стечајни управник одреди и то тако што ће
му предати печате предузећа, сву документацију пре
дузаћа и предати непокретну и покретну имовину са
пословним просторима предузећа на даље чување и
управљање.
IV. Прво поверилачко орчиште на коме ће се рас
прављати о извештају о економско финансијком по
ложају стечајног дужника одређује се за 12. мај 2011.
године у 11,00 часова, судница 211, у Привреном суду у
Београду, Масарикова 2.
V. Испитно рочиште одређује се за 30. јуни 2011.
године у 11,00 часова, судница 211, у Привреном суду у
Београду, Масарикова 2.
VI. Позивају се повериоци да у року од 45 дана од
дана објављивања огласа о отварању поступка стечаја
над стечајним дужником у „Службеном гласнику РС”,
пријаве Привредном суду у Београду, своја обезбеђена
и необезбеђена потраживања, а дужници стечајног ду
жника се позивају да испуне своје обавезе према сте
чајном дужнику.
VII. Позивају се повериоци да пре првог повери
лачког рочишта формирају Скупштину поверилаца,
а уколико то не учине сазива се седница Скупштине
поверилаца која ће се одржати на првом поверилачком
рочишту.
VIII. Оглас о отварању поступка стечаја објављу
је се на огласној табли суда и биће накнадно објављен
у „Службеном гласнику РС”, и једно високотиражном
дневном листу који се дистрибуира на територији Ре
публике Србије.
IX. Налаже се Агенцији за привредне регистре да
изврши упис забележбе о отварању стечајног поступка
над стечајним дужником.
45. Ст. бро 148/2011 – Из Привредног суда у Бео
граду.
11133

У предмету 22-Ст. број 4372/2010 у поступку сте
чаја над стечајним дужником „Комграп градња”, д.о.о.
у стечају, из Београда, Шумадијски трг број 6а, заказује
се допунско рочиште за испитивање пријављених по
траживања за 10. јуни 2011. године са почетком у 10,00
часова у згради Привредног суда у Београду, Масари
кова број 2., судница 100/I спрат.
22. Ст. број 4372/2010 – Из Привредног суда у Бео
граду.
11132

Привредни суд у Београду, стечајни судија Весна
Тодоровић, у поступку спровођења стечаја над „Слатка
машта”, д.о.о. Јована Бјелића број 18. из Београда, дана
19. март 2011. године донео је Решење
I. Закључује се поступак стечаја над дужником
„Слатка машта”, д.о.о. Јована Бјелића 18 из Београда.
II. Налаже се стечајном управнику да угаси теку
ћи рачун стечајног дужника број 115-27706-75, који се
води код КБЦ банке а.д. Београд, а евентуално располо
жива средства на рачуну пренесе на рачун судског де
позита број 840-298802-02.
III. Налаже се Агенцији за привредне регистре из
Београда, Бранкова 25 да изврши брисање стечајног ду
жника „Слатка машта”, д.о.о. Јована Бјелића број 18.
из Београда.
IV. Налаже се Републичком заводу за статистику
да брише из своје евиденције стечајног дужника са ма
тичним бројем 17449966.
V. Налаже се Пореској управи да угаси порески
идентификациони број стечајног дужника 102524936.
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VI. Налаже се стечајном управнику да достави
трошковник до сада учињених трошкова који ће се ис
платити из средстава уплаћеног предујма за покретање
стечајног поступка са депозитног рачуна суда, те да уко
лико по покрићу насталих трошкова преостану средста
ва, та средства уплатити у буџет Републике Србије.
VII. По правоснажности овог решења, и по изве
штају стечајног управника уз доставу уништених пе
чата стечајног дужника, а у вези става II овог решења,
Суд ће донети посебно решење о разрешењу дужности
стечајног управника.
11. Ст. број 2395/2010 – Из Привредног суда у Бео
граду.
11186

Привредни суд у Београду, оглашава решењем 46.
Ст. број 2457/2010 од 12. априла 2011. године којим се
исправља Решење овог суда 46. Ст. број 2457/2010 од 3.
марта 2011. године, а којим је извршена исправка реше
ња од 27. јануара 2011. године и решења од 21. децем
бра 2010. године, којим је усвојен предлог предлагачаповериоца „Banca Intesa” а.д. Нови Београд, Милентија
Поповића 7Б, за покретање поступка стечаја над „ARG
Sуstem” из Београда, Кнеза Михајла 52, матични број
7906218, ПИБ број 100056764, и то у ставу VI и ставу
VII изреке решење 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. априла 2011. године у 8,00 часова, треба да стоји
одређује се за 17. мај 2011. године у 9,00 часова које
ће одржати у Приведном суду у Београду, Масарикова
број 2, судница 230, спрат 2.”,
– у став VII уместо: „Испитно рочиште заказује се
за 12. април 2011. године, у 9,00 часова, треба да стоји
одређује се за 17. мај 2011. године у 10,00 часова, а које
ће се одржати у Привредном суду у Београду, Масари
кова 2, судница 230 спрат 2.”,
док у осталом делу текст решења остаје непроме
њено.
46. Ст. број 2457/10 – Из Привредног суда у Бео
граду.
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 производњу, 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
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4. Позивају се дужници стечајног дужника да испуне своје обавезе према стечајној маси.
5. Рочиште за испитивање потраживања одређује
се за 14.јул 2011.год. са почетком у 10,00 часова у судници бр.2 овог суда.
6. Прво поверилачко рочиште и Скупштина поверилаца 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 истаћи 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
11320
1. Отвара се поступак стечаја над стечајним дужником Привредно друштво за производњу, промет, услуге и шпедицију „ЈСС –СТРОНГ“ ДОО Чокешина,
Лозница матични број 20243813 ПИБ 104803680због
трајније неспособности за плаћање.
2. За стечајног управника методом случајног одабира 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 неблаговремене.
4. Позивају се дужници стечајног дужника да испуне 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 сазива 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.
11683
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

I Привредни суд у Београду, (7 Ст. број 2753/10)
заказао је поверилачко рочиште на коме ће се распра
вљати о извештају о економско-финансијском положају
стечајног дужника Привредног друштва за посредова
ње у промету некретнина, грађевинарство и трговину
Delta legal d.o.o. Београд – у стечају, Београд, Водовод
ска 172, за 12. мај 2011. године у 11,00 часова, које ће
се одржати у Привредном суду у Београду, Масарикова
број 2, судница 100, спрат I.
II На поверилачко рочиште из став I позивају се
повериоци, под претњом правних последица пропу
штања рочишта.
7. Ст. број 2753/10 – Из Привредног суда у Београду.
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 дужником 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.

Предлог „Марфин банке” АД Београд за покретање стечајног поступка, над „ECO-KOKO” ДОО из
Ваљева усваја се.
I. Отвара се поступак стечаја над стечајним дужником „ECO-KOKO‘‘ ДОО из Ваљева, ул. Владике
Николаја бр. 46, матични број 17552171, ПИБ 103304769.
II. Стечајни поступак се отвара због трајне неспособности 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 управник 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. гласнику РС” биће одбачене као неблаговремене.
V. Позивају се дужници стечајног дужника да испуне 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
11685

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 покретање 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 неспособности 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 испуне 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 дужником „КРАЈЧИНОВИЋ“ ДОО Глоговац, Милутина
Мијаиловића 23. матични број 06355722 ПИБ
103255810 због трајније неспособности за плаћање.
2. За стечајног управника методом случајног одабира 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 неблаговремене.
4. Позивају се дужници стечајног дужника да испуне 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 сазива 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
ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ
Привредни суд у Зајечару и то судија Милена Сте
вановић, као стечајни судија у поступку стечаја над
стечајним дужником ОД „Рајковић Оливера и други”
из Сокобање у стечају, на рочишту одржаном 31. мартa
2011. године донео је
Р Е Ш Е Њ Е
Закључује се поступак стечаја над стечајним ду
жником ОД „Радојковић Оливера и други” Сокобања,
Бранислава Нушића 3, МБ 17226908, ПИБ 100881051.
Повериоци могу изјавити жалбу у року од осам
дана од дана објаве огласа.
Ст. број 135/10 – Из Привредног суда у Зајечару.
10928
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Привредни суд у Зајечару и то судија Милена Сте
вановић, као стечајни судија у поступку стечаја над сте
чајним дужником ДОО „Шумепромет” из Мајданпека,
на рочишту одржаном 31. марта 2011. године донео је
Р Е Ш Е Њ Е
Закључује се поступак стечаја над стечајним ду
жником ДОО „Шумепромет” из Мајданпека, Пролетер
ска 133, МБ 17509299, ПИБ 102932541.
Повериоци могу изјавити жалбу у року од осам
дана од објаве огласа.
Ст. број 430/10 – Из Привредног суда у Зајечару.
10707

Привредни суд у Зајечару донео је решење о отва
рању стечајног поступка над стечајним дужником ОД
„Филиповић и остали – Вилас” Зајечар. 31. марта 2011.
године.
Стечајни поступак је отворен због трајније неспо
собности плаћања.
За стечајног управника одређује се Ивица Стојко
вић лиценцирани стечајни управник – предузетник из
Бора.
Позивају се повериоци да пријаве своја обезбеђе
на и необезбеђена потраживања у року од 90 дана од
објављивања огласа о отварању стечајног поступка у
„Службеном гласнику РС” према стечајном дужнику,
писаном пријавом са доказима о основаности потражи
вања у два примерка са упозорењем да уколико повери
оци поднесу пријаве после протека рока од 90 дана до
120 дана од објављивања огласа у „Службеном гласни
ку РС”, исте ће бити испитане на допунском испитном
рочишту, а пријаве потраживања поднесене по истеку
рока од 120 дана од објављивања огласа у „Службеном
гласнику РС”, биће одбачене као неблаговремене.
Позивају се дужници да испуне своје обавезе пре
ма стечајној маси стечајног дужника.
Прво поверилачко рочиште и скупштина повери
оца се заказује за 4. мај 2011. у 12,00 часова у згради
Привредног суда у Зајечару у судници број 6.
Испитно рочиште се заказује за 26. август 2011.
године са почетком у 12,00 часова у згради Привредног
суда у Зајечару у судници број 6.
Оглас је објављен на огласној табли Привредног
суда у Зајечару, 31. марта 2011. године.
1. Ст. број 391/2010 – Из Привредног суда у Зајечару.
10929

Привредни суд у Зајечару и то судија Милена Сте
вановић, као стечајни судија у поступку стечаја над
стечајним дужником ДОО „Solidus line” из Зајечара у
стечају, на рочишту одржаном дана 31. марта 2011. го
дине донео је
Р Е Ш Е Њ Е
Закључује се поступак стечаја над стечајним ду
жником ДОО „Solidus line” из Зајечара, Народног
фронта 2, мб 20136839, пиб 104309431.
Повериоци могу изјавити жалбу у року од осам
дана од дана објаве огласа.
Ст. број 456/10 – Из Привредног суда у Зајечару.
10706
ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ
I. Привредни суд у Краљеву, решењем Посл.
Бр. VI. Ст.91/2010 од 11.априла 2011. године отворио 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 обезбеђена и необезбеђена потраживања према стечајном
дужнику, писаном пријавом са доказима о основаности
потраживања, у 2 примерка.
V. Позивају се дужници стечајног дужника да одмах 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 жалба 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
11266

1. Привредни суд у Краљеву обавештава повериоце да је решењем Ст. 38/2011. од 18.04.2011. године заказао 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 реорганизације предузећа „TRAYAL KORPORACIJA” а.д. из
Крушевца ул. Милоша Обилића б.б., мат. бр. 07144083
ПИБ 100315020 повериоци се могу упознати разгледањем истог у писарници овог суда соба број 9 од 8,00
до 14,00 часова или на сајту Агенције за привредне регистре.
4. Уколико повериоци имају примедбе на предлог
унапред припремљеног плана реорганизације којима
оспоравају садржину унапред припремљеног плана реорганизације а нарочито основ и висину планом обухваћених 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 сразмерно висини њихових потраживања. У случају када је
потраживање оспорено стечајни судија може извршити процену висине потраживања у сврху гласања. Ако
се гласање обавља писменим путем, без присуства на
рочишту, правна лица морају да поднесу суду гласачке листиће који су потписани од стране статутарног
заступника и оверени печатом правног лица а физичка 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 почетка рочишта. Пре почетка гласања на рочишту суд ће
обавестити све присутне о резултатима гласања путем гласачких листића. Према поднетом унапред припремљеном плану реорганизације повериоци ће гласати у оквиру класа поверилаца и унапред припремљени
план реорганизације се сматра усвојеним ако га прихвате 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, уделима и акцијама код других правних лица, потраживањима 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 реорганизације дужан је да без одлагања обавести суд о свакој 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
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ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ
I. Отвара се поступак стечаја над стечајним ду
жником Акционарско друштво „Тома Костић” Ле
сковац, Текстилна 97, матични број 7277954 ПИБ
100332241.
II. Утврђује се постојање стечајног разлога трајне
неспособности плаћања.
III. За стечајног управника именује се Денић Миле
из Лесковца.
IV. Позивају се повериоци да у року од 120 дана,
од дана објављивања Огласа о отварању стечајног по
ступка у „Службеном гласнику Републике Србије”,
пријаве овом суду своја обезбеђена и необезбеђена по
траживања према стечајном дужнику писменом прија
вом, поднетом у два примерка са приложеним доказима
о основаности потраживања.
V. Позивају се дужници стечајног дужника да од
мах испуне своје обавезе према стечајној маси.
VI. Испитно рочиште заказује се за 8. септембар
2011. године у 12,00 часова, у згради Привредног суда
у Лесковцу, Булевар ослобођења 2, судница 3.
VII. Прво поверилачко рочиште заказује се за 5.
мај 2011. године, у 11,00 часова, у згради Привредног
суда у Лесковцу, у Булеварu ослобођења 2, у судници
број 3.
VIII. Стечајни поступак отворен је 23. марта 2011.
године а 25. марта 2011. године, Решење је објављено
на огласној табли овог суда.
IX. Налаже се Агенцији за привредне регистре да
упише у регистар отварање стечајног поступка над сте
чајним дужником акционарско друштво „Тома Костић”
Лесковац, Текстилна 97, матични број 7277954 ПИБ
100332241.
X. Налаже се заступнику дужника да изврши при
мопредају дужности са стечајним управником у време
и месту које стечајни управник одреди и то тако што ће
му предати печате предузећа, сву документацију пред
узећа и предати сву непокретну и покретну имовину
предузећа и пословни простор предузећа на даље чу
вање и управљање.
Овај оглас истакнут је на огласној табли суда
25. марта 2011. године.
3. Ст. број 63/2010 – Из Привредног суда у Лесковцу.
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ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ
Привредни суд у Нишу, стечајни судија Љиља
на Пејић, у поступку стечаја над стечајним дужником
„Инвестпројект” д.о.о. у стечају из Ниша, кога заступа
стечајни управник Љубомир Костић, донео је 4. априла
2011. године
Р Е Ш Е Њ Е
Одређује се одржавање допунског испитног рочи
шта ради испитивања пријава потраживања повериоца
Комерцијална банка а.д. Београд.
Рочиште ће се одржати, 5. маја 2011. године у
12,00 часова у згради Привредног суда у Нишу, Свето
савска 7а, судница број 2.
Решење објавити на огласној табли Суда и у „Слу
жбеном гласнику РС”.
1. Ст. број 122/10 – Из Привредног суда у Нишу.
10932

Привредни суд у Нишу, и то стечајни судија Мо
мир Тасић, одлучујући о предлогу предлагача Агенција
за приватизацију РС, Београд, Теразије 23 од 29. мар
та 2011. године за покретање стечајног поступка према
дужнику Деоничарско друштво у мешовитој своји са
п.о. „Аутотранспрот” Ниш ТПЦ Калча, Поткровље л-б,
донео је 4. априла 2011. године
Р Е Ш Е Њ Е
Отвара се поступак стечаја над ДД у мешови
тој својини са п.о. „Аутотранспорт” Ниш, ТПЦ Кал
ча, Поткровље л-б, матични број 09032509, ПИБ
100665679, а из разлога трајније неспособности плаћа
ња и презадужености.
За стечајног управника именује се Агенција за
приватизацију Републике Србије – Центар за стечај Бе
оград.
Позивају се повериоци да у року од 45 дана, а нај
касније у року од 120 дана под претњом преклузија
од објављивања огласа о отварању стечајног поступка
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у „Службеном гласнику РС” пријаве Привредном суду
у Нишу, своја обезбеђена и необезбеђена потраживања
према стечајном дужнику, писаном пријавом са докази
ма о основаности потраживања, у два примерка.
Позивају се дужници стечајног дужника да одмах
испуне своје обавезе према стечајној маси.
Прво поверилачко рочиште заказује се за 17. мај
2011. године са почетком у 11,00 часова, које ће се одр
жати у згради Привредног суда у Нишу, Светосавска
7а, судница 3.
Испитно рочиште заказује се за 29. јул 2011. го
дине, са почетком у 11,00 часова, које ће се одржати у
згради Привредног суда у Нишу, Светосавска 7а, суд
ница број 3.
Стечајни поступак је отворен 4. априла 2011. го
дине и то дана је решење објављено на огласној табли
Суда.
3. Ст. број 408/11 – Из Привредног суда у Нишу.
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ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ
Привредни суд у Новом Саду, поступајући по сте
чајном судији Слободанки Комшић, у поступку стечаја
над дужником „Градал инжењеринг” Нови Сад, Ки
сачка 28, МБ8600449, ПИБ 101702473, по обавештењу
НБС од 13. априла 2010. године и предлогу дужника
„Градал инжењеринг” Нови Сад, Кисачка 28 од 22. јуна
2010. године донео је
Р Е Ш Е Њ Е
Заказује се завршно рочиште у поступку стечаја
над стечајним дужником „Градал инжењеринг” Нови
Сад за 11. мај 2011. године са почетком у 9,30 часова и
одржаће се у расправној сали Привредног суда у Новом
Саду, судница број 7/приземље, Сутјеска 3.
2. Ст. број 149/2010 – Из Привредног суда у Новом
Саду.
10708

Привредни суд у Новом Саду, по судији Владисла
ву Куртеку, у поступку стечаја над дужником СЗ „Ми
ленијум” Нови Сад, у стечају, улица Радничка број 7,
МБ 8688010, по захтеву повериоца Стојановћ Слави
це из Новог Сада, улица Бошка Бухе број 4, 4. априла
2011. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
Усваја се завршни извештај и завршни рачун сте
чајног дужника према предлогу стечајног управника од
18. марта 2011. године.
Коначна награда стечајног управника утврђује
се у износу од 104.337,07 динара, а накнада трошкова
стечајног управника утврђује се у коначном износу од
90.000,00 динара.
Исплата награде и наканде трошкова стечајног
управника до висине расположивих средстава изврши
ће се стечајном управнику након што буду исплаћени
преостали трошкови, везани за закључење стечаја.
Стечајни поступак над стечајним дужником СЗ
„Миленијум” Нови Сад, у стечају, улица Радничка 7,
МБ 8688010 – се закључује.
Овлашћује се стечајни управник Бранка Павлић да
заступа стечајну масу СЗ „Миленијум” Нови Сад, у по
ступку који се води пред Привредним судом у Новом
Саду, број П-4610/2010 и бр. П-134/2011.
1. Ст. број 1051/2010 – Из Привредног суда у Но
вом Саду.
10918
ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ
Привредни суд у Панчеву, обавештава све повери
оце стечајног дужника Земљорадничка задруга „Све
тозар Марковић” из Долова, Краља Петра I број 1, ма
тични број 08243077, ПИБ 100593092, да је решењем
стечајног судије Ст. број 14/2011 од 6. априла 2011. го
дине, отворен стечајни поступак над стечајним дужни
ком, с обзиром да је стечајни дужник трајније неспосо
бан за плаћање јер је потпуно обуставио сва плаћања у
непрекидном трајању од три године и не може да одго
вори својим новчаним обавезама у року од 45 дана од
њихове доспелости.
За стечајног управника именован је Петковић Ми
хајло из Ковина, лиценцирани стечајни управник, број
лиценце 155-0088.
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Позивају се повериоци стечајног дужника да у ро
ку од 60 дана од објављивања огласа о отварању сте
чајног поступка у „Службеном гласнику РС”, пријаве
своја обезбеђена и необезеђена потраживања.
Позивају се дужници стечајници стечајног дужни
ка да испуне своје обавезе према стечајној маси.
Рочиште за испитивање потраживања одржаће се
2. септембра 2011. године у 12,00 часова, у сали број
113, први спрат Привредног суда у Панчеву.
Прво поверилачко рочиште одржаће се 13. маја
2011. године у 11,00 часова, у сали број 113, први спрат
Привредног суда у Панчеву.
Уколико се прва скупштина поверилаца не одржи
до првог поверилачког рочишта, иста се сазива за 13.
мај 2011. године у 11,00 часова када се одржава прво
поверилачко рочиште, на којој седници ће се вршити
избор председника скупштине и чланова одбора пове
рилаца. На седници скупштине се позивају сви стечај
ни повериоци и разлучни повериоци до висине потра
живања за коју у чине вероватним да ће се појавити као
стечајни повериоци.
Оглас о отварању стечајног поступка над стечај
ним дужником, објављен је на огласној табли Привред
ног суда у Панчеву, 6. априла 2011. године.
Ст. број 14/2011 – Из Привредног суда у Панчеву.
10930

1. Отвара се стечајни поступак над Предузећем
„Интех” д.о.о. Пријепоље, Трг Димитрија Туцовића 7,
МБ 17253891, ПИБ 100809492, због трајније неспособ
ности за плаћање.
2. За стечајног управника одређује се Агенција за
приватизацију РС, Центар за стечај Београд.
3. Одређује се испитно рочиште за 2. септембар
2011. године са почетком у 12,00 часова у соби број 51/III.
4. Позивају се повериоци да у року од 120 дана од
дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”,
пријаве своја обезбеђена и необезбеђена потраживања,
пријавом потраживања, у два примерка са доказима.
5. Позивају се дужници стечајног дужника да ис
пуне своје обавезе према стечајној маси стечајног ду
жника.
6. Одређује се прво поверилачко рочиште за
13. мај 2011. године са почетком у 12,00 часова со
ба број 51/III, те ће се истог дана одржати и седница
скупштине поверилаца, уколико иста не буде одржана
раније.
7. Решење истакнуто на огласној табли суда,
4. априла 2011. године.
Посл. број 3. Ст. 1/2011 – Из Привредног суда у
Ужицу.
10924

ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Привредни суд у Чачку, обавештава да је реше
њем Ст. број 397/10 од 13. јануара 2011. године отво
рен поступак стечаја над ДП „Чачак промет” Чачак, МБ
07357532 и са овим даном су наступиле правне после
дице отварања стечајног поступка. Стечајни управник
је Агенција за приватизацију РС.
Позивају се повериоци овог стечајног дужника
да најдаље у року од 120 дана од објављивања огласа
о отварању стечајног поступка у „Службеном гласнику
РС”, пријаве своја потраживања. Пријаве потраживања
достављати Привреднм суду у Чачку, у два примерка
са свим прилозима и позивом на број Ст. 141/2011 на
адресу Цара Душана 6, Чачак. Пријаве поднете по исте
ку овог рока биће одбачене као неблаговремене.
Позивају се дужници стечајног дужника да без од
лагања испуне своје обавезе према стечајној маси.
Прво поверилачко рочиште је одређено за 3. мај
2011. године и одржаће се у Привредном суду у Чач
ку, Цара Душана 6, судница број 3 са почетком у 11,00
часова. Уколико скупштина поверилаца не буде форми
рана пре првог поверилачког рочишта иста се сазива за
прво поверилачко рочиште.
Испитно рочиште заказано је за 16. септембар
2011. године и одржаће се у Привредом суду у Чачку,
Цара Душана 6, судница број 3 са почетком у 11,00 ча
сова.
2. Ст. број 141/2011 – Из Привредног суда у Чачку.
11311

Привредни суд у Сремској Митровици, поступајући по судији у предмету „АГРОСРЕМ” АД у стечају 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 поступак 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
ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ
Привредни суд у Ужицу, као стечајни, у већу са
стављеном од судије Манојла Миловића као председ
ника већа и судија Братислав Бјелановића и Миљка
Мићовића као чланова већа, у предмету стечаја над
Стечајна маса ЗЗ „Јединство” у стечају Латвица, донео
је дана 4. априла 2011. године
Р Е Ш Е Њ Е
Усваја се завршни рачун стечајног дужника Сте
чајна маса ЗЗ „Јединство” у стечају Латвица.Закључује
се стечајни поступак над стечајним дужником Стечајна
маса ЗЗ „Јединство” у стечају из Латвице. По правосна
жности решења одређује се брисање дужника Стечајна
маса ЗЗ Јединство” у стечају из Латвице.Решење обја
вити у Службеном гласнику Републике Србије уз до
пис и на огласној табли суда, а доставити га стечајном
управнику Агенцији за приватизацију центар за стечај,
пуномоћнику стечајном управнику Милићу Нешковић,
Агенцији за привредне регистре Београд.
Ст. број 338/10 – Из Привредног суда у Ужицу.
10704

ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ

Привредни суд у Чачку, је решењем Ст. број 106/11
од 8. априла 2011. године отворио поступак стечаја
над д.о.о. „Sašex” Чачак, Кнеза Васе Поповића 7, МБ
20030135, ПИБ 103828576 и са овим даном су насту
пиле правне последице отварања стечајног поступка
истицањем решења на огласној табли суда. Стечајни
управник је Гордана Хаџић из Горњег Милановца, кон
такт телефон 063-7252-475.
Позивају се повериоци овог стечајног дужника
да најдаље у року од 120 дана од објављивања огласа
о отварању стечајног поступка у „Службеном гласнику
РС”, пријаве своја потраживања. Пријаве потраживања
достављати Привредном суду у Чачку у два примерка
са прилозима и позивом на број Ст. 106/2011 на адресу,
ул. Цара Душана 6, Чачак. Пријаве поднете по истеку
овог рока биће одбачене као неблаговремене.
Позивају се дужници стечајног дужника да без од
лагања испуне своје обавезе према стечајној маси.
Прво поверилачко рочиште је одређено за дан
16. мај 2011. године и одржаће се у Привредном суду у
Чачку, ул. Цара Душана број 6, судница број 3 са почет
ком у 10,30 часова. Уколико скупштина поверилаца не
буде формирана пре првог поверилачког рочишта иста
се сазива за прво поверилачко рочиште.
Испитно рочиште заказано је за 2. септембар 2011.
године и одржаће се у Привредном суду у Чачку, ул.
Цара Душана број 6, судница број 3 са почетком у 12,00
часова.
2. Ст. број106/2011 – Из Привредног суда у Чачку.
12085

138

20. IV 2011. /

Судски регистар
ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ
Привредни суд у Зајечару, решењем Фи. број
26/11, уписао је у судски регистар, у регистарском уло
шку бр. 5-113, податке:
У Дечијем одмаралишту „Ртањ” Ртањ, спроводи
поступак редовне ликвидације, вансудски-преко ликви
дационог управника.
Ликвидациони управник је Миодраг Јовић из Бо
љевца у складу са Одлуком о укидању установе Дечије
одмаралиште „Ртањ”.
Фи. број 26/11 – Из Привредног суда у Зајечару.
11223
ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ
Привредни суд у Зрењанину, решењем Фи. број
23/2011 уписао је у судски регистар, у рег. улошку број
5-54 библиотека „Бранко Радичевић” Житиште, податке:
Уписује се усклађивање са Законом о класифика
цији делатности, делатности су:
9010 делатност библиотека,
9103 заштита културних добара – заштита књига
као културног добра,
8559 остало образовање,
6311 обрада података,
6312 веб портали,
4761 трговина на мало књигама,
4762 т рговина на мало новинама и канцелариј
ским материјалом,
4779 трговина на мало антикварним књигама,
5811 издавање књига, брошура, музичких књига и
других публикација,
5813 издавање новина,
5814 извавање часописа и сличних периодичних
издања,
5814 издавање новина,
5814 издавање часописа и сличних периодичних
издања,
5819 остала издавачка делатност,
1812 остало штампање,
1813 услуге припреме за штампу,
1814 књиговезачке и сродне услуге,
1820 умножавање снимљених записа.
Фи. број 23/2011 – Из Привредног суда у Зрењанину.
10925
ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ
Привредни суд у Сомбору, у рег. ул. број 5-63, ре
шењем Фи. број 21/2011 од 31. марта 2011. године код
субјекта Дом ученика средњих школа Сомбор, Стапар
ски пут 1а, Сомбор, уписао је усаглашавање са Зако
ном о ученичком и студенском стандарду („Службени
гласник РС”, број 18/2011), усаглашавање делатности
са Законом о класификацији делатности („Службени
гласник РС”, број 104/2009) и Уредбом о класификацији
делатности („Службени гласник РС”, број 54/2010) тако
да су нове шифре делатности: 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 Привредног суда у Сомбору.
10691

Пријаве потраживања слати на адресу ликвидаци
оног управника.
Упозоравају се повериоци да ће им потраживања
бити преклудирана ако не пријаве своја потраживања
у року од 30 дана од објављивања последњег обаве
штења, односно ако не покрену судски поступак пред
надлежним судом у року од 30 дана од пријема обаве
штења о оспоравању потраживања.
10754

регистре спроведе смањење капитала и изврши објаву
ове Одлуке заједно са позивом повериоцима друштва
да пријаве своја потраживања.
Позивају се сви повериоци да у складу са члана
268. Закона о привредним друштвима пријаве своја по
траживања од Друштва, у року од осам дана од дана
објављивања овог обавештења у „Службеном гласнику
РС”, на адресу друштва – „Трећа петолетка” д.о.о. Бео
град, улица Жоржа Клемансоа број 19.
10992

На основу члана 395. Закона о привредним дру
штвима („Службени гласник РС”, број 125/2004), и
члана 58. став 2. тачка 1. Закона о регистрацији при
вредних субјеката („Службени гласник РС”, број
55/2004), оглашава Извештај о битним догађајима и
позив повериоцима.
Управни одбор оснивача Холдинг корпорације
комграп Акционарско друштво, Београд, Теразије 4, је
на седници која је одржана 8. априла 2011. године до
нео Одлуку о спајању уз припајање привредних дру
штава Холдинг корпорација „Комграп”, АД, „Ком
грап-Макиш”, Предуезћа за обраду дрвета, друштво
са ограниченом одговорношћу, Београд, Макиш,
Обреновачки друм б.б., и Холдинг корпорација
„Комграп”, АД „Комграп – метал”, Предузећа за
металне конструкције и водовод, друштво са огра
ниченом одговорношћу, Београд, Железник, Савска
15, привредном друштво Холдинг корпорација „Ком
грап”, АД, „Компграп-стан”, Предузећу за привређива
ње стамбеним и пословним просторијама и зградама,
д.о.о., Београд, Теразије 4.
Холдинг корпорација Комграп Акционарско дру
штво, Београд, Теразије 4, је оснивач и 100% власник
сва три привредна друштва. На основу донете Одлуке
покреће се поступак статусне промене спајања уз при
пајање објавом Уговора о спајању уз припајање 12.
априла 2011. године привредних друштава Холдинг
корпорација „Комграп” АД, „Компграп-Макиш”, Пред
узећа за обраду дрвета, друштва са ограниченом одго
ворношћу, Београд, Макиш, Обрерновачки друм б.б.,
матични број: 0602340, ПИБ: 101020055, и Холдинг
корпорација „Комграп”, АД, „Комграп-метал”, Пред
узећа за металне конструкције и водовод, друштва са
ограниченом одговорношћу, Београд, Железник, Сав
ска 15, матични број: 06023428, ПИБ: 100115580, која
престају да постоји припајањем привредном друштву
стацаоцу Холдинг корпорација „Комграп” АД, Ком
грап-стан”, Предузећу за привређивање стамбеним и
пословним просторијама и зградама, дрштву са огра
ниченом одговорношћу, Београд, Теразије 4, матични
број 07751141, ПИБ: 101824219, сагласно законским
прописима.
Позивају се повериоци чија су потраживања на
стала до објаве Уговора о спајању уз припајање да у
року од 30 дана од објаве уговора о спајању уз припа
јање огласом, писаним путем захтевају обезбеђење пу
тем захтевају обезбеђење или намирење ненамирених
пуновачних потраживања, како доспелих тако и недо
спелих, од друштва која учествују у поступку спајања
уз припајање која су им дужник. Повериоци који ни
су захтевали обезбеђење или намирење потраживања
у року од 30 дана, имају право да у року шест месеци
од дана објављивања регистрације спајања уз припаја
ње, писаним путем захтевају обезбеђење недоспелих
потраживања ако учине вероватним да се спајањем уз
припајање угрожава њихово намирење.
11452

Неважеће исправе

ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ
Привредни суд у Суботици је 12. 4. 2011. године
решењем Фи. 65/2011 од 8. 4. 2011. године, уписао у
судски регистар у регистарском улошку брoj 5-161,
Здравствена установа апотека „Аполо” Мол, ЈНА 58/а,
следеће:
Усаглашавање делатности са Законом и Уредбом о
класификацији делатности – постојеће делатности су:
2110, 2120, 4645, 4719, 4773, 4774, 4775.
Фи. број 65/2011 – Из Привредног суда у Суботици.
11331

Обавештења/ликвидације
На основу чл. 349. и 351. Закона о привредним
друштвима Трговинско предузеће „Тинз-промет”
д.о.о., Торњош, Светог Стевана 63, матични број
08678430, објављује да је одлуком Скупштине од
18. фебруара 2011. године покренут поступак ликвида
ције Друштва.
За ликвидационог управника именован је Тибор
Молнар из Торњоша, Сент-Ђерђи Алберта 3.
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На основу члана 113, 114. и 268. Закона о привред
ним друштвима („Службени гласник РС”, број 125/04),
Привредно друштво „Трећа петолетка” д.о.о. Бео
град, улица Жоржа Клемансоа број 19, објављује Од
луку о смањењу капитала број 46 од 8. априла 2011.
године
1.Смањује се новчани капитал друштва „Трећа
петолетка” д.о.о. Београд, улица Жоржа Клемансоа
број19, матични број 20106654.
2. Новчани капитал друштва, смањује се за укупан
износ од 500.000 евра .
3.Основни капитал друштва, након смањења из
става И ове Одлуке, износи 4.387.432,36 евра, и то
- новчани капитал : 3.989.832,36 евра,
- уписани неновчани капитал : 397.600,00 евра.
4. Основни капитал Друштва се смањује даном об
јављивања регистрације тог смањења и са тим датумом
ће се извршити књижење истог у финансијским књи
гама друштва.
5.Овлашћује се директор друштва да ради реа
лизације ове Одлуке, предузме све потребне радње, а
посебно да пред надлежном Агенцијом за привредне

– ПУТНЕ ИСПРАВЕ –
Решењем МСП Републике Србије број 805237-2/10 од
14.04.2011. проглашава се неважећим службени пасош број
С-000003534 издат од МСП Републике Србије на име Радујко
Бранко, Београд.
01/001624/11
– ЛИЧНЕ КАРТЕ –
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1441/10 од
12.12.2010. проглашава се неважећом лична карта број
001336848 издатa од ПС Нови Београд на име Игор Новаковић,
Београд.
03/005643/11
– ФИНАНСИЈСКА ДОКУМЕНТА –
Ковач Милета, Београд, чекови бр. 0000887359, 360, 361,
362, 363 издати од ERSTE BANK a.d. u Beogradu. 04/000836/11
Ивановић Владислав, Београд, чекови бр. 87120414, 422,
430, 449, 457, 465, 473, 481, 490, 503, 85018337, 345, 353, 361,
370, 388 издати од Поштанске штедионице.
04/000837/11
Ђурић Оливера, Београд, чекови бр. 218512416, 424, 432,
440, 457, 481 издати од Војвођанске банке.
04/000838/11
Перовић Марина, Београд, чекови бр. 0000051552560, 578,
586, 594, 602 издати од Banca Intesa AD у Београду.		
04/000839/11
Ћирин Звездана, Београд, девизна штедна књижица бр.00509-00152377 издат од Еуробанк ЕФГ.
04/000840/11
Пантић Милица, Београд, чекови бр. 77997121, 130, 148,
156, 164, 172, 180, 199, 202 издати од Поштанске штедионице.
04/000841/11
Вукашиновић Мирјана, Београд, чек бр. 8043143 издат од
Српске банке.
04/000842/11
Марић Јелена, Београд, чекови бр. 0000139445308, 316,
324, 332 издати од Комерцијалне банке.
04/000843/11
Ђурковић Зорица, Београд, чекови бр. 0000144445996,
0000144446002, 010, 028, 036, 044, 051, 069, 077 издати од Ко
мерцијална банка а.д. Београд.
04/000844/11
Коцић Милош, Београд, чекови бр. 0000080864598, 606,
614 издати од банке Интеса.
04/000845/11
Незовић Нафија, Београд, чекови бр. 2645793, 807 издати
од Поштанске штедионице.
04/000846/11
Дивнић Кристина, Београд, чекови бр. 67279484, 492, 506
издати од Поштанске штедионице.
04/000847/11
Петровић Јелка, Обреновац, чекови бр. 37939110, 129, 137,
145, 153, 161, 170, 188, 196, 200 издати од Поштанске штедионице.
04/000848/11
Крушкоња Радош, Прибој, чек бр. 0000000873196 издат од
Војвођанске банке.
04/000849/11
Башић Никола, Нови Београд, девизна штедна књижица
бр.000300875310 издат од Војвођанске банке.
04/000850/11
Башић Никола, Нови Београд, девизна штедна књижица
бр.001022246171 издат од Војвођанске банке.
04/000851/11
Башић Никола, Нови Београд, девизна штедна књижица
бр.001022246268 издат од Војвођанске банке.
04/000852/11
Башић Никола, Нови Београд, девизна штедна књижица
бр.001022246365 издат од Војвођанске банке.
04/000853/11
Ђорђевић Милош, Београд, чекови бр. 89544589, 597, 605,
613, 91959262 издати од Српске банке.
04/000854/11
Васиљко Васић, Обреновац, чек бр. 89195457 издат од
Српске банке.
04/000855/11
Стефановић Душко, Београд, чекови бр. 0000031870520,
546, 0000032462673 издати од банке Интеса.
04/000856/11
Бањац Роса, Кикинда, чек бр. 34858761 издат од банке Ин
теса.
04/000857/11
Арас Снежана, Београд, чекови бр. 77530772, 78010501 из
дати од Српске банке.
04/000858/11
Поробић Јован, Београд, чекови бр. 36071060, 079, 087,
095, 109 издати од Поштанске штедионице.
04/000859/11
Велемир Стоја, Београд, чекови бр. 87106918, 926, 934,
942, 950, 969, 977, 985, 993, 87107000, 66205240, 258, 266, 274,
282 издати од Поштанске штедионице.
04/000860/11
Стојшић Драган, Жабари, девизна штедна књижица
бр.2103-28-00001-0 издат од Инвестбанке.
04/000861/11
Живојнов Маријана, Вршац, чек бр. 0000061200697 издат
од банка Интеса.
04/000862/11
Жеравица Милан, Нови Сад, чекови бр. 9000036641850,
868, 876, 884, 892, 900, 918, 926 издати од банке Интаса.
04/000863/11
Милићевић Ненад, Краљево, чекови бр. 9468655, 663 изда
ти од Српске банке.
04/000864/11
Кокотовић-Груичић
Петар,
Сопот,
чекови
бр.
0000218842904, 920 издати од Војвођанске банке. 04/000865/11
Василић-Браљшњевић Слађана, Ариље, чек бр.
000019384957 издат од банка Интеса.
04/000866/11
Вукићевић Жана, Београд, чекови бр. 85427946, 953, 961,
979, 987, 995 издати од банке Интаса.
04/000867/11
Зелчев Дејан, Земун, чекови бр. 3054640, 3054641 издати
од банке Интеса.
04/000868/11
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Књегинић-Будишин
Милица,
Земун,
чек
бр.
0000078025160 издат од банке Интаса.
04/000869/11
Вег Гордана, Београд, чекови бр. 13035-13044 издати од
Хипо Алпе Адриа банке.
04/000870/11
Грбић Илија, Земун, чекови бр. 2999423-2999432 издати од
Раиффеисен банке.
04/000871/11
Трајковић Срђан, Београд, чекови бр. 0000002762458, 466,
0000002764777, 785, 793, 801, 819 издати од НЛБ банке.		
04/000872/11
Огризовић Јелена, Београд, чек бр. 77632669 издат од Срп
ске банке.
04/000873/11
Јовановић Сања, Земун, чекови бр. 56792481, 490, 503,
84223891 издати од Поштанске штедионице.
04/000874/11
Стаменовић Мирослав, Борча, чекови бр. 84888940,
931.982, 55125538 издати од Поштанске штедионице.
04/000875/11
Вучковић Миливоје, Београд, чекови бр. 94442753, 761,
770, 788, 796, 800 издати од Поштанске штедионице.
04/000876/11
Костић Олга, Земун, чекови бр. 85272896, 900 издати од
Поштанске штедионице.
04/000877/11
Бујошевић Весна, Београд, чекови бр. 85270516, 524, 532,
540, 559, 567, 575, 583, 591, 605 издати од Поштанске штедионице.
04/000878/11
Младеновић Љиљана, Београд, чекови бр. 93419898, 901
издати од Поштанске штедионице.
04/000879/11
Илић Ана, Београд, чекови бр. 53967248, 256, 280 издати
од Поштанске штедионице.
04/000880/11
Штула Мила, Београд, чек бр. 64764713 издат од Поштан
ске штедионице.
04/000881/11
Мићовић Милора, Београд, девизна штедна књижица
бр.613-30-356-484-3 издат од Беобанке.
04/000882/11
Мићовић Милорад, Беог рад, девизна штедна књижица
бр.613-30-380-347-3 издат од Беобанке.
04/000883/11
Штравс Катица, Београд, чекови бр. 63291629, 637,
93763571, 94595543, 550 издати од Српске банке. 04/000884/11
Мићовић Милорад, Београд, девизна штедна књижица
бр.613-30-380-364-3 издат од Беобанке.
04/000885/11
Мићовић Милорад, Београд, девизна штедна књижица
бр.0118-03-02848-8 издат од Инвестбанке.
04/000886/11
Мићовић Милорад, Беог рад, девизна штедна књижица
бр.54720-01366300/76 издат од ЈИК банке.
04/000887/11
Вуковић Милосав, Обреновац, чек бр. 62678461 издат од
Српске Банке А.Д.
04/000888/11
Деспотовић Срећко, Петровчић, полиса животног осигура
ња бр. 6-25258 издат од Uniqa осигурања.
04/000889/11
Радовановић Раде, Земун, чекови бр. 23598213, 221, 230,
248, 256, 264, 272, 280, 299, 302, 58937690 издати од Поштанске
штедионице.
04/000890/11
– РАДНЕ КЊИЖИЦЕ –
Филиповић Данијела, Београд, издата од СО Чукарица.		
05/001365/11
Новаковић Мирослав, Београд, издата од СО Палилула.
05/001367/11
Мићић Драган, Сремчица, издата од СО Лозница.
05/001368/11
Урошевић Марија, Београд, издата од СО Нови Београд.
05/001369/11
Петровић Драган, Београд, издата од СО Нови Београд.
05/001370/11
Михајловић Душан, Београд, издата од СО Нови Београд.
05/001371/11
Васић Влатко, Београд, издата од СО Звездара.
05/001372/11
Димитријевић Слободан, Београд, издата од СО Звездара.
05/001373/11
Живковић Мила, Крушевац, издата од СО Крушевац.
05/001374/11
Кантар Александар, Београд, издата од СО Нови Београд.
05/001375/11
Несторовић Драган, Београд, издата од СО Вождовац.
05/001376/11
Васојевић Данко, Београд, издата од СО Нови Беог рад.
05/001377/11
Шишаковић Мирјана, Београд, издата од СО Нови Бео
град.
05/001378/11
Дурмиши Елвис, Београд, издата од СО Нови Београд.
05/001379/11
Меанџија Бранислава, Земун, издата од СО Сисак.
05/001380/11
Шанија Косеми, Земун, издата од СО Земун. 05/001381/11
Маринковић Божидар, Земун, издата од СО Земун.
05/001382/11
Ковачевић Марко, Земун, издата од СО Земун.
05/001383/11
Ћировић Горан, Земун, издата од СО Земун. 05/001384/11
Црногорац Мара, Земун, издата од СО Приједор.
05/001385/11
Вукша Тања, Београд, издата од СО Стари Град.
05/001386/11
Вујичић Гордана, Београд, издата од СО Стари Град.
05/001387/11
Ајдиновић Милица, Београд, издата од СО Звездара.
05/001388/11
Алија Јонузовић, Београд, издата од СО.
05/001389/11
Живковић Јелена, Београд, издата од СО.
05/001390/11
Кркић Милош, Параћин, издата од СО.
05/001391/11
Пиуковић Мира, Суботица, издата од СО Суботица.
05/001392/11
Мартиновић Ранко, Београд, издата од СО Нова Црња.
05/001393/11
Радуловић Мирјана, Београд, издата од СО. 05/001394/11
Палић Снежана, Нови Сад, издата од СО Нови Сад.
05/001395/11
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Рајачић Маја, Сириг, издата од СО Темерин. 05/001396/11
Милановић Зорица, Нови Сад, издата од СО Нови Сад.
05/001397/11
Скелеџић Јасмина, Нови Сад, издата од СО Нови Сад.
05/001398/11
Видаковић Милета, Београд, издата од СО Стари Град.
05/001399/11
Крстић Александар, Београд, издата од СО Палилула.
05/001400/11
Ивковић Бранко, Београд, издата од СО Нови Београд.
05/001401/11
Ристић Зоран, Београд, издата од СО Врачар. 05/001402/11
Огњен Зоговић, Београд, издата од СО Гроцка.
05/001403/11
Стојанов Иван, Београд, издата од СО Димитровград.
05/001404/11
Марковић Весна, Београд, издата од СО Приштина.
05/001405/11
Вукотић Никола, Београд, издата од СО Врачар.
05/001406/11
Димитровић Ненад, Београд, издата од СО Нови Београд.
05/001407/11
Шабани Бадема, Земун, издата од СО Земун. 05/001408/11
Николић Љубивоје, Београд, издата од СО Палилула.
05/001409/11
Банић Снежана, Београд, издата од СО Палилула.
05/001410/11
Јашић Горан, Врчин, издата од СО Гроцка.
05/001411/11
Вучић Немања, Београд, издата од СО Вождовац.
05/001412/11
Милићевић Лепосава, Београд, издата од СО Стари Град.
05/001413/11
Поштић Драгомир, Београд, издата од СО Стари Град.
05/001414/11
Толстој Игор, Београд, издата од СО Палилула.
05/001415/11
Марковић Момир, Београд, издата од СО Вождовац.
05/001416/11
Станковић Зорица, Алексинац, издата од СО Алексинац.
05/001417/11
Радојевић Душан, Лазарево, издата од СО. 05/001418/11
Ђелекар Јадранка, Трстеник, издата од СО. 05/001419/11
Катић Милијана, Трстеник, издата од СО.
05/001420/11
Николић Мирјана, Трстеник, издата од СО. 05/001421/11
Станковић Љубиша, Београд, издата од СО Вождовац.
05/001422/11
Марковић Владимир, Гроцка, издата од СО Гроцка.
05/001423/11
Пантелић Дејан, Гроцка, издата од СО Гроцка.
05/001424/11
Сладојевић Дарко, Болеч, издата од СО Гроцка.
05/001425/11
Минић Дејан, Београд, издата од СО Прокупље.
05/001426/11
Зарић Ивана, Београд, издата од СО Нови Београд.
05/001427/11
Савић Дејан, Београд, издата од СО Раковица.
05/001428/11
Матовић Зорана, Београд, издата од СО Врачар.
05/001429/11
Ранчић Славољуб, Београд, издата од СО.
05/001430/11
Вилотић Иван, Београд, издата од СО Чукарица.
05/001431/11
Поповић Светлана, Београд, издата од СО Стари Град.
05/001432/11
Мајсторовић Владислав, Београд, издата од СО Нови Бео
град.
05/001433/11
Бисенић Драган, Београд, издата од СО Стари Град.
05/001434/11
Калањ Матић Тања, Београд, издата од СО Звездара.
5/001435/11
Миленковић Драган, Београд, издата од СО Врачар.
05/001436/11
Василић Марина, Београд, издата од СО Раковица.
05/001437/11
Мандић Миливоје, Београд, издата од СО Стари Град.
05/001438/11
Ивковић Славица, Београд, издата од СО Звездара.
05/001439/11
Стојадиновић Ивана, Београд, издата од СО Звездара.
05/001440/11
Тодоровић Нада, Београд, издата од СО Звездара.
05/001441/11
Станисављевић Бранислав, Београд, издата од СО Звездара.
05/001442/11
Драгојевић Драгутин, Београд, издата од СО Звездара.
05/001443/11
Радојевић Драгољуб, Београд, издата од СО Звездара.
05/001444/11
Петровић Драгиша, Београд, издата од СО Палилула.
05/001445/11
Малетић Љубиша, Београд, издата од СО Звездара.
05/001446/11
Љепић Дарко, Нови Сад, издата од СО Нови Сад.
05/001447/11
Адам Ненад, Петроварадин, издата од СО Нови Сад.
05/001448/11
Тијанић Даница, Нови Сад, издата од СО Нови Сад.
05/001449/11
Симијановић Никола, Нови Сад, издата од СО Нови Сад.
05/001450/11
Вујић Драгица, Петроварадин, издата од СО Зрењанин.
05/001451/11
Шкорић Јован, Нови Сад, издата од СО Нови Сад.
05/001452/11
Стефановић Елена, Нови Сад, издата од СО Нови Сад.
05/001453/11

Николић Невенка, Буковац, издата од СО Осијек.
05/001454/11
Мисојчић Јелана, Комирић, издата од СО.
05/001455/11
Цветиновић Мирјана, Београд, издата од СО Чукарица.
05/001456/11
Скуљан Никола, Београд, издата од СО Раковица.
05/001457/11
– ВОЈНЕ ИСПРАВЕ –
Симоновић Предраг, Београд, војна легитимација бр.
А 045611, издата од ВП 6972 Београд.
07/000121/11
Милојковић Владимир, Београд, војна књижица.
07/000122/11
Ђорђевић Љубиша, Београд, војна књижица. 07/000123/11
– ЂАЧКЕ КЊИЖИЦЕ –
Пантелић Константин, Београд, ОШ "Филип Филиповић"
у Београду.
08/000092/11
Симеуновић Алекса, Београд, ОШ "Никола Тесла" у Бео
граду.
08/000093/11
Јакшић Зоран, Рума, ОШ "Вељко Дугошевић" у Руми.
08/000094/11
Радуловић Милица, Београд, ОШ "Дринка Павловић" у Бе
ограду.
08/000095/11
Марковић Марко, Умчари, ОШ "Мића Стојковић" у Умча
рима.
08/000096/11
Марковић Никола, Умчари, ОШ "Мића Стојковић" у Умча
рима.
08/000097/11
Марковић Снежана, Умчари, ОШ "Мића Стојковић" у Ум
чарима.
08/000098/11
Тодић Срђан, Београд, ОШ "Бранко Ћопић" у Београду.
08/000099/11
Јокић Милош, Београд, ОШ "Јелена Ћетковић" у Београду.
08/000100/11
Миловановић Никола, Смедеревска Паланка, ОШ "Станоје
Главаш" у Глибовцу.
08/000101/11
– СВЕДОЧАНСТВА И ДИПЛОМЕ –
Гина Секулић Долорес, Зрењанин, диплома Хемијско - тех
нолошке и грађевинске школе у Кикинди.
09/002007/11
Стојковић Сенка, Крагујевац, сведочанство ОШ "21. окто
бар" у Крагујевцу.
09/002061/11
Пешић Саво, Крупањ, диплома средње школе "Вук Кара
џић" у Крупњу.
09/002062/11
Љубинковић Тања, Земун, диплома земунске гимназије.
09/002063/11
Симић Иван, Београд, диплома ФОН-а у Београду.
09/002064/11
Маринковић Марко, Београд, сведочанство I-III разреда
Текстилне школе у Београду.
09/002065/11
Медојевић Весна, Београд, диплома високе пословне шко
ле струковних студија у Новом Саду.
09/002066/11
Милосављевић Душанка, Београд, сведочанство ОШ "Ста
ри град" у Београду.
09/002067/11
Стојановић Тања, Велика Плана, диплома ЕУШ "Вук Кара
џић" у Великој Плани.
09/002068/11
Петковић Марија, Соко Бања, диплома Природно-матема
тичког факултета универзитета у Нишу.
09/002069/11
Јаха Адам, Београд, диплома машинске школе "Змај" у Зе
муну.
09/002070/11
Ђогић Радан, Београд, сведочанство ОШ "Олга Петров" у
Падинској Скели.
09/002071/11
Ђорђевић Милијана, Београд, сведочанство ОШ "Ђуро Са
лај" у Београду.
09/002072/11
Котуровић Зорица, Обреновац, сведочанство за IV разред
техничке школе "Буда Давидовић" у Обреновцу. 09/002073/11
Пантић Горан, Београд, сведочанство ОШ "Влада Обрадо
вић Камени" у Београду.
09/002074/11
Милановић Александар, Београд, диплома Прве метало
прерађивачке школе - школе ученика у привреди у Београду.
09/002075/11
Јевремовић Милица, Београд, сведочанство ОШ "Драгојло
Дудић" у Београду.
09/002076/11
Арсић Никола, Београд, диплома техничке школе Нови Бе
оград.
09/002077/11
Дапчевић Ивана, Зрењанин, диплома Високе туристичке
школе струковних студија у Београд бр. 86/2010. 09/002078/11
Беговић Жељка, Београд, диплома Техничке школе ПТТ.
09/002079/11
Јовановић Милош, Београд, диплома Грађевинске школе у
Београду.
09/002080/11
Адамовић Јелена, Чачак, сведочанство за I разред Ваздухо
пловне академије у Београду.
09/002081/11
Благојевић Далибор, Обреновац, сведочанство I разреда
техничке школе "Буда Давидовић" у Обреновцу. 09/002082/11
Маринковић Мишо, Београд, сведочанство ОШ "Војвода
Степа Степановић" у Београду.
09/002083/11
Милеуснић Катарина, Београд, диплома Медицинске шко
ле у Београду.
09/002084/11
Маринковић Зоран, Рипањ, сведочанство ОШ "Васа Чара
пић" у Белом Потоку.
09/002085/11
Антонић Милорад, Београд, диплома НУ "Божидар Аџија"
у Београду.
09/002086/11
Петровић Борисав, Београд, диплома Грађевинске школе у
Београду, пети степен.
09/002087/11
Шућуровић Весна, Београд, диплома Медицинске школе у
Београду.
09/002088/11
Скакић Светлана, Београд, диплома II економске школе у
Београду.
09/002089/11
Ђошић Младен, Београд, диплома Машинске школе у Бео
граду.
09/002090/11
Јанковић Лазар, Ужице, диплома и сведочанство II разреда
Грађевинске школе у Београду.
09/002091/11
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Делалић Миодраг, Београд, I разреда Кожарско-техничке
школе у Београду.
09/002092/11
Ивановић Марко, Миросаљци, сведочанство I разреда Тех
ничке школе "Колубара" у Лазаревцу.
09/002093/11
Филиповић Горан, Београд, IV разреда и диплома Машин
ске школе Змај у Земуну.
09/002094/11
Ковачевић Милош, Београд, сведочанство ОШ "Браћа Ста
менковић" у Београду.
09/002095/11
Шакић Михајло, Обреновац, диплома ЕТШ "Раде Кончар"
у Београду.
09/002096/11
Србулов Марина, Београд, I-IV разреда Средње медицин
ске школе "Надежда петровић" у Земуну.
09/002097/11
Пековић Сара, Београд, сведочанства I-IV разреда Прве
економске школе у Београду.
09/002098/11
Тодоровић Ненад, Београд, I-III разреда Техничке школе
ГСП "Бора Марковић" у Београду.
09/002099/11
Вујатовић Никола, Лазаревац, I разреда техничке школе
"Колубара " у Лазаревцу.
09/002100/11
Ковачевић Петар, Београд, диплома Медицинске школе
"Надежда Петровић" у Земуну.
09/002101/11
Аврамовић Драган, Београд, IV разреда и диплома РУ "Но
ви Београд" Машинска школа у Новом Београду. 09/002102/11
Дрењанин Данијела, Петроварадин, диплома Техничке
школе ГСП у Београду.
09/002103/11
Стојановић Милош, Београд, III-IV разреда Правно-биро
техничке школе у Београду.
09/002104/11
Вуковић Снежана, Београд, диплома и сведочанства I-III
разреда Пољопривредне школе ПКБ Крњача у Београду.
09/002105/11
Брзаковић Драгана, Винча, I-IV разреда и диплома VI бео
градске гимназије.
09/002106/11
Коларић Бојан, Нови Сад, I-III разреда и диплома средње
школе "Јован Вукановић" у Н.Саду.
09/002107/11
Недељковић Видосав, Ваљево, диплома НУ "Божидар
Аџија" у Београду.
09/002108/11
Марковић Милош, Нови Сад, I разреда Војне гимназије у
Београду.
09/002109/11
Јовић Аца, Ужице, сведочанство ОШ "Никола Тесла" у
Скели.
09/002110/11
Марковић Милош, Нови Сад, II разреда гимназије "Бори
сав Петров Браца" у Вршцу.
09/002111/11
Босанац Стево, Винча, диплома Економске школе "17. ок
тобар" у Гроцкој.
09/002112/11
Ћирић Слободан, Ириг, IV разреда Средње пољопривредне
школе "Стеван Петровић Бриле" у Руми.
09/002113/11
Вучуревић Бојан, Београд, сведочанство I разреда Поли
техничке школе за нове технологије у Београду.
09/002114/11
Ковачевић Александар, Сремска Каменица, I-III разреда
Електротехничке школе "Михајло Пупин" у Н.Саду.
09/002115/11
Славица Костић, Лазаревац, I-II разреда Машинске школе
"Радоје Дакић" у Београду.
09/002116/11
Шапоњић Драгомир, Нова Варош, диплома Електропри
вредне школе у Београду.
09/002117/11
Обреза Марко, Београд, диплома и сведочанство I-III раз
реда Угоститељско туристичке школе у Београду. 09/002118/11
Васић Милош, Београд, сведочанство ОШ "Владимир На
зор" у Железнику.
09/002119/11
Цветковски Олга, Београд, диплома Образовни центар за бро
дарство, бродоградњу и хидроградњу у Београду.
09/002120/11
Јовановић Игор, Београд, сведочанство ОШ "Бранислав
Нушић" у Београду.
09/002121/11
Митровић Владимир, Београд, сведочанство ОШ "Доситеј
Обрадовић" у Београду.
09/002122/11
Пековић Милојко, Београд, сведочанство ОШ "Браћа Ста
менковић" у Београду.
09/002123/11
Курчубић Маја, Београд, диплома Прве економске школе у
Београду.
09/002124/11
Остојић Селимир, Београд, сведочанство I разред Технич
ке школе "Нови Београд" у Београду.
09/002125/11
Глушчевић Миле, Београд, диплома Железнички образов
ни центар у Београду.
09/002126/11
Петровић Анита, Борча, сведочанство ОШ "Стеван Сре
мац" у Борчи.
09/002127/11
Ћук Ана, Београд, диплома Девете гимназије у Београду.		
09/002128/11
Мухареми Зура, Београд, сведочанство ОШ "Војвода Сте
па" у Београду.
09/002129/11
Бојовић Љиљана, Београд, диплома ОЦ ПТТ НХ "Миро
слав Јовановић - Мими" у Београду.
09/002130/11
Михаљевић Жељко, Земун, I-III разреда Машинске школе
у Земуну.
09/002131/11
Чубрило Дарко, Београд, I разреда Машинско техничке
школе "1. мај".
09/002132/11
Милошевић Јована, Београд, диплома Пете економске
школе у Београду.
09/002133/11
Тасић Миодраг, Београд, диплома Саобраћајно техничка
школа у Земуну.
09/002134/11
Чубрило Дарко, Београд, II-IV разреда и диплома Машин
ско техничке школе "1. мај".
09/002135/11
Финци Ивана, Београд, II разреда V београдске гимназије.
09/002136/11
Делић Александар, Барајево, I-II разреда средње школе у
Барајеву.
09/002137/11
Јелић Дарко, Београд, III разреда и диплома трећег степена
политехничке академије у Београду.
09/002138/11
Дапчевић Весна, Београд, IV разреда XII београдске гим
назије.
09/002139/11
Бован Маја, Београд, I разреда СМШ "Јосип Славенски" у
Београду.
09/002140/11
Адамовић Милош, Земун, I-IV разреда и диплома Правно
биротехничке школе у Земуну.
09/002141/11
Кртинић Недељка, Угриновци, I-III разреда Текстилне
школе у Београду.
09/002142/11
Лукић Драган, Беог рад, диплома Угоститељско туристичке
школе у Београду.
09/002143/11
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Маричић Драган, Београд, I разреда ЕТОЦ "Никола Тесла"
у Београду.
09/002144/11
Тодоровић Александар, Београд, I-IV разреда и диплома
ЕТШ "Никола Тесла" у Београду.
09/002145/11
Радовановић Дејан, Београд, I-II разреда ЕТШ "Никола Те
сла" у Београду.
09/002146/11
Пунишић Михаило, Београд, сведочанство II разреда Пете
београдске гимназије у Београду.
09/002147/11
Бакић Радиша, Београд, сведочанство I-II разреда Угости
тељско туристичке школе у Београду.
09/002148/11
Јовашевић Дарко, Чачак, I-IV разреда Медицинске школе у
Чачку.
09/002149/11
Шкулетић Раде, Београд, сведочанства I-II разреда Технич
ке школе ГСП у Београду.
09/002150/11
Филић Хелена, Гроцка, сведочанство IV разреда средње
школе "17. октобар" у Гроцкој.
09/002151/11
Костадиновић Лела, Београд, сведочанство и диплома I
економске школе у Београду.
09/002152/11
Спирић Бојана, Београд, сведочанство I разреда Друге еко
номске школе у Београду.
09/002153/11
Димић Марко, Београд, диплома Правно биротехничке
школе "Димитрије Давидовић" у Земуну.
09/002154/11
Мијатовић Никола, Београд, диплома ЕТШ "Раде Кончар"
у Београду.
09/002155/11
Рашинац Александар, Београд, диплома средње ПТТ школе.
09/002156/11
Вучковић Милица, Београд, III разреда СМШ "Мокрањац"
у Београду.
09/002157/11
крпешић Лука, Земун, диплома Т.школе "петар Драпшин".		
09/002158/11
Војиновић Рајко, Сивац, диплома Грађевинске школе у Бе
ограду.
09/002159/11
Станичевић Никола, Београд, сведочанство I разреда Вазду
хопловне академије "Петар Драпшин" у Београду. 09/002160/11
Жигић Биљана, Београд, диплома Високе туристичке шко
ле у Београду бр. 14/2010.
09/002161/11
Поповић Марко, Београд, сведочанство I разреда Прве
спортске кошаркашке гимназије у Београду.
09/002162/11
Шмигић Иван, Београд, диплома Високе туристичке школе
у Београду.
09/002163/11
Поповић Марко, Београд, сведочанство II-IV разреда гим
назије "Руђер Бошковић".
09/002164/11
Блажић Стефан, Обреновац, сведочанство I и II разреда
Техничке школе у Обреновцу.
09/002165/11
Петровић Душко, Земун, I-III разреда СТШ Земун.		
09/002166/11
Гурешић Петар, Београд, сведочанство I-III разреда Ма
шинске школе "Радоје Дакић" у Београду.
09/002167/11
Радосављевић Андријана, Земун, I-IV разреда и диплома
Правно бриротехничке школе у Земуну.
09/002168/11
Димитријевић Бојан, Београд, сведочанство I и II разреда
средње школе "Љубомир Ивковић Шуца" у Барајеву. 09/002169/11
Ђерић Драго, Степојевац, диплома Техничке школе у Лаза
ревцу.
09/002170/11
Марковић Горан, Београд, диплома земунске гимназије.		
09/002171/11
Букарица Никола, Београд, диплома школе ученика у при
вреди у Београду.
09/002172/11
Шабани Бадема, Београд, диплома Пољопривредне школе
у Београду.
09/002173/11
Сељвија Суља, Приштина, сведочанства I-III разреда Трго
вачке школе "Јездимир Ловић" у Београду.
09/002174/11
Вељковић Филип, Београд, диплома и сведочанство I-III
разреда Трговачке школе у Београду.
09/002175/11
Јовановић Весна, Београд, диплома Пете економске школе
у Београду.
09/002176/11
Којић Игор, Клење, диплома и сведочанства I-IV разреда
Саобраћајно техничке школе у Земуну.
09/002177/11
Василић Денис, Земун, сведочанство ОШ "Илија Бурча
нин" у Земуну.
09/002178/11
Јелић Миљка, Земун, диплома Библиотекарско књижарске
школе "Иво Андрић".
09/002179/11
Стојковић Марина, Земун, диплома средње школе "Лујо
Давичо" у Београду.
09/002180/11
Пурић Маја, Пријепоље, диплома средње Медицинске
школе Звездара.
09/002181/11
Петровић Драгиша, Сланци, сведочанство ОШ "Иван Ми
лутиновић" у Сланцима.
09/002182/11
Тодоровић Оливера, Београд, сведочанство ОШ "Иван Ми
лутиновић" у Београду.
09/002183/11
Димитријевић Александра, Београд, сведочанство ОШ
"Стеван Синђелић".
09/002184/11
Пушкаш Роберт, Нови Кнежевац, сведочанство II разреда
Међуопштинског центра за усм. об. и вас. сред. ступња "Брат
ство Јединство" у Новом Кнежевцу.
09/002185/11
Пантелић Вања, Београд, диплома Правно биротехничке
школе у Земуну.
09/002186/11
Раић Катица, Београд, диплома Пољопривредно-ветери
нарске школе у Свилајнцу.
09/002187/11
Ђурић Бранислава, Бачка Паланка, диплома гимназије "20.
октобар" у Бачкој Паланци.
09/002188/11
Василић Снежана, Београд, диплома Више туристичке
школе у Београду.
09/002189/11
Поповић Дуња, Београд, диплома Економско-трговинске
школе у Кули.
09/002190/11
Делић Марија, Београд, диплома Више туристичке школе у
Београду.
09/002191/11
Јовановић Татјана, Јагодина, сведочанства I-III разред Тех
ничке школе у Јагодини.
09/002192/11
Манов Силвија, Београд, диплома ОВО "Јосип Броз Тито".
09/002193/11
Крстић Маја, Београд, I-IV разреда и диплома школе за не
гу лепоте у Београду.
09/002194/11
Марковић Александра, Београд, диплома Техноарт Бео
град.
09/002195/11
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Чолић Слађана, Владимировац, диплома Железничке шко
ле у Београду.
09/002197/11
Стојанов Силвана, Обреновац, I-III разреда и диплома По
љопривредно хемијске школе у Обреновцу.
09/002198/11
Вучићевић Ружица, Крагујевац, диплома Више медицин
ске школе у Беог раду број 330/01.
09/002199/11
Стојиљковић Срђан, Београд, диплома бр. 3456 Више хоте
лијерске школе у Београду.
09/002200/11
Радош Глигорије, Батајница, диплома Грађевинско-технич
ке школе у Београду.
09/002201/11
Милосављевић Жикица, Панчево, диплома Техничке шко
ле "25.Мај" у Панчеву.
09/002202/11
Бушић Олга, Београд, диплома висока туристичка школа
струковних студија у Београду.
09/002203/11
Михаиловић Душан, Београд, диплома Шкоског центра
ПТТ у Београду.
09/002205/11
Голубовић Раде, Ужице, диплома III степена школе "Радоје
Марић" у Ужицу.
09/002206/11
Величков Србислав, Кикинда, диплома Техничке школе у
Кикинди.
09/002207/11
Николић Јелена, Ниш, диплома Административно технич
ке школе у Нишу.
09/002208/11
Мирјана Николић, Гаково, I-III разреда и диплома Текстил
но-кожарске школе у Сомбору.
09/002209/11
Ђорђевић Соња, Лесковац, диплома Филозофског факулте
та у Нишу.
09/002210/11
Бајиновић Данијела, Шарбановац, III разреда Образовног
центра "Иво Лола Рибар" ООУР Рударско-металуршка школа у
Бору.
09/002211/11
Божић Тања, Врњачка Бања, диплома гимназије у Врњач
кој бањи.
09/002212/11
Сперлић Наташа, Кладово, ОШ у Кладову. 09/002213/11
Јанковић Милан, Доња Ливадица, I разреда ЕУШ "Вук Ка
раџић" у Великој Плани.
09/002214/11
Тодоровић Александар, Обилић, I-III разреда и диплому
Техничке школе у Обилићу.
09/002215/11
Мијаиловић Милорад, Пожега, II разреда Образовног цен
тра у Пожеги.
09/002216/11
Радивојевић Љубиша, Прибој, диплома МЕТ школе у При
боју.
09/002217/11
Доронтић Саша, Шид, Диплома IV степена Угоститељскотуристичке школе у Београду.
09/002218/11
Јованов Срђан, Гај, диплома ШЦ "Јосиф Панчић" средње
ветеринарске школе у Панчеву.
09/002219/11
Динић Бранислав, Београд, II разреда Техничке школе у
Новом Београду.
09/002220/11
Мазињанин Светозар, Београд, ОШ "Бранко Пешић".		
09/002221/11
Попрашчић Драгомир, Београд, II разреда средње машин
ске школе у Земуну.
09/002222/11
Јовичић Данијела, Београд, диплома Више туристичке
школе у Београду.
09/002223/11
Ђокић Радивоје, Чачак, диплома Гимназије у Чачку.		
09/002224/11
Стефановић Славиша, Смедеревска Паланка, диплома Тех
ничке школе Младеновац.
09/002225/11
Окановић Маја, Београд, I-II разреда Срење школе "Гроцка"
у Гроцкој.
09/002226/11
Јовановић Јован, Чачак, диплома Гимназије у Чачку.
09/002227/11
Стојковић Мирослав, Кусадак, Диплома V степена средње
ПТТ школе у Београду.
09/002228/11
Ћировић Милка, Београд, IV разреда и диплома гимназије.
09/002229/11
Бабанић Милош, Београд, диплома Више хотелијерске
школе у Београду.
09/002230/11
Вељковић Марина, Бојник, диплома техничке школе "Бо
шко Крстић" Бојник.
09/002231/11
Миловац Ново, Београд, диплома Грађевинске школе у Бе
ограду.
09/002232/11
Пурић Горан, Београд, диплома ЕТШ "Раде Кончар" у Бео
граду.
09/002233/11
Ћирић Ненад, Београд, IV разреда Техничке школе ГСП
Београд.
09/002234/11
Несторовић Тијана, Београд, диплома Правно биротехнич
ке школе "Димитрије Давидовић" у Београду.
09/002235/11
Пурић Иван, Београд, диплома Техничке школе "Иво Лола
Рибар" у Железнику.
09/002236/11
Орељ Весна, Сурдук, диплома Угоститељско туристичке
школе у Београду.
09/002237/11
Ристић Наташа, Калуђерица, I-IV разреда и диплома Тех
ничке школе ГСП у Београду.
09/002238/11
Савићевић Александар, Параћин, диплома Аутосаобраћај
не школе у Земуну, трећи степен.
09/002239/11
Сарић Александар, Београд, Сведочанство I,II,III,IV и Ди
плома IV разреда ХV Београдске гимназије.
09/002240/11
Ћосовић Миљан, Црепаја, диплома средње Електро-тех
ничке школе "Никола Тесла" у Панчеву.
09/002241/11
Борак Ненад, Београд, I и II разреда гимназије "Свети Са
ва" у Београду.
09/002242/11
Говедарица Сања, Београд, диплома средње Медицинске
школе у Београду.
09/002243/11
Ивановић Кристина, Лугавчина, ОШ "Херој Срба" у Оси
паоници.
09/002244/11
Стојановски Бошко, Смедеревска Паланка, диплому IV
степена Машинско-електротехничкој школи "Гоша" У Смеде
ревској Паланци.
09/002245/11
Васић Владимир, Београд, диплома ЕТШ "Стеван Филипо
вић" у Београду.
09/002246/11
Савић Весна, Јагодина, IV разреда Железничке техничке
школе у Београду.
09/002247/11
Ђурић Горан, Београд, I-IV разреда и диплома четврте бео
градске гимназије.
09/002248/11
Лукић Милан, Мали Зворник, диплома Више школе за ор
ганизацију рада у Новом Саду.
09/002249/11
Дуњић Горан, Рипањ, диплома Саобраћајне машинске тех
ничке школе ГСП "Бора Марковић" у Београду.
09/002250/11

20. април 2011.
Оспореним одредбама члана 10. Правилника измењен је члан
22. основног текста Правилника, тако што је прописано: да се под
одговарајућим стамбеним простором, у смислу Закона и овог пра
вилника, подразумева 20 квадратних метара стамбеног простора
по члану породице подносиоца захтева (став 1.); да подносилац
захтева и чланови његове породице могу, у смислу Закона и овог
правилника, поседовати поред одговарајућег стамбеног простора
и гаражу (став 2.); да се под нужним економским зградама у по
љопривредном домаћинству, у смислу Закона и овог правилника,
подразумевају мањи обори, штале, амбари и настрешнице (став 3.).
Уставни суд је констатовао да је оспорена одредба члана 10.
став 1. Правилника престала да важи на основу члана 8. Правил
ника о изменама и допунама Правилника о ближим условима и
начину остваривања права на финансијску подршку породици са
децом („Службени гласник РС”, број 107/06), који је ступио на
снагу 6. децембра 2006. године. Одредбом члана 8. новелираног
Правилника прописано је да се под одговарајућим стамбеним про
стором, у смислу Закона и овог правилника, подразумева соба по
члану породице, плус још једна соба.
Оспореним одредбама члана 12. ст. 1. и 2. Правилника изме
њен је члан 29. основног текста Правилника, тако што је прописано:
да непосредна брига о детету у смислу Закона и овог правилника,
подразумева непосредно старање о животу, здрављу, васпитавању
и образовању детета (став 1.), а да изузетно, родитељ непосредно
брине и о детету које свакодневно путује у место школовања, које
похађа школу интернатског типа ван места пребивалишта - борави
шта, или средњу школу која не постоји у месту пребивалишта, од
носно похађа жељену средњу школу коју је због недовољног броја
бодова морало да упише у другом месту (став 2.).
Оспореним одредбама члана 13. Правилника, којима је из
мењен члан 32. основног текста Правилника, прописано је: да је
самохрани родитељ, у смислу Закона и овог правилника, родитељ
који самостално врши родитељско право у складу са одредбама
Породичног закона („Службени гласник РС”, број 18/05), као и да
ће се родитељ сматрати самохраним у следећим случајевима: 1)
када је други родитељ постао потпуно и трајно неспособан за при
вређивање, а није стекао право на пензију; 2) када се други роди
тељ налази на одслужењу војног рока; 3) када се други родитељ
налази на издржавању казне затвора дуже од шест месеци.
Одредбама Устава Републике Србије утврђено је: да се брак
и односи у браку и породици уређују законом и да се ванбрачна
заједница изједначава са браком, у складу са законом (члан 62. ст.
4. и 5.); да Република Србија подстиче родитеље да се одлуче на
рађање деце и помаже им у томе (члан 63. став 2.); да деца уживају
људска права примерено свом узрасту и душевној зрелости, као и
да се права детета и њихова заштита уређују законом (члан 64. ст.
1. и 5.); да родитељи имају право и дужност да издржавају, вас
питавају и образују своју децу, и у томе су равноправни (члан 65.
став 1.); да породица, мајка, самохрани родитељ и дете у Републи
ци Србији уживају посебну заштиту, у складу са законом, а мајци
се пружа посебна подршка и заштита пре и после порођаја (члан
66. ст. 1. и 2.); да Република Србија уређује и обезбеђује систем у
области бриге о деци (члан 97. тачка 10.).
Законом о финансијској подршци породици са децом („Слу
жбени гласник РС”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) прописано је: да се
право на дечији додатак може остварити уколико подносилац зах
тева, односно чланови његове породице не поседују непокретно
сти на територији Србије, осим одговарајућег стамбеног просто
ра који одговара потребама појединца, односно породице, а да се
изузетно право на дечији додатак може остварити уколико подно
силац захтева, односно чланови његове породице, који остварују
доходак од пољопривреде, не поседују непокретности на терито
рији Србије, осим одговарајућег стамбеног простора који одговара
потребама појединца, односно породице и других нужних економ
ских зграда у пољопривредном домаћинству и земљишта у повр
шини до два хектара по члану породице (члан 6. ст. 1. и 2.); да де
чији додатак остварује један од родитеља који непосредно брине о
детету, који је држављанин Србије, има пребивалиште на терито
рији Републике Србије и остварује право на здравствену заштиту
преко Републичког завода за здравствено осигурање за прво, дру
го, треће и четврто дете по реду рођења у породици, од дана под
нетог захтева, под условима предвиђеним овим законом (члан 17.
став 1.), као и да се за самохране родитеље цензус утврђен у члану
19. Закона увећава за 20% (члан 20).
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Одредбама Закона о државној управи („Службени гласник
РС”, бр. 79/05 и 101/07) прописано је: да се правилником разрађу
ју поједине одредбе закона или прописа Владе (члан 15. став 2.);
да министарства и посебне организације могу доносити прописе
само кад су на то изричито овлашћени законом или прописом Вла
де, те да министарства и посебне организације не могу прописом
одређивати своје или туђе надлежности, нити физичким и прав
ним лицима установљавати права и обавезе које нису већ устано
вљене законом (члан 16. ст. 1. и 2.).
Имајући у виду предмет овог уставносудског поступка,
Уставни суд је најпре констатовао да се правилником као пропи
сом органа државне управе разрађују поједине одредбе закона или
прописа Владе, те да је министар надлежан за социјална питања,
сагласно одредби члана 26. став 1. Закона о финансијској подр
шци породици са децом, имао овлашћење да правилником про
пише, поред осталог, ближе услове и начин остваривања права
на дечији додатак. Дакле, доносилац оспореног Правилника није
био овлашћен да одређује правну садржину појединих института
из области система бриге о деци, односно значење појединих за
конских израза које није дефинисао сам законодавац, већ је треба
ло да разради и конкретизује постојеће одредбе закона у погледу
услова и начина остваривања одређеног законом признатог права.
Међутим, по оцени Уставног суда, доносилац оспореног акта је
прекорачио законом утврђена овлашћења органа управе у доноше
њу прописа када је оспореним одредбама Правилника непосредно
уредио садржину појединих законских института, као што су: ну
жне економске зграде у пољопривредном домаћинству (члан 10.
став 3.), непосредна брига о детету (члан 12. ст. 1. и 2.) и само
храни родитељ (члан 13.). Оспореном одредбом члана 10. став 2.
Правилника прописано је да подносилац захтева и чланови његове
породице могу поседовати поред одговарајућег стамбеног просто
ра и гаражу, на који начин су им дата већа права од оних која су
прописана чланом 6. став 1. Закона о финансијској подршци поро
дици са децом, што је супротно забрани из члана 16. став 2. Закона
о државној управи. Полазећи од изложеног, Уставни суд је оценио
да оспорене одредбе Правилника наведене у тачки 1. изреке нису
у сагласности за законом.
С обзиром на то да је у току поступка оспорена одредба чла
на 10. став 1. Правилника престала да важи, Суд је, сагласно од
редби члана 57. тачка 2) Закона о Уставном суду, обуставио посту
пак за оцену законитости, као у тачки 2. изреке.
Имајући у виду наведено, Уставни суд је, на основу одредаба
члана 45. тачка 4), члана 46. тачка 7) и члана 57. тачка 2) Закона о
Уставном суду, одлучио као у изреци.
На основу члана 168. став 3. Устава, одредбе Правилника
из тачке 1. изреке престају да важе даном објављивања Одлуке
Уставног суда у „Службеном гласнику Републике Србије”.
IУ број 49/2006
Председник
Уставног суда,
др Боса Ненадић, с.р.
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Уставни суд у саставу: председник др Драгиша Слијепчевић
и судије др Оливера Вучић, Братислав Ђокић, Весна Илић-Пре
лић, др Горан Илић, др Агнеш Картаг-Одри, Катарина Манојло
вић-Андрић, мр Милан Марковић, др Боса Ненадић, Милан Ста
нић, др Драган Стојановић, мр Томислав Стојковић, Сабахудин
Тахировић и Предраг Ћетковић, на основу члана 167. став 1. тачка
1. Устава Републике Србије, на седници одржаној 17. марта 2011.
године, донео је

ОД Л У К У
1. Утврђује се да одредбе члана 18. став 1. у делу који гла
си: „сагласношћу власника и других посебних делова зграде који
ма припада више од половине укупне површине станова и других
посебних делова зграде”, члана 21. став 3. и члана 22. став 2. За
кона о одржавању стамбених зграда („Службени гласник РС”, бр.
44/95, 46/98 и 1/01), нису у сагласности са Уставом и потврђеним
међународним уговорима.
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2. Обуставља се поступак за оцену уставности одредбе члана
37. Закона из тачке 1.
О б р а з л ож е њ е
Уставном суду поднете су иницијативе за оцену уставности
одредаба чл. 18, 21, 22. и 37. Закона о одржавању стамбених згра
да („Службени гласник РС”, бр. 44/95, 46/98 и 1/01). У иницијати
вама се наводи да оспорене одредбе Закона нису у сагласности са
одредбама Устава Републике Србије којима је гарантовано право
на имовину. Указује се да је одредбом члана 1. став 1. Протокола
1 уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних
слобода такође предвиђено да „свако физичко и правно лице има
право на неометано уживање своје имовине и да нико не може би
ти лишен своје имовине осим у јавном интересу и под условима
предвиђеним законом и општим начелима међународног права”.
По мишљењу иницијатора, променом намене и могућношћу рас
полагања заједничком имовином вољом већине, како је прописано
оспореним одредбама Закона, а не вољом свих власника заједнич
ке имовине, омогућава се „одузимање заједничке својине и њено
претварање у искључиву својину или сусвојину трећих лица”. На
води се да су се, ступањем на снагу Устава Републике Србије од
8. новембра 2006. године и ратификацијом Европске конвенције за
заштиту људских права и основних слобода, стекли услови да се о
уставности оспорених одредаба Закона одлучи сагласно одредба
ма важећег Устава.
У претходном поступку, поред осталог, Уставни суд је утвр
дио: да оспорени Закон о одржавању стамбених зграда, који је до
нет 1995. године, није усаглашен са важећим Уставом Републике
Србије, сагласно члану 15. Уставног закона за спровођење Устава
Републике Србије; да је рок за усаглашавање закона донетих на
основу Устава Републике Србије од 1990. године истекао 31. де
цембра 2008. године, те да су се, сагласно члану 167. Устава, сте
кли услови да Уставни суд изврши оцену уставности оспорених
одредаба Закона о одржавању стамбених зграда на основу одре
даба Устава који је на снази; да је Уставни суд Решењем IУ-95/06
од 16. јула 2009. године покренуо поступак за оцену уставности
оспорених одредаба Закона; да је то Решење доставио Народној
скупштини Републике Србије на одговор, као и да је Законодавни
одбор, у име Народне скупштине, 27. октобра 2009. године Устав
ном суду доставио одговор.
У одговору Законодавног одбора Народне скупштине наводи
се да оспорене одредбе Закона не представљају основ за искључи
вање дела власника из права одлучивања које се тиче вршења сво
јинскоправних овлашћења, јер власницима није ускраћено право
одлучивања, већ се њима уређује начин управљања и коришћења
заједничке недељиве својине. Такође се наводи да оспорене одред
бе Закона нису несагласне са уставном гаранцијом о праву мирног
уживања својине и других имовинских права, јер је у питању пра
во заједничке недељиве својине као специфично право власника
посебних делова зграде које је међусобно условљено, односно не
вршење права једног власника онемогућава вршење права другог.
Истиче се да важећи Устав право на имовину није уредио на битно
другачији начин него што је то било прописано одредбама Устава
од 1990. године, те да уређивање односа у погледу начина доноше
ња одлука о коришћењу делова зграде који су у заједничкој сво
јини, са правом учешћа свих власника станова и других посебних
делова зграде, уз могућност већинског одлучивања, није несагла
сно са Уставом Републике Србије, а тиме и са чланом 1. Протокола
1 уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних
слобода.
Оспореним одредбама Закона прописано је: да скупшти
на зграде, сагласношћу власника станова и других посебних де
лова зграде којима припада више од половине укупне површине
станова и других посебних делова зграде, може донети одлуку о
извођењу радова на санацији равног крова, односно кровне кон
струкције којом се сагласној прописима о планирању и уређењу
простора и изградње објеката, може изградити, односно адапти
рати нови стан (члан 18.); да је иста могућност скупштине зграде
предвиђена и у случају претварања заједничке просторије у стан
или пословни простор одредбама члана 21. Закона, односно мо
гућност да ове радове изведе неко од власника станова или члано
ва њиховог породичног домаћинства, или треће лице ако се утврди
да власници или чланови њиховог породичног домаћинства нису

за то заинтересовани; да скупштина зграде, ако заједничка просто
рија не испуњава прописане услове за претварање у посебан стан,
може да донесе одлуку о припајању те просторије суседном ста
ну, односно поткровној просторији сагласношћу власника стано
ва, односно других посебних делова зграде којима припада више
од половине укупне површине станова и других посебних делова
зграде (члан 22.). Одредбама члана 37. Закона прописано је да, за
време важења Закона о прибављању станова за потребе кадрова
и повратак исељених лица у АП Косово и Метохија („Службени
лист СРЈ”, број 24/94), првенство у остваривању права на надзиђи
вање зграда и претварање заједничких просторија у станове имају
лица одређена тим законом (став 1.), а да одлука органа управља
ња или писмена сагласност већине корисника станова о давању на
коришћење заједничких просторија за становање или обављање
пословне делатности, донета до дана ступања на снагу овог зако
на, представља основ за остваривање права из чл. 21. и 22. овог
закона и служи као доказ о праву коришћења ради извођења радо
ва у смислу прописа о планирању и уређењу простора и изградњи
објеката (став 2.).
Устав Републике Србије гарантује право на имовину, тако
што чланом 58. јемчи мирно уживање својине и других имовин
ских права стечених на основу закона (став 1.) и уређује да право
својине може бити одузето или ограничено само у јавном инте
ресу утврђеном на основу закона, уз накнаду која не може бити
нижа од тржишне (став 2.), да се законом може ограничити начин
коришћења имовине (став 3.), те да је одузимање или ограничење
имовине ради наплате пореза и других дажбина или казни, дозво
љено само у складу са законом (став 4.). Одредбама чл. 18. и 20.
Устава одређене су границе законодавних овлашћења при уређи
вању Уставом зајемчених људских права и слобода у која спада и
право на имовину, тако што је утврђено да при уређивању начина
остваривања појединих права, закон ни у ком случају не сме да
утиче на суштину зајемченог права, да права могу бити законом
ограничена ако ограничење допушта Устав, у сврхе ради којих га
Устав допушта, у обиму који је неопх одан да се задовољи устав
на сврха у демократском друштву и без задирања у суштину за
јемченог права, као и да су при ограничавању права сви државни
органи дужни да воде рачуна о суштини права које се ограничава,
важности сврхе ограничења, природи и обиму ограничења, односу
ограничења са сврхом ограничења и о томе да ли постоји начин
да се сврха ограничења постигне мањим ограничењем права. Пре
ма члану 21. став 1. Устава, пред Уставом и законом сви су једна
ки. Одредбама члана 194. Устава уређена је хијерархија домаћих и
међународних општих правних аката, тако што је, поред осталог,
утврђено: да сви закони и други општи акти донети у Републици
Србији морају бити сагласни са Уставом (став 3.); да су потврђени
међународни уговори и општеприхваћена правила међународног
права део правног поретка Републике Србије и да потврђени међу
народни уговори не смеју бити у супротности са Уставом (став 4.);
да закони и други општи акти донети у Републици Србији не смеју
бити у супротности са потврђеним међународним уговорима и оп
штеприхваћеним правилима међународног права (став 5.).
Одредбама члана 1. Протокола 1 уз Европску конвенцију за
заштиту људских права и основних слобода прописано је да: сва
ко физичко и правно лице има право на неометано уживање сво
је имовине и да нико не може бити лишен своје имовине, осим у
јавном интересу и под условима предвиђеним законом и општим
начелима међународног права (став 1.); да претходне одредбе, ме
ђутим, ни на који начин не утичу на право државе да примењује
законе које сматра потребним да би регулисала коришћење имо
вине у складу с општим интересима или да би обезбедила наплату
пореза или других дажбина или казни (став 2.).
Законом о одржавању стамбених зграда утврђују се права и
обавезе власника станова и других посебних делова зграде у по
гледу одржавања и коришћења стамбене зграде и станова и других
посебних делова у згради, одређују радови на одржавању којима
се спречава или отклања опасност по живот и здравље људи, одно
сно којима се обезбеђује сигурност корисника зграде и околине и
уређује начин управљања стамбеном зградом (члан 1.). Међутим,
по мишљењу иницијатора, оспореним одредбама чл. 18, 21. и 22.
Закона, омогућава се „одузимање заједничке својине и њено пре
тварање у искључиву својину или својину трећих лица”. Устав
ни суд је констатовао да се већина закона који садрже одредбе о
одузимању или ограничењу права својине и других имовинских
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права, односе на поступке којима државни орган, односно носио
ци јавних овлашћења могу узети одређени део имовине неког ли
ца у јавном интересу. За разлику од тих закона, оспорени Закон
чије су одредбе оспорене, карактеристичан је по следећем: прво,
да уређује правне односе међу појединцима (физичким и правним
лицима) као власницима станова и других посебних делова зграде
(у даљем тексту: етажни власници); друго, да се правни односи
међу етажним власницима уређују у погледу одржавања и кори
шћења стамбене зграде и њених посебних и заједничких делова;
треће, да уређивање начина коришћења заједничких делова зграде
обухвата и могућност да етажни власници којима припада више
од половине укупне површине станова и других посебних дело
ва зграде, донесу одлуку којом мењају намену заједничких делова
зграде, што за последицу може имати да власници којима припада
мање од половине укупне површине станова и посебних делова
зграде буду лишени имовинских права на појединим заједничким
деловима зграде, мимо своје воље.
У решавању спорног уставноправног питања о томе има ли
повреде имовинских права власника станова и других посебних
делова зграде, променом намене заједничких делова зграде на
основу одлуке скупштине зграде донете сагласношћу етажних
власника којима припада више од половине укупне површине ста
нова и других посебних делова зграде, како је то предвиђено оспо
реним одредбама чл. 18, 21. и 22. Закона, Уставни суд је пошао
од чињенице да право на стан више није уставна категорија, да
стамбене зграде и станови као њихови посебни делови више ни
су у друштвеној својини на којој се према раније важећем Уставу
могло стећи право коришћења, те чињенице да коришћење, поред
држања и располагања, чини једно од права којим се дефинише
садржина појма својине. Стога је Уставни суд оцену уставности
оспорених одредаба Закона извршио у односу на одредбе Устава
које уређују право на имовину и одредбе Европске конвенције за
заштиту људских права и основних слобода тј. члан 1. Протокола
1 уз ту конвенцију, којим је гарантовано право на имовину.
Приликом оцене уставности оспорених одредаба чл. 18, 21.
и 22. Закона, Уставни суд је имао у виду суштину Уставом зајам
ченог права својине и у вези са тим је констатовао да је право сво
јине најшире право на некој ствари које се може истицати према
трећим лицима. Садржину права својине чине три својинска овла
шћења: право држања, право коришћења и право располагања.
Уставно јемство права својине огледа се, пре свега, у обавези
саме државе да право својине поштује, односно да га не повређује
вршећи законодавну, извршну и судску власт, као и у обавези да
титулару права својине обезбеди правну заштиту за случај њене
повреде од стране трећих лица. Устав у одредбама чл. 18, 20. и
58, попут члана 1. Првог протокола уз Европску конвенцију, по
ред јемства права својине, садржи и критеријуме које свако оду
зимање, односно ограничење права својине мора да испуни да би
било уставно, односно допуштено. Право на својину не спада у
тзв. апсолутна права, већ припада категорији тзв. квалификованих
права која могу да се одузму или ограниче ради задовољења јав
ног (општег) интереса. И по становишту Европског суда за зашти
ту људских права, право својине се може одузети или ограничити
под условима: да је то предвиђено законом (легално), да је то у оп
штем интересу (легитимно) и да је одузимање, односно ограниче
ње разумно и пропорционално сврси која се њиме жели постићи.
Дакле, право својине се може ограничити и власник се може
лишити својине, али ограничење и лишење својине мора у зако
ну бити прописано сагласно Уставу, јер уставно јемство права на
мирно уживање својине садржи истовремено и гаранције власни
ку да може бити лишен права својине само из разлога и на начин
који су одређени Уставом.
Оцењујући уставност оспорених одредаба чл. 18, 21. и 22.
Закона, Уставни суд је најпре размотрио питање имовинских права
етажних власника на заједничким деловима зграде, као и особе
ност ових права. Одредбом члана 13. Закона о изменама и допу
нама Закона о основним својинскоправним односима („Службени
лист СРЈ”, број 29/96), прописано је да на заједничким деловима
зграде и уређајима у згради власници посебних делова зграде има
ју право заједничке недељиве својине. За разлику од сусвојине, у
овом случају нема опредељених делова (удела) власника, нити се,
као код осталих случајева заједничке својине, удели заједничара
могу одредити њиховим споразумом или у поступку пред судом. С
обзиром на то да се ради о недељивој својини заједничара, њихова
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својинска овлашћења на заједничким деловима зграде не могу би
ти условљена величином површине станова и других посебних де
лова зграде чији су власници. То значи да власник посебног дела
зграде веће површине не може имати и већа својинска овлашћења
на заједничким деловима зграде, од власника посебног дела згра
де мање површине. Према одредби члана 3. Закона о основама
својинскоправних односа, власник има право да своју ствар држи,
да је користи и да њоме располаже у границама одређеним зако
ном, при чему је свако дужан да се уздржава од повреде права сво
јине другог лица.
Оспореним одредбама Закона о одржавању стамбених згра
да прописано је да, на основу сагласности власника посебних де
лова зграде којима припада више од половине укупне површине
станова и других посебних делова зграде, скупштина зграде може
донети следеће одлуке о извођењу грађевинских радова на зајед
ничким деловима зграде: на санацији крова изградњом, односно
адаптацијом стана (члан 18.); на претварању заједничких просто
рија у стан или пословни простор (члан 21.); на припајању зајед
ничке просторије стану, односно пословној просторији (члан 22.).
Уставни суд је утврдио да се таквим одлукама етажни власници
којима припада мање од половине укупне површине посебних де
лова зграде, противно својој вољи, не ограничавају само у праву
коришћења на заједничким деловима зграде, већ се, у суштини, у
потпуности могу лишити права заједничке својине. Ово стога што
на надзиданом стану, адаптираним или припојеним заједничким
просторијама, право својине стиче инвеститор који је извео гра
ђевинске радове, а етажни власници право својине на заједничким
просторијама у потпуности губе. Дакле, нема сумње да је оспоре
ним одредбама Закона конституисано овлашћење за део етажних
власника да пренесу комплетна својинска овлашћења на заједнич
ком делу зграде на треће лице, без сагласности, па и против воље
осталих етажних власника.
Одредбама члана 58. Устава и члана 1. Протокола 1 уз Европ
ску конвенцију утврђена је могућност одузимања или ограничења
права својине и других имовинских права, али само ако је то у јав
ном интересу. Док је у одредби члана 18. став 1. оспореног Закона
прописано да се одлука скупштине зграде доноси ради санације
равног крова, односно кровне конструкције, која неспорно може
бити у општем интересу свих етажних власника, оспорене одред
бе чл. 21. и 22. Закона не садрже циљ доношења одлука о претва
рању, односно припајању заједничких просторија. Имајући у виду
питања која се уређују оспореним Законом, а која се првенствено
односе на одржавање стамбене зграде, могло би се закључити да
одлуке скупштине зграде које се доносе на основу оспорених од
редаба чл. 18, 21. и 22. Закона, имају за циљ да инвеститор који
је добио право надзиђивања равног крова, односно право претва
рања или припајања заједничких просторија, стекне обавезу да,
за узврат, изврши радове на санацији крова или друге радове на
одржавању зграде, о којима са скупштином зграде сачињава уго
вор о међусобним правима и обавезама. Међутим, оспорени Закон
не садржи одредбе којима се ближе уређују ова питања, нити пру
жа гаранције да ће одлука скупштине зграде бити донета у инте
ресу свих етажних власника, а то је да се инвеститор који врши
пренамену заједничког дела зграде обавеже да изведе радове на
одржавању зграде. По оцени Уставног суда, оспорене одредбе За
кона стога пружају могућност за произвољно и неправедно лише
ње својине појединих етажних власника на заједничким деловима
зграде, што је супротно јемствима права на имовину гарантова
ним чланом 58. Устава и чланом 1. Првог протокола уз Европску
конвенцију. Уставни суд сматра да, прописујући односе међу за
једничарима на изложени начин, није обезбеђена једнакост, рав
ноправност и правна сигурност свих етажних власника у мирном
уживању својине на заједничким деловима зграде, јер се омогућа
ва лицима која имају више од половине укупне површине посеб
них делова зграде да лише остале етажне власнике њихове имо
вине у сопствену корист или у корист трећих лица, а не у општем
интересу свих заједничара. С обзиром на изложено, по оцени Су
да, одлуке о питањима која се односе на промену намене заједнич
ке недељиве својине могу се доносити под условом да сви етажни
власници имају право једнаког одлучивања о начину коришћења
заједничких делова зграде, као и право на делотворну заштиту у
случају да одлуком скупштине зграде буде изиг ран циљ због ко
га је право на пренамену заједничких делова зграде законом уста
новљено. Ово из разлога што се променом намене не мења само
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право коришћења, како се то у одговору доносиоца оспореног акта
наводи, већ и сва остала права која чине садржину заједничке сво
јине. Полазећи од свега изложеног, Уставни суд је утврдио да од
редбе члана 18. став 1, у делу који гласи: „сагласношћу власника и
других посебних делова зграде којима припада више од половине
укупне површине станова и других посебних делова зграде”, чла
на 21. став 3. и члана 22. став 2, нису у сагласности са Уставом и
са чланом 1. Протокола 1 уз Европску конвенцију, одлучујући као
у тачки 1. изреке.
У односу на одредбе члана 37. Закона, Уставни суд је утвр
дио да се ове одредбе налазе у прелазним и завршним одредбама
и да су темпоралног карактера. Како је одредбом члана 18. Зако
на о прибављању и додели станова и стамбених зајмова за потре
бе кадрова и повратак исељених лица у АП Косово и Метохија
(„Службени лист СРЈ”, бр. 59/98 и 53/99) стављен ван снаге Закон
о прибављању станова за потребе кадрова и повратак исељених
лица у АП Косово и Метохија („Службени лист СРЈ”, број 24/94),
за време чијег важења је прописано првенство у остваривању пра
ва на надзиђивање зграда и претварање заједничких просторија у
станове за лица одређена тим законом, Суд је оценио да одредбе
члана 37. Закона о одржавању стамбених зграда више немају прав
ног дејства, па је, у односу на њих у тачки 2. изреке обуставио по
ступак, сагласно члану 57. став 1. тачка 2) Закона о Уставном суду
(„Службени гласник РС”, број 109/07).
Сагласно изложеном Уставни суд је, на основу одредаба чла
на 45. став 1. тачка 1) и члана 46. став 1. тачка 7) Закона о Устав
ном суду, као и члана 84. Пословника о раду Уставног суда („Слу
жбени гласник РС”, бр. 24/08 и 27/08), одлучио као у изреци.
На основу одредбе члана 168. став 3. Устава, одредбе Закона
о одржавању стамбених зграда наведене у тачки 1. изреке престају
да важе даном објављивања Одлуке Уставног суда у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
IУ број 95/2006
Председник
Уставног суда,
др Драгиша Слијепчевић, с.р.
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Уставни суд у саставу: председник др Боса Ненадић и судије
др Оливера Вучић, др Марија Драшкић, Братислав Ђокић, Весна
Илић-Прелић, др Горан Илић, др Агнеш Картаг-Одри, Катарина
Манојловић-Андрић, мр Милан Марковић, др Драгиша Слијепче
вић, Милан Станић, др Драган Стојановић, мр Томислав Стојко
вић, Сабахудин Тахировић и Предраг Ћетковић, на основу члана
167. став 1. тачка 1. Устава Републике Србије, на седници одржа
ној 7. октобра 2010. године, донео је

ОД Л У К У
Одбија се предлог за утврђивање неуставности одредбе чла
на 42. став 1. Закона о научноистраживачкој делатности („Службе
ни гласник РС”, број 110/05).
О б р а з л ож е њ е
Предлогом овлашћеног предлагача покренут је поступак за
оцену уставности одредбе члана 42. став 1. Закона наведеног у
изреци у односу на одредбе члана 82. став 2. и члана 86. став 1.
Устава Републике Србије. Предлагач истиче да се одредбама чл.
40. и 41. оспореног Закона дефинишу врсте научних института у
зависности од врсте истраживања, облика организовања, начина
финансирања и власничке структуре. С тим у вези, наводи да су
услови које треба да испуњавају научни институти, прописани од
редбама члана 44. Закона, строжији од услова прописаних чланом
46. Закона који се односе на оснивање и рад истраживачко-развој
них института. Стога сматра да лица која располажу приватном
или мешовитом својином могу да се баве научноистраживачком
делатношћу нижег ранга, јер не могу организовати научне инсти
туте. Према наводима предлагача, поменути Закон фаворизује др
жавну својину, будући да је оспореном одредбом Закона прописа
но да се научни институт искључиво оснива, односно организује

као установа, чиме се омогућава да научни институт оснива ис
кључиво држава. На основу овога, предлагач сматра да је оспо
рена одредба Закона у супротности са одредбом члана 84. став 2.
Устава према којој су забрањени акти којима се ограничава сло
бодна конкуренција стварањем доминантног положаја, као и од
редбом члана 86. став 1. Устава којом се гарантује равноправност
свих облика својине.
На седници Уставног суда одржаној 24. фебруара 2010. годи
не, закључено је да се предлог за оцену уставности оспорене од
редбе Закона достави Народној скупштини на одговор, на основу
одредаба члана 33. став 1. и члана 107. став 1. Закона о Уставном
суду („Службени гласник РС”, број 109/07).
У одговору Законодавног одбора Народне скупштине до
стављеном Уставном суду 14. маја 2010. године, поред осталог,
истиче се да је Законом о научноис траживачкој делатности на
јединствен начин и под истим условима омогућено Републици,
аутономној покрајини, јединицама локалне самоуправе, домаћем
и страном правном и физичком лицу да могу оснивати научни
институт и истраживачко-развојни институт, без обзира на облик
својине. Давалац одговора наводи да је потребно да институти ис
пуњавају Законом прописане услове, као и да Закон не дискрими
нише приватну или мешовиту својину којом располажу и послују
институти, већ гарантује равноправност свих облика својине. У
одговору се наводи да Закон није „рангирао институте”, нити да
научни институт има квалитет вишег ранга у односу на истражи
вачко-развојни институт, као и да сваки институт, без обзира на
облик организовања и својину, остварује квалитет превасходно
својим научноис траживачким радом. На основу тога, Законодавни
одбор сматра да оспорена одредба Закона није несагласна одред
бама чл. 84. и 86. Устава.
У спроведеном поступку, Уставни суд је утврдио да је За
коном о научноис траживачкој делатности („Службени гласник
РС”, број 110/05) уређен систем научноистраживачке делатности
у Републици Србији који, поред осталог, обухвата: планирање и
остваривање општег интереса у научноистраживачкој делатности,
обезбеђивање квалитета научноис траживачког рада и развоја на
учноис траживачке делатности, општа начела оснивања, органи
зације и управљања организацијама које обављају ову делатност,
општи интерес у научноис траживачкој делатности и услове за
обављање те делатности ради остваривања општег интереса, сти
цање звања истраживача, финансирање програма од општег ин
тереса, као и друга питања од значаја за обављање научноис тра
живачке делатности (члан 1.). Научноис траживачка делатност, у
смислу члана 2. Закона, дефинисана је као делатност од посебног
значаја за Републику Србију. Поред наведеног, Законом је у Глави
V. под називом „Институти” уређена материја која се односи на
оснивање и обављање научноис траживачке делатности од општег
интереса, врсте института, дефинисање појмова научних институ
та, истраживачко-развојних института и института од национал
ног значаја за Републику Србију, приватизацију института, као и
друга питања од значаја за рад и функционисање института.
Оспореном одредбом члана 42. став 1. Закона о научноис тра
живачкој делатности прописано је да се научни институт оснива,
односно организује као установа, у складу са прописима о јавним
службама. Одредбама чл. 44. и 46. Закона, које су у непосредној
вези са оспореном одредбом Закона, прописано је које услове мо
ра да испуни научни институт да би могао обављати научноис тра
живачку делатност ради остваривања општег интереса, односно
услови које мора испуњавати истраживачко-развојни институт да
би могао обављати научноис траживачку делатност ради оствари
вања општег интереса.
Чланом 167. став 1. тачка 1. Устава Републике Србије утврђе
на је надлежност Уставног суда да одлучује о сагласности закона
и других општих аката са Уставом, општеприхваћеним правилима
међународног права и потврђеним међународним уговорима.
Чланом 112. Закона о Уставном суду прописано је да ће се
поступци пред Уставним судом започети пре дана ступања на сна
гу овог закона окончати по одредбама овог закона.
Одредбама Устава у односу на које предлагач изричито
оспорава одредбу члана 42. став 1. Закона о научноистраживач
кој делатности, утврђено је: да сви имају једнак правни положај
на тржишту и да су забрањени акти којима се супротно закону
ограничава слободна конкуренција стварањем или злоупотребом
монополског или доминантног положаја (члан 84. ст. 1. и 2.); да
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се јемче приватна, задружна и јавна својина, да је јавна својина
државна својина, својина аутономне покрајине и својина једини
це локалне самоуправе, као и да сви облици својине имају једнаку
правну заштиту (члан 86. став 1.).
За оцену уставности оспорене одредбе Закона од значаја су и
одредбе Устава којима је утврђено: да Република Србија подстиче
и помаже развој науке, културе и уметности (члан 73.) и да Репу
блика Србија уређује и обезбеђује развој Републике Србије, науч
нотехнолошки развој, као и друге односе од интереса за Републи
ку Србију, у складу с Уставом (члан 97. тач. 12. и 17.).
Имајући у виду садржину оспореног Закона о научноистра
живачкој делатности и правно-логичку везу утврђених решења
која се односе на оснивање и обављање научноистраживачке де
латности од општег интереса, Уставни суд је приликом разматра
ња уставности оспорене одредбе Закона имао у виду посебно од
редбе чл. 33. до 46. Закона, којима је прописано: да је институт, у
смислу овог закона научноистраживачка организација која обавља
научноистраживачку делатност од општег интереса, под условима
утврђеним овим законом (члан 33.); да се институт може основа
ти као установа, у складу са прописима о јавним службама, или
као привредно друштво, у складу са прописима о привредним дру
штвима, као и да се на оснивање, рад и укидање института при
мењују прописи који се односе на јавне службе или прописи који
се односе на привредна друштва, у зависности од тога да ли се
институт оснива као установа или привредно друштво (члан 34.);
да оснивач института може бити Република, аутономна покрајина,
јединица локалне самоуправе, домаће и страно правно и физичко
лице, у складу са законом (члан 35. став 1.); да институт чији је
оснивач Република, аутономна покрајина и јединица локалне са
моуправе послује средствима у државној својини, а институт чији
је оснивач домаће и страно правно и физичко лице послује сред
ствима у другим облицима својине у складу са законом (члан 36.
став 1.); да се делатност и организација у институтима уређују
статутом (члан 37. став 1.); да институтом управља оснивач, одно
сно власник сразмерно уделу капитала, а ако је оснивач института
Република право управљања институтом остварује Влада, у скла
ду са законом, док у институтима са мешовитим државним и при
ватним капиталом право управљања остварује се сразмерно уде
лу државног, односно приватног капитала (члан 38.); да институт
може обављати научноистраживачку делатност као научни инсти
тут, истраживачко-развојни институт или институт од национал
ног значаја за Републику Србију (члан 40.); да према власничкој
структури институт може бити државни, приватни и мешовити,
да је државни институт онај институт чији је оснивач Република,
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, односно
институт са већинским државним капиталом, а приватни инсти
тут је институт чије је оснивач физичко или правно лице или ин
ститут у коме је већински приватни капитал, док је институт за
мешовитим власништвом онај институт у коме је једнако учешће
државног и приватног капитала (члан 41.); да се научни институт
оснива, односно организује као установа, у складу са прописима
о јавним службама, а истраживачко-развојни институт се оснива,
односно организује као установа, у складу са прописима о јавним
службама или као привредно друштво, у складу са прописима о
привредним друштвима, док се организација, обављање делатно
сти и друга питања од значаја за рад института уређују статутом
института (члан 42. ст. 1. до 3.); да је научни институт установа
чију претежну делатност чине основна истраживања и примењена
истраживања која су у функцији валоризације резултата основних
истраживања (члан 43.), а да је истраживачко-развојни институт
организација чију претежну делатност чине примењена и развој
на истраживања усмерена ка задовољавању потреба непосредних
корисника резултата истраживања, и основна истраживања као
основа за примењена и развојна истраживања (члан 45.).
С обзиром на то да је оспореном одредбом члана 42. став 1.
Закона о научноистраживачкој делатности прописано да се на
учни институт оснива, односно организује као установа, у скла
ду са прописима о јавним службама, Уставни суд је нашао да су
за одлучивање о поднетом предлогу од значаја и следеће одред
бе Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91,
71/94 и 79/05) којима је прописано: да се јавном службом у сми
слу овог закона сматрају установе, предузећа и други облици ор
ганизовања утврђени законом, који обављају делатност односно
послове којима се обезбеђује остваривање права грађана односно
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задовољавање потреба грађана и организација, као и остваривање
другог законом утврђеног интереса у одређеним областима, док
грађани могу обављати одређене делатности односно послове, у
складу са законом (члан 1.); да средства којима послују предузе
ћа, установе и други облици организовања из члана 1. овог закона
могу бити у свим облицима својине (члан 2.); да се ради обезбеђи
вања остваривања права утврђених законом и остваривања другог
законом утврђеног интереса у области образовања, науке, културе,
физичке културе, ученичког и студентског стандарда, здравствене
заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци, социјалног
осигурања, здравствене заштите животиња, оснивају установе
(члан 3. став 1.); да установу, предузеће и други облик организо
вања за обављање делатности односно послова из члана 3. овог
закона могу основати Република, аутономна покрајина, град, оп
штина и друга правна и физичка лица (члан 4.); да се у облицима
организовања који се оснивају и послују средствима у различитим
облицима својине, право управљања остварује по основу удела
средстава, у складу са законом (члан 7.) и да установе, предузећа
и други облици организовања обављају делатност, односно посло
ве из члана 3. овог закона на начин којим се обезбеђује уредно и
квалитетно, под једнаким условима, остваривање права грађана и
организација и задовољавање потреба корисника (члан 8. став 1.).
Из наведених одредаба оспореног Закона, као и Закона о јав
ним службама, на чију примену упућује оспорена одредба члана
42. став 1. Закона, према оцени Уставног суда, проистиче да је
под истим, законом прописаним условима, омогућено Републици,
аутономној покрајини, јединицама локалне самоуправе, домаћем
и страном правном и физичком лицу оснивање научних института
и истраживачко-развојних института, без обзира на облик својине
капитала којим се институти оснивају (тј. да ли је у питању јавна,
приватна или мешовита својина). Стога, Суд сматра да сви инсти
тути, било да су државни, приватни или институти са мешовитим
власништвом у зависности од власничке структуре, односно на
учни институти и истраживачко-развојни институти у зависности
од облика организовања и делатности коју обављају, имају једнак
правни положај на тржишту, те да се оспореном регулативом ни на
који начин не ограничава њихова слободна конкуренција. Имајући
у виду изнето, Суд је утврдио да оспореном одредбом Закона није
учињена повреда одредаба из члана 84. став 2. и члана 86. став 1.
Устава.
На основу изложеног и одредбе члана 45. тачка 14) Закона о
Уставном суду, Суд је донео Одлуку као у изреци.
IУ број 70/2006
Председник
Уставног суда,
др Боса Ненадић, с.р.
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Уставни суд у саставу: председник др Драгиша Слијепчевић
и судије др Оливера Вучић, др Марија Драшкић, Братислав Ђо
кић, Весна Илић-Прелић, др Горан Илић, др Агнеш Картаг-Одри,
Катарина Манојловић-Андрић, мр Милан Марковић, др Боса Не
надић, Милан Станић, др Драган Стојановић, мр Томислав Стојко
вић, Сабахудин Тахировић и Предраг Ћетковић, на основу члана
167. став 1. тачка 1. Устава Републике Србије, на седници одржа
ној 10. марта 2011. године, донеo је

ОД Л У К У
Утврђује се да одредбе члана 8. став 10, члана 11а став 5,
члана 11б став 6. и члана 24. став 4. Закона о оружју и муницији
(„Службени гласник РС”, бр. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/03,
85/05 и 101/05) нису у сагласности са Уставом.
О б р а з л ож е њ е
Уставном суду поднете су две иницијативе за покретање по
ступка за оцену уставности одредаба члана 8. став 1. тачка 5) и
став 10, члана 11а ст. 3. и 5, члана 11б став 6, члана 24. став 4. и
члана 25 став 3. Закона о оружју и муницији („Службени гласник
РС”, бр. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/03, 85/05 и 101/05).
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У иницијативама се наводи да су одредбе члана 8. став 10. (коју је
један од иницијатора нетачно означио као став 5.), члана 11а став
5, члана 11б став 6. и члана 24. став 4. оспореног Закона, који
ма је прописано да се против решења које је донето по жалби на
првостепено решење не може водити управни спор, несагласне са
Уставом Републике Србије, и то са одредбама члана 36. којима се
јемчи право на једнаку заштиту права и на правно средство и са
одредбом члана 198. став 2, према којој законитост коначних поје
диначних аката којима се одлучује о праву, обавези или на закону
заснованом интересу подлеже преиспитивању пред судом у управ
ном спору, ако у одређеном случају законом није предвиђена дру
гачија судска заштита. Иницијатор који је оспорио одредбу члана
8. став 1. тачка 5) Закона није навео ниједан разлог због кога се на
ведена одредба оспорава, па се може закључити да је разлог оспо
равања, заправо, у вези са одредбом члана 8. став 10. Закона. Од
редба члана 11а став 3. Закона оспорава се из разлога што су дата
превелика овлашћења руководиоцу организационе јединице кога
овласти министар унутрашњих послова да доноси решење којим
се одобрава ношење оружја за личну безбедност. Одредба члана
25. став 3. Закона која прописује да, по истеку рока од годину да
на у коме је власник могао да отуђи одузето оружје и муницију,
односно да сам нађе купца или га прода посредством овлашћеног
предузећа за промет оружја и муниције, одузето оружје и муници
ја који нису отуђени, односно продати, постају власништво Репу
блике Србије, по мишљењу иницијатора, несагласна је са одред
бом члана 58. став 2. Устава, која одређује да право својине може
бити одузето или ограничено само у јавном интересу утврђеном
на основу закона, уз накнаду која не може бити нижа од тржишне.
Осим тога, по мишљењу једног од иницијатора, оспорене одредбе
Закона о оружју и муницији несагласне су и са одредбама чл. 8. и
20. и члана 24. став 1. Устава.
Полазећи од разлога оспоравања наведених одредаба Закона,
као и одговарајућих одредаба Устава Републике Србије, Уставни
суд је, на седници одржаној 7. октобра 2010. године, донео Реше
ње којим је покренуо поступак за оцену уставности члана 8. став
10, члана 11а став 5, члана 11б став 6. и члана 24. став 4. Закона о
оружју и муницији („Службени гласник РС”, бр. 9/92, 53/93, 67/93,
48/94, 44/98, 39/03, 85/05 и 101/05), док у односу на одредбе чла
на 8. став 1. тачка 5), члана 11а став 3. и члана 25 став 3. оспоре
ног Закона није прихватио иницијативу за покретање поступка за
утврђивање њихове неуставности. Решење о покретању поступка
Уставни суд је доставио Народној скупштини на одговор, на осно
ву члана 33. став 1. и члана 107. став 1. Закона о Уставном суду
(„Службени гласник РС”, број 109/07). Пошто у остављеном року
Народна скупштина није доставила одговор, Суд је наставио по
ступак, на основу одредбе члана 34. став 3. Закона о Уставном суду.
У спроведеном поступку, Уставни суд је утврдио да је оспо
реним и са њима повезаним одредбама Закона о оружју и муни
цији („Службени гласник РС”, бр. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98,
39/03, 85/05 и 101/05) прописано следеће:
Одредбама члана 8. став 1. тач. 1) до 6) Закона таксативно
су предвиђени случајеви када надлежни орган неће издати одобре
ње за набављање ватреног оружја, а оспореном одредбом става 10.
овог члана прописано је да се против решења донетог по жалби
не може водити управни спор.
Члан 11а Закона у одредбама ст. 1. и 2. прописује да оружје
за личну безбедност може да носи лице које поседује оружни лист
и дозволу за ношење тог оружја и да лице које жели да носи оруж
је за личну безбедност подноси писмени образложени захтев над
лежном органу. Одредбом става 3. овог члана Закона прописано је
да на основу захтева из става 2. овог члана руководилац организа
ционе јединице кога овласти министар унутрашњих послова (у да
љем тексту: овлашћени руководилац), решењем одобрава ношење
оружја за личну безбедност ако утврди да постоје изузетно оправ
дани разлози за заштиту личне безбедности подносиоца захтева,
док је оспореном одредбом става 5. истог члана прописано да се
против решења донетог по жалби не може водити управни спор.
Одредбама члана 11б ст 1. до 5. Закона прописана је надле
жност за издавање дозволе за ношење оружја за личну безбедност,
рокови важења, услови за продужење њеног важења, као и случа
јеви када ће се решењем ношење оружја забранити, односно када
ће се пре истека важења дозволе ношење оружја забранити и до
звола за ношење оружја одузети, а оспореним ставом 6. овог чла
на предвиђено је да се против решења донетог по жалби не може
водити управни спор.
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Оспореним ставом 4. члана 24. Закона такође је прописано
да се против решења донетог по жалби изјављеној против решења
надлежног органа о одузимању оружног листа, одобрења за држа
ње оружја, односно решења о одузимању оружја и муниције, не
може водити управни спор.
Уставом Републике Србије утврђено је: да Република Србија
уређује и обезбеђује, поред осталог, остваривање и заштиту сло
бода и права грађана, поступак пред судовима и другим држав
ним органима, одговорност и санкције за повреду слобода и права
грађана утврђених Уставом и за повреду закона, других прописа
и општих аката, одбрану и безбедност Републике Србије и њених
грађана, као и организацију, надлежност и рад републичких орга
на (члан 97. тач. 2, 4, 16. и 17.); да законитост коначних појединач
них аката којима се одлучује о праву, обавези или на закону засно
ваном интересу подлеже преиспитивању пред судом у управном
спору, ако у одређеном случају законом није предвиђена другачија
судска заштита (члан 198. став 2.).
Полазећи од одредаба члана 198. Устава, којима је утврђено
да појединачни акти и радње државних органа, организација који
ма су поверена јавна овлашћења, органа аутономних покрајина и
јединица локалне самоуправе, морају бити засновани на закону и
да законитост коначних појединачних аката којима се одлучује о
праву, обавези или на закону заснованом интересу подлеже преи
спитивању пред судом у управном спору, ако у одређеном случају
законом није предвиђена другачија судска заштита, Уставни суд је
оценио да оспорене одредбе члана 8. став 10, члана 11а став 5, чла
на 11б став 6. и члана 24. став 4. Закона о оружју и муницији, ко
јима је прописано да се против решења које је донето по жалби не
може водити управни спор, нису у сагласности са Уставом. При
томе, Уставни суд је имао у виду да је у случајевима утврђеним на
веденим одредбама Закона обезбеђена двостепеност у одлучивању
од стране органа управе, али да овим законом није предвиђен било
који вид судске заштите која би обезбедила преиспитивање зако
нитости решења министра унутрашњих послова донетог по жал
би против првостепеног решења којим се одбија захев за издавање
одобрења за набављање оружја и муниције, за ношење оружја за
личну безбедност, односно којим се ношење оружја забрањује и
којим се одузима дозвола за ношење и држање оружја и муниције.
Полазећи од изнетог, Уставни суд је, на основу одредбе члана
45. тачка 1) Закона о Уставном суду, одлучио као у изреци.
На основу члана 168. став 3. Устава, одредбе члана 8. став
10, члана 11а став 5, члана 11б став 6. и члана 24. став 4. Закона
о оружју и муницији наведеног у изреци, престају да важе даном
објављивања Одлуке Уставног суда у „Службеном гласнику Репу
блике Србије”.
IУ број 117/2007
Председник
Уставног суда,
др Драгиша Слијепчевић, с.р.
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Уставни суд у саставу: председник др Драгиша Слијепчевић
и судије др Оливера Вучић, Братислав Ђокић, др Горан Илић, др
Агнеш Картаг-Одри, Катарина Манојловић-Андрић, мр Милан
Марковић, др Боса Ненадић, Милан Станић, др Драган Стоја
новић, мр Томислав Стојковић, Сабахудин Тахировић и Предраг
Ћетковић, на основу члана 167. став 1. тачка 4. Устава Републике
Србије, на седници одржаној 17. марта 2011. године, донео је

ОД Л У К У
Утврђује се да одредбе Одлуке о накнади за коришћење гра
ђевинског земљишта („Службени гласник општине Ваљево”, бр.
3/03 – пречишћен текст, 1/06, 2/06, 22/07 и „Службени гласник
града Ваљева”, број 13/09) и то: члан 2. став 1. у делу који гласи:
„осим земљишта које служи за јавну употребу и земљишта на ко
ме се налазе пословни објекти старих заната” и ст. 2, 3. и 4, члан
3. став 2. у делу који гласи: „стамбеног, производног, односно по
словног простора и помоћног простора”, члан 4, члан 5. став 2.
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у делу који гласи: „за стамбени и други простор, за производни
простор, за пословни простор, за помоћни простор”, члан 7, члан
8. став 1. у делу који гласи: „стамбеног простора” и став 2. у делу
који гласи: „за стамбени простор”, члан 9. став 2. у делу који гла
си: „за стамбени простор” и у делу који се односи на прве три али
неје, члан 10. и члан 11, нису у сагласности са Уставом и законом.
О б р а з л ож е њ е
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступ
ка за оцену уставности и законитости Одлуке о накнади за кори
шћење грађевинског земљишта наведене у изреци, у делу који се
односи на висину накнаде за коришћење грађевинског земљишта
утврђене за излетиште Дивчибаре, које је Одлуком проглашено за
екстра зону. У иницијативи се наводи да је, у складу са категори
зацијом из оспорене Одлуке, утврђен порез на имовину за викенд
куће чија висина премашује износ пореза за исту квадратуру у зо
ни А на територији Београда.
У одговору доносиоца акта наводи се: да је оспорена Одлука
донета 1996. године; да је претрпела више измена и допуна; да је
усклађена са Законом о финансирању локалне самоуправе, према
чијим одредбама ова накнада представља изворни приход једини
це локалне самоуправе; да је чланом 9. оспорене Одлуке прописа
но да подручје насељеног места Дивчибаре представља посебну
зону за одређивање накнаде за коришћење грађевинског земљи
шта и да су за ту зону утврђени износи накнаде по 1m2 за стам
бени простор, за производни простор, куће за одмор и опоравак
и за неизграђено градско грађевинско земљиште. Истиче се да је
овакво прописивање у складу са чланом 220. Закона о планирању
и изградњи који је на снази, који упућује на даљу примену одреда
ба о плаћању накнаде за коришћење грађевинског земљишта про
писане раније важећим Законом о планирању и изградњи. Сходно
изнетом истиче се да је оспорена Одлука у сагласности са Уставом
и законом.
Оцењујући уставност и законитост оспорене Одлуке, Устав
ни суд је утврдио да Устав Републике Србије, одредбом члана 190.
став 1. тачка 2, прописује овлашћење општине да у складу са за
коном уређује и обезбеђује коришћење грађевинског земљишта,
а Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/07) прописано је да општина, преко својих органа, у складу
са Уставом и законом, утврђује стопе изворних прихода општине,
начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада
и да доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и
обезбеђује вршење послова уређења и коришћења грађевинског
земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење
грађевинског земљишта (члан 20. тач. 4) и 8)).
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио да је Закон о
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09
– исправка), који је на снази од 11. септембра 2009. године, не са
држи одредбе којима се прописује накнада за коришћење грађе
винског земљишта, већ је одредбом члана 220. тог закона пропи
сано да се накнада за коришћење грађевинског земљишта плаћа
у складу са Законом о планирању и изградњи из 2003. године, док
се наведена накнада не интегрише у порез на имовину. Имајући у
виду наведено, Уставни суд је оцењивао уставност и законитост
оспорене Одлуке у односу на одговарајуће одредбе Закона о пла
нирању и изградњи из 2003. године.
Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”,
бр. 47/03 и 34/06), накнада за коришћење грађевинског земљишта
била је уређена одредбама члана 77, тако што је било одређено: да
накнаду за коришћење јавног грађевинског земљишта и осталог
грађевинског земљишта у државној својини плаћа власник објекта
(став 1.); да, изузетно, накнаду из става 1. овог члана плаћа носи
лац права коришћења на објекту, односно посебном делу објекта,
а ако је објекат, односно посебан део објекта дат у закуп, накнаду
плаћа закупац објекта, односно дела објекта (став 2.); да накнаду
за коришћење неизграђеног јавног грађевинског земљишта и оста
лог грађевинског земљишта у државној својини плаћа корисник
(став 3.); да се висина накнаде из ст. 1. и 2. овог члана утврђује у
зависности од обима и степена уређености земљишта, његовог по
ложаја у насељу, опремљености земљишта објектима друштвеног
стандарда, саобраћајне повезаности земљишта са локалним, од
носно градским центром и другим садржајима у насељу, односно
погодностима које земљиште има за кориснике (став 4.); да ближе
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критеријуме, мерила, висину, начин и рокове плаћања накнаде из
ст. 1. и 2. овог члана прописује општина, односно град, односно
град Београд (став 5.), као и да се принудна наплата накнаде из ст.
1. и 2. овог члана врши по прописима којима се уређује порески
поступак и пореска администрација (став 6.). Одредбама члана
78. Закона било је прописано: да се накнада за коришћење осталог
грађевинског земљишта које није у државној својини плаћа ако је
то земљиште средствима општине, односно другим средствима у
државној својини опремљено основним објектима комуналне ин
фраструктуре (електрична мрежа, водовод, приступни пут и сл.)
(став 1.); да се накнада за коришћење осталог неизграђеног грађе
винског земљишта плаћа и у случају ако се то земљиште не при
веде намени, односно не понуди у откуп општини ради привође
ња намени у року од две године од дана доношења урбанистичког
плана (став 2.); да се висина накнаде из става 2. овог члана утвр
ђује као и за остало изграђено грађевинско земљиште, у складу са
овим законом (став 3.); да се, у погледу утврђивања обавезе плаћа
ња накнаде из ст. 1. и 2. овог члана, примењују одредбе члана 77.
овог закона у погледу мерила, висине, начина, рокова плаћања и
принудне наплате накнаде (став 4.). Одредбе Закона које се односе
на накнаду за коришћење грађевинског земљишта нису садржале
могућност потпуног или делимичног ослобађања од плаћања ове
накнаде.
Уставни суд је такође утврдио: да је Скупштина општине
Ваљево, на основу одредаба члана 27. и 29. Закона о грађевин
ском земљишту („Службени гласник РС”, број 44/95), на седни
ци одржаној 22. марта 1996. године донела Одлуку о накнади за
коришћење градског грађевинског земљишта („Службени гласник
општине Ваљево”, број 3/96); да је ова одлука претрпела више
измена и допуна („Службени гласник општине Ваљево”, бр. 7/96,
4/99, 2/02, 3/02 – пречишћен текст, 2/03, 3/03 – пречишћен текст,
1/06, 2/06, 22/07 и „Службени гласник града Ваљева”, број 13/09);
да је Закон о грађевинском земљишту на основу чијих одредаба је
донета оспорена Одлука престао да важи ступањем на снагу За
кона о планирању и изградњи 2003. године; да пречишћени текст
оспорене Одлуке који је објављен у „Службеном гласнику општи
не Ваљево”, број 3/03, није усаглашен са Законом о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 47/03 и 34/06), иако је до
нет после ступања на снагу овог закона. Будући да према одредби
члана 168. став 4. Устава, Уставни суд може оценити сагласност
закона и других општих аката са Уставом, општих аката са зако
ном и по престанку њиховог важења, ако је поступак оцене устав
ности покренут најкасније у року од шест месеци од престанка
њиховог важења, то је оцена уставности и законитости оспорене
Одлуке заснована на основу одредбе Закона о планирању и из
градњи којом се продужава важност одредаба о накнади за кори
шћење грађевинског земљишта Закона о планирању и изградњи из
2003. године, у односу на пречишћени текст Одлуке који је донет
у време важења Закона из 2003. године и њене измене и допуне.
Оспореном Одлуком о накнади за коришћење грађевинског
земљишта („Службени гласник општине Ваљево”, бр. 3/03 – пре
чишћени текст, 1/06, 2/06, 22/07 и „Службени гласник града Ва
љева”, број 13/09), која је донета после ступања на снагу Закона
о планирању и изградњи из 2003. године, је прописано да се за
коришћење грађевинског земљишта, осим земљишта које служи
за јавну употребу и земљишта на коме се налазе пословни објек
ти старих заната, плаћа накнада, при чему је дефинисано шта се
сматра земљиштем који служи за јавну употребу и шта се сматра
старим занатима (члан 2.); предвиђено је да се накнада за изгра
ђено грађевинско земљиште обрачунава по 1m2 стамбеног, произ
водног односно пословног простора и помоћног простора (члан 3.
став 2.); дефинисано је шта се, у смислу Одлуке, сматра стамбе
ним, производним, канцеларијским и помоћним простором (члан
4.); прописано је да се висина накнаде за вредновање грађевинског
земљишта одређује према утврђеним погодностима, али диферен
цирано, за стамбени и други простор, за производни простор, за
пословни простор и помоћни простор (члан 5. став 2.); утврђена
је накнада за коришћење грађевинског земљишта по 1m2 по зо
нама и према врстама простора (члан 7.); утврђен начин обрачу
на накнаде за коришћење неизграђеног грађевинског земљишта
према зонама, у зависности од износа накнаде утврђене за кори
шћење стамбеног простора (члан 8. ст. 1. и 2.); утврђен је износ
накнаде за подручје насељеног места Дивчибаре, тако да се добија
множењем вредности накнаде за стамбени простор у III зони са
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коефицијентима који су утврђени за стамбени простор, за произ
водни и пословни простор, за куће за одмор и опоравак и за неиз
грађено градско грађевинско земљиште (члан 9. став 2.); пропи
сано је да се висина накнаде за коришћење градског грађевинског
земљишта на коме се налази гаражни простор за моторна и при
кључна возила утврђује у двоструком износу накнаде која се пла
ћа за стамбени простор у оквиру те зоне (члан 10.) и да се, ако се
у стану обавља и пословна делатност, износ обрачуна те накнаде
увећава за 50% (члан 11.).
На основу изложених одредаба Устава и закона, Уставни суд
је закључио да је општина имала овлашћење да уређује и обезбе
ђује коришћење грађевинског земљишта, као и овлашћење да сво
јом одлуком ближе утврди мерила и критеријуме за одређивање
висине накнаде за коришћење грађевинског земљишта, међутим,
оспорена Одлука није била усаглашена са одредбама Закона о пла
нирању и изградњи из 2003. године којима је била уређена накна
да за коришћење грађевинског земљишта. Наиме, по оцени Суда,
одредба члана 77. Закона о планирању и изградњи није садржала
овлашћење општине за прописивање нових критеријума и мерила
осим оних који су били предвиђени ставом 4. члана 77. Закона,
јер се критеријуми за утврђивање висине накнаде за коришћење
грађевинског земљишта предвиђени Законом односе на опште по
годности које грађевинско земљиште пружа својим корисницима
према обиму и степену уређености, положају и опремљености и
само ови критеријуми могу бити разрађени актом јединица локал
не самоуправе. Дакле, утврђени критеријуми односили су се са
мо на изграђено и неизграђено грађевинско земљиште а не и на
намену коришћења земљишта, односно врсту делатности која се
обавља на том земљишту. С тим у вези, Скупштина града Ваљева,
по оцени Суда, није била овлашћена да, као посебан критеријум
за утврђивање висине предметне накнаде, пропише намену ко
ришћења земљишта и с тим у вези и врсту делатности која се на
том земљишту обавља. Ово из разлога што Законом о планирању
и изградњи из 2003. године, намена земљишта и делатност којом
се обвезник накнаде бави, није била прописана као један од кри
теријума за утврђивање висине накнаде за коришћење грађевин
ског земљишта. Наиме, намена коришћења земљишта, па с тим
у вези и врста делатности која се обавља, била је прописана као
један од елемената на основу кога су се цениле погодности које
грађевинско земљиште пружа корисницима у Закону о грађевин
ском земљишту („Службени гласник РС”, бр. 44/95, 16/97 и 23/01),
који је престао да важи. Законом о планирању и изградњи из 2003.
године, намена коришћења земљишта и с тим у вези делатност ко
јом се обвезник накнаде бави, није прописана као један од елеме
ната за утврђивање висине ове накнаде. Стога је Суд оценио да је
доносилац оспорене Одлуке прекорачио законско овлашћење када
је прописао критеријум намене коришћења земљишта, односно
делатности којом се обвезници накнаде баве, за одређивање ви
сине накнаде за коришћење грађевинског земљишта. Из наведе
них разлога, Уставни суд је утврдио да одредбе оспорене Одлуке у
деловима или у целини, којима се висина накнаде одређује према
намени коришћења земљишта, односно врсти делатности, нису у
сагласности са законом. Уставни суд указује да је намена коришће
ња земљишта и врста делатности која се обављала, могла бити од
значаја за утврђивање одговарајућих пореских и таксених обавеза,
али да то нису били Законом утврђени елементи за одређивање ви
сине накнаде за коришћење грађевинског земљишта.
Уставни суд је такође утврдио да Закон о планирању и изград
њи из 2003. године, у делу који се односи на накнаду за коришће
ње грађевинског земљишта није садржао одредбе које се односе
на могућност умањења или ослобађања плаћања ове накнаде, па
је утврдио да је Скупштина града Ваљева, прописивањем како је
то учињено чланом 2. Одлуке, прекорачила овлашћење из Закона.
Имајући у виду хијерархију домаћих општих правних аката
утврђену одредбом члана 195. став 2. Устава према којој статути,
одлуке и сви други општи акти аутономне покрајине и јединица
локалне самоуправе морају бити сагласни са законом, Уставни суд
је утврдио да одредбе Одлуке наведене у изреци нису у сагласно
сти ни са Уставом.
Уставни суд констатује да, сагласно одредбама члана 167.
Устава, није надлежан да оцењује оправданост и исправност утвр
ђене висине накнаде за коришћење грађевинског земљишта у оп
штинама, као ни законитост решења о утврђивању висине накнаде
за поједине обвезнике.

20. април 2011.
С обзиром на то да је у току поступка правно стање потпу
но утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за од
лучивање, те да у поступку оцењивања уставности и законитости
Уставни суд није ограничен захтевом иницијатора, Уставни суд је,
сагласно одредбама члана 53. став 2. и члана 54. став 1. Закона о
Уставном суду („Службени гласник РС”, број 109/07), одлучио без
доношења решења о покретању поступка.
Сагласно изложеном, Уставни суд је, на основу одредбе члана
45. тачка 4) Закона о Уставном суду, одлучио као у изреци.
На основу члана 168. став 3. Устава, одредбе Одлуке о накна
ди за коришћење грађевинског земљишта наведене у изреци, пре
стају да важе даном објављивања Одлуке Уставног суда у „Слу
жбеном гласнику Републике Србије”.
IУл број 333/2009
Председник
Уставног суда,
др Драгиша Слијепчевић, с.р.
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Уставни суд у саставу: председник др Драгиша Слијепчевић
и судије др Оливера Вучић, Братислав Ђокић, Весна Илић-Пре
лић, др Горан Илић, др Агнеш Картаг-Одри, Катарина Манојло
вић-Андрић, мр Милан Марковић, др Боса Ненадић, Милан Ста
нић, др Драган Стојановић, мр Томислав Стојковић, Сабахудин
Тахировић и Предраг Ћетковић, у поступку по уставној жалби
Животе Милосављевића из Бара, Република Црна Гора, на основу
члана 167. став 4. у вези члана 170. Устава Републике Србије, на
седници одржаној 17. фебруара 2011. године, донео је

ОД Л У К У
1. Усваја се уставна жалба Животе Милосављевића и утвр
ђује да су у извршном поступку који се водио пред Општинским
судом у Крушевцу у предмету И. 646/04 повређена права подно
сиоца на суђење у разумном року и на мирно уживање имовине,
зајемчена одредбама члана 32. став 1. и члана 58. став 1. Устава
Републике Србије.
2. Налаже се Основном суду у Крушевцу да предузме све
неопходне мере како би се извршни поступак у предмету из тачке
1. окончао у најкраћем року.
3. Одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
О б р а з л ож е њ е
1. Живота Милосављевић из Бара, Република Црна Гора, је
20. марта 2008. године, преко пуномоћника Дејана Милосављеви
ћа, адвоката из Крушевца, поднео Уставном суду уставну жалбу
због повреде права на суђење у разумном року и права на мирно
уживање имовине, зајемчених чланом 32. став 1. и чланом 58. став
1. Устава Републике Србије, која је у Уставном суду заведена под
бројем Уж - 341/08.
С обзиром на то да је уставном жалбом захтевано утврђива
ње повреде Уставом зајемчених права у 15 различитих извршних
поступака, Уставни суд је, на основу одредбе члана 42. став 4. По
словника о раду Уставног суда („Службени гласник РС”, бр. 24/08
и 27/08), раздвојио ове поступке и формирао 14 нових предмета,
те је у овом предмету одлучивао о наводима из уставне жалбе о
повреди наведених права у предмету Општинског суда у Крушев
цу И. 646/04.
У уставној жалби је наведено да је решење о извршењу извр
шни суд донео „са вишемесечном доцњом”, као и да је суд „нера
зумним одуговлачењем” извршења „угрозио” подносиочево право
на мирно уживање имовине.
2. У одговору на уставну жалбу, који је Основни суд у Кру
шевцу доставио Уставном суду 14. маја 2010. године, наведено је
да је предметни извршни поступак у току, да је извршни дужник
више пута у току 2009. године и једном у 2010. години приступао
суду и плаћао део дуга, који износи су истих дана исплаћивани
повериоцу, овде подносиоцу уставне жалбе, те да се сходно томе
поступак извршења спроводи и да „нема неразумног одуговлаче
ња поступка”.

20. април 2011.
3. Сагласно члану 170. Устава Републике Србије, уставна
жалба се може изјавити против појединачних аката или радњи др
жавних органа или организација којима су поверена јавна овла
шћења, а којима се повређују или ускраћују људска или мањинска
права и слободе зајемчене Уставом, ако су исцрпљена или нису
предвиђена друга правна средства за њихову заштиту.
У току поступка пружања уставносудске заштите, поводом
испитивања основаности уставне жалбе у границама захтева ис
такнутог у њој, Уставни суд утврђује да ли је у поступку одлучи
вања о правима и обавезама подносиоца уставне жалбе повређено
или ускраћено његово Уставом зајемчено право или слобода.
4. Уставни суд је у спроведеном поступку извршио увид у
списе предмета И. 646/04 Општинског суда у Крушевцу и доку
ментацију приложену уз уставну жалбу и утврдио следеће чиње
нице и околности од значаја за одлучивање у овој уставноправној
ствари:
Подносилац уставне жалбе је, као извршни поверилац, 6.
септембра 2004. године поднео Општинском суду у Крушевцу
предлог за извршење против извршног дужника Предрага Јевтића,
на основу судског поравнања П. 1001/1995 од 12. септембра 1995.
године, којим је дужник обавезан да исплати повериоцу 4.400
швајцарских франака у року од 15 дана, а у случају доцње и закон
ску затезну камату, под претњом принудног извршења, као и 280
динара на име трошкова парничног поступка. Предлогом за извр
шење тражено је од извршног суда да „дозволи извршни посту
пак” и одреди извршење против дужника ради наплате наведене
новчане обавезе у динарској противвредности, по важећем курсу
на дан плаћања, са законском затезном каматом на износ динар
ске противвредности главнице, почев од 26. новембра 1995. годи
не до потпуног испуњења обавезе, као и трошкове извршења, са
законском затезном каматом. Као средство извршења предложено
је да се спроведе: „попис, процена, забрана располагања и продаја
покретности дужника, све до потпуног намирења новчане обаве
зе, а у недостатку покретности, да се настави извршење преостале
обавезе на непокретностима у нужном обиму, са уписом у јавну
књигу”.
Општински суд у Крушевцу је, одлучујући о наведеном пред
логу, 10. новембра 2004. године донео решење И. 646/04, којим је
одредио извршење против дужника Предрага Јевтића, ради напла
те повериочевог потраживања од 4.400 швајцарских франака у
динарској противвредности према важећем курсу на дан исплате,
са припадајућом каматом, почев од 28. септембра 1995. године, па
до коначне исплате и то пописом, проценом и продајом покретних
ствари дужника које се буду затекле у његовом домаћинству, док је
предлог ради наплате законске затезне камате на главницу дуга по
чев од 26. новембра 1995. године одбијен, као неоснован.
Против овог решења извршни дужник је 22. новембра 2004.
године изјавио приговор, којим је тражио да суд укине наведено
решење јер су странке своје односе регулисале тако што су се до
говориле да дужник на име предметног износа пренесе у своји
ну и државину повериоцу део парцеле која се налази у Бошњану.
Истог дана извршни поверилац је доставио суду захтев да се от
клоне неправилности у поступку које се односе на обрачун закон
ске затезне камате, али је истовремено у поднеску указао да се тај
поднесак не сматра приговором повериоца на донето решење, док
је 26. новембра 2004. године поднео предлог за доношење допун
ског решења о извршењу, којим би суд одредио принудну наплату
новчане обавезе на име парничних трошкова са законском зате
зном каматом, почев од 12. септембра 1995. године.
Општински суд у Крушевцу је, одлучујући о приговору извр
шног дужника, донео решење Ипв. 152/04 од 24. маја 2005. годи
не, којим је одбио овај приговор као неоснован.
Извршни поверилац, овде подносилац уставне жалбе се ви
ше пута обраћао извршном суду са захтевом да тај суд поступа у
роковима прописаним Законом о извршном поступку (два пута до
доношења решења о извршењу – 22. септембра и 2. новембра 2004.
године, једном до доношења решења по приговору – 28. априла
2005. године и још четири пута касније – 4. новембра 2005. годи
не, 28. августа 2006. године, 25. јуна и 25. септембра 2007. године).
Извршни дужник је 2. септембра 2005. године приступио су
ду и исплатио износ од 100 евра и 3000 динара.
Поднеском од 7. октобра 2005. године, подносилац је тражио
да се „отклоне неправилности извршења”. У овом поднеску оспо
рава се обрачун камате учињен у извршном поступку и истиче да
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је „неприхватљиво делимично судско извршење са минимализира
ном и неуредном исплатом”, те „моли суд за пуну примену” Зако
на о извршном поступку.
Извршни дужник је у току 2005. године приступио суду ради
измирења дела дуга још три пута (30. септембра, 6. октобра и 7.
новембра), плаћајући износе од око 100 евра, а 24. новембра 2005.
године исплатио је повериоцу износ од 2.500 евра на име дуга.
Извршни поверилац је поднеском од 16. јуна 2008. године
обавестио извршни суд да је 5. августа 2008. године закључио уго
вор о цесији са својим пуномоћником у извршном поступку, по
коме је наведеном адвокату уступио своја потраживања из више
извршних поступака који су се водили пред Општинским судом
у Крушевцу, и затражио је од суда да о томе обавести извршног
дужника. Међутим, како из списа предмета произлази, суд то није
учинио.
Извршни дужник је у току 2009. године пет пута приступио
суду (3. фебруара, 5. марта, 8. априла, 7. маја и 15. јуна) и једном
у 2010. години (2. фебруара), ради исплате дела преосталог дуга.
Извршни поверилац је, без обзира на обавештење упућено суду о
уступању потраживања, наставио да прима делимичне исплате из
вршног дужника. Извршни поступак се сада води пред Основним
судом у Крушевцу под истим пословним бројем – И. 646/04.
5. За оцену навода уставне жалбе, са становишта Уставом за
јемчених права на чију повреду се подносилац уставне жалбе по
зива, од значаја су следеће одредбе Устава и закона:
Чланом 32. став 1. Устава утврђено је да свако има право да
независан, непристрасан и законом већ установљен суд, правично
и у разумном року, јавно расправи и одлучи о његовим правима
и обавезама, основаности сумње која је била разлог за покретање
поступка, као и о оптужбама против њега, док се чланом 58. став
1. Устава јемчи мирно уживање својине и других имовинских пра
ва стечених на основу закона.
Законом о извршном поступку („Службени лист СРЈ”, бр.
28/2000, 73/2000 и 71/01), који се примењивао у време покретања
поступка извршења, било је прописано: да се поступак изврше
ња и поступак обезбеђења покрећу на предлог повериоца (члан 2.
став 1.); да је суд дужан да у поступку извршења и обезбеђења
поступа хитно (члан 4. став 1.); да ће се извршење ради остварења
новчаног потраживања и обезбеђења таквог потраживања одре
дити и спровести у обиму који је потребан за намирење, односно
обезбеђење тог потраживања (члан 5.); да је о предлогу за извр
шење суд дужан да одлучи у року од три дана од дана подношења
предлога, а да је о приговору суд дужан да одлучи у року од 15
дана од дана подношења приговора (члан 10.); да је судска одлу
ка или одлука донесена у прекршајном поступку извршна ако је
постала правноснажна и ако је протекао рок за добровољно ис
пуњење дужникове обавезе, а да је одлука донесена у управном
поступку извршна ако је постала коначна и ако је протекао рок за
добровољно испуњење обавезе (члан 18. ст. 1. и 2.); да је судско
поравнање, односно поравнање закључено у управном поступку,
извршно ако је потраживање по поравнању доспело (члан 19. став
1.); да се као средство извршења ради остварења новчаног потра
живања могу одредити само – продаја покретних ствари, продаја
непокретности, пренос новчаног потраживања, уновчење других
имовинских права и пренос средстава која се воде на рачуну код
носиоца платног промета (члан 28.); да предмет извршења ради
намирења новчаног потраживања може бити свака дужникова
ствар или имовинско право које није законом изузето од изврше
ња, односно ако извршење на њему није законом ограничено (члан
29.); да ће службено лице, пре него што што приступи попису, пре
дати дужнику решење о извршењу и позвати га да плати износ за
који је одређено извршење, заједно са каматом и трошковима, а
ако се дужнику решење о извршењу није могло предати приликом
пописа, доставиће му се накнадно (члан 67. ст. 1. и 2.); да ће се
пописати онолико ствари колико је потребно за намирење повери
очевог потраживања и трошкова извршења (члан 69. став 1.); да
ће суд ако се из продајне цене намирује само један поверилац, без
одржавања рочишта, решењем одредити да се из износа добијеног
продајом ствари и одузетог новца измире редом: трошкови извр
шног поступка, трошкови одређени у извршној исправи, камата до
дана уновчења ствари и главно потраживање (члан 82. став 1.).
Одредбом члана 304. Закона о извршном поступку („Службе
ни гласник РС”, број 125/04) прописано је да ће се поступци извр
шења и обезбеђења започети до дана ступања на снагу овог закона
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окончати се по одредбама Закона о извршном поступку („Службе
ни лист СРЈ”, бр. 28/2000, 73/2000 и 71/01).
Законом о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”,
бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и „Службени лист СРЈ”, бр. 31/93,
22/99, 23/99, 35/99 и 44/99) прописано је: да поверилац може уго
вором закљученим са трећим пренети на овога своје потражива
ње, изузев оног чији је пренос забрањен законом или које је везано
за личност повериоца, или које се по својој природи противи пре
ношењу на другога (члан 436. став 1.); да за пренос потраживања
није потребан пристанак дужника, али је уступилац дужан обаве
стити дужника о извршеном уступању и да је испуњење извршено
уступиоцу пре обавештења о уступању пуноважно и ослобађа ду
жника обавезе, али само ако није знао за уступање, иначе обавеза
остаје и он је дужан да је испуни пријемнику (члан 438.).
6. У погледу периода у односу на који је Уставни суд надле
жан да испитује повреду права на суђење у разумном року, Суд је
утврдио да се период у коме се грађанима Србије јемче права и
слободе утврђене Уставом и обезбеђује уставносудска заштита у
поступку по уставној жалби почео да тече 8. новембра 2006. годи
не, даном ступања на снагу Устава Републике Србије. Међутим, с
обзиром на то да судски поступак представља јединствену целину,
Уставни суд је стао на становиште да оцена суђења у разумном
року мора да обухвати целокупни период трајања поступка, од мо
мента подношења предлога за извршење Општинском суду у Кру
шевцу 6. септембра 2004. године.
Анализирајући дужину трајања предметног извршног по
ступка, Уставни суд је утврдио да је наведени поступак покренут
6. септембра 2004. године, подношењем предлога извршног пове
риоца, овде подносиоца уставне жалбе, да је до подношења устав
не жалбе трајао три године и шест и по месеци, као и да тај посту
пак још није окончан.
Наведено трајање извршног поступка само по себи указује
да поступак није окончан у оквиру разумног рока. Међутим, ра
зумна дужина трајања судског поступка је релативна категорија,
која зависи од низа чинилаца који се морају узети у обзир у сва
ком поједином случају према његовим специфичним околностима.
Сложеност чињеничних и правних питања у конкретном предме
ту, понашање подносиоца уставне жалбе као странке у поступку,
поступање надлежних судова који воде поступак, као и природа
постављеног захтева, односно значај за подносиоца права о коме
се одлучује су критеријуми који утичу на оцену дужине трајања
поступка и одређују да ли је поступак окончан у оквиру разумног
рока или не.
Испитујући наведене критеријуме за утврђивање постојања
повреде права на суђење у разумном року у конкретном случају,
Уставни суд је оценио да у овом предмету није било посебно сло
жених чињеничних и правних питања о којима би се поступају
ћи суд изјашњавао. Наиме, суд је требало да одлучи о поднетом
предлогу за извршење, као и о приговору на решење о извршењу,
а након чега је требало да спроведе извршење пописом, проценом
и продајом покретних ствари извршног дужника, у складу са до
нетим решењем.
Оцењујући поступање суда у извршном поступку, Уставни
суд је нашао да извршни суд, у конкретном случају, није предузео
све мере и радње на које је по Закону био обавезан како би се из
вршење спровело, односно извршни поверилац намирио у разум
ном року. Наиме, извршни суд је донео решење о извршењу тек
након два месеца од подношења предлога, а о приговору извршног
дужника је одлучио у року од шест месеци, иако је по Закону о
извршном поступку то морао да учини у року од три, односно 15
дана, док о предлогу повериоца за доношење допунског решења,
који је поднет 26. новембра 2004. године, суд уопште није одлу
чио. Затим, након што је донео решење, поступајући суд није ни
покушао да спроведе тим решењем одређено извршење пописом,
проценом и продајом покретних ствари извршног дужника. Према
оцени Уставног суда, Општински суд у Крушевцу је, без обзира на
то што је извршни дужник пола године након доношења решења
по приговору на решење о извршењу исплатио знатан део обавезе,
био дужан да спроведе извршење за преостали дуг, у складу са до
нетим решењем о извршењу.
Уставни суд је оценио да је постављени захтев у извршном
поступку за подносиоца уставне жалбе био од несумњивог зна
чаја, с обзиром да је поступак био покренут ради намирења ве
ћег новчаног потраживања подносиоца према извршном дужнику.
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Подносилац уставне жалбе се, по оцени Уставног суда, у складу са
тим, и понашао у предметном извршном поступку. Тако се он чак
седам пута писмено обраћао извршном суду, тражећи од суда да
поступа у складу са законским роковима.
Из свега изложеног, Уставни суд је нашао да је Општински
суд у Крушевцу својим погрешним и неделотворним поступањем
искључиво одговоран што предметни извршни поступак још није
окончан, те је утврдио да је услед тога подносиоцу уставне жалбе
повређено право на суђење у разумном року, зајемчено чланом 32.
став 1. Устава, у извршном поступку који се у предмету И. 646/04
водио пред Општинским судом у Крушевцу.
7. Оцењујући наводе из уставне жалбе који се односе на по
вреду права на имовину, Уставни суд је утврдио да је неспрово
ђењем извршења по закљученом судском поравнању повређено и
право подносиоца уставне жалбе на мирно уживање имовине, за
јемчено чланом 58. став 1. Устава. Наиме, свако новчано или друго
имовинско потраживање које неко има на основу извршне испра
ве, било да је у питању правноснажна судска одлука или судско
поравнање или са њима изједначена исправа у погледу извршно
сти, улази у имовину повериоца. Стога, неспровођење извршења
на основу извршне исправе представља повреду права на мирно
уживање имовине, зајемченог чланом 58. став 1. Устава.
Уставни суд наглашава да је исти став већ заузимао у рани
јим одлукама о уставним жалбама (видети Одлуку Уж-1499/2008
од 16. јула 2009. године).
Такође, Уставни суд указује да и према ставу Европског суда
за људска права пропуст државе да изврши правноснажну пресуду
изречену у корист подносиоца представке, представља мешање у
његово право на мирно уживање имовине (видети одлуке у пред
метима: Качапор и др. против Србије, Burdov против Русије ).
8. С обзиром на наведено, Уставни суд је, у складу са одред
бама члана 89. ст. 1. и 2. Закона о Уставном суду („Службени гла
сник РС”, број 109/07), у тач. 1. и 2. изреке усвојио уставну жал
бу и наложио Основном суду у Крушевцу, као надлежном суду,
да предузме све неопходне мере како би се предметни извршни
поступак окончао у најкраћем могућем року. Међутим, имајући
у виду да је извршни дужник у предметном извршном поступку
исплатио извршном повериоцу, овде подносиоцу уставне жалбе,
највећи део своје обавезе знатно пре подношења уставне жалбе,
Уставни суд је, без обзира на захтев подносиоца за накнаду нема
теријалне штете, у тачки 3. изреке одлучио да се правично задо
вољење подносиоца уставне жалбе због констатоване повреде на
ведених права, у конкретном случају оствари објављивањем ове
одлуке у „Службеном гласнику Републике Србије”.
9. На основу одредбе члана 45. тачка 9) Закона о Уставном
суду, Суд је донео Одлуку као у изреци.
Уж број 1091/2008
Председник
Уставног суда,
др Драгиша Слијепчевић, с.р.
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Уставни суд у саставу: председник др Драгиша Слијепчевић
и судије др Оливера Вучић, др Марија Драшкић, Братислав Ђо
кић, др Агнеш Картаг-Одри, Катарина Манојловић-Андрић, мр
Милан Марковић, др Боса Ненадић, Милан Станић, др Драган
Стојановић, мр Томислав Стојковић, Сабахудин Тахировић и Пре
драг Ћетковић, у поступку по уставној жалби Драгана Цветкови
ћа из Босилеграда, на основу члана 167. став 4. у вези члана 170.
Устава Републике Србије, на седници одржаној 3. марта 2011. го
дине, донео је

ОД Л У К У
1. Усваја се уставна жалба Драгана Цветковића и утврђује се
да је у извршном поступку који се водио пред Четвртим општин
ским судом у Београду у предмету И. 13116/06 (раније И. 6127/06)
повређено право подносиоца уставне жалбе на суђење у разумном
року, гарантовано одредбом члана 32. став 1. Устава Републике
Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује.
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2. Налаже се надлежном суду у Београду да предузме све
неопходне мере како би се извршни поступак из тачке 1. окончао
у најкраћем року.
3. Одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
О б р а з л ож е њ е
1. Драган Цветковић из Босилеграда је 3. априла 2009. године
поднео Уставном суду уставну жалбу због повреде права на суђе
ње у разумном року, зајемченог одредбом члана 32. став 1. Уста
ва Републике Србије, у извршном поступку који се пред Четвртим
општинским судом у Београду водио у предмету И. 13116/06, као
и због повреде начела забране дискриминације из члана 21. Уста
ва Републике Србије, права на слободан развој личности из члана
23. став 2. Устава, права на забрану ропства из члана 26. став 1.
Устава, права на правично суђење из члана 32. став 1. Устава, пра
ва на накнаду штете из члана 35. став 2. Устава, права на рад из
члана 60. став 1. Устава, права на закључење брака из члана 62.
ст. 1. и 2. Устава, права на социјалну заштиту из члана 69. став 1.
Устава и права на пензијско осигурање из члана 70. Устава.
Подносилац уставне жалбе је навео: да је правноснажном и
извршном пресудом Првог општинског суда у Београду П1. 286/95
од 20. децембра 2001. године усвојен његов тужбени захтев и као
незаконите поништене дисциплинске пресуде Дисциплинског су
да Секретаријата унутрашњих послова у Гњилану под бројем
Дс-116-4 и Дс-116-5 од 4. фебруар а 1994. године и Вишег дисци
плинског суда Министарства унутрашњих послова Републике Ср
бије Вдс. 83100/94 од 7. априла 1994. године, којима је тужилац
оглашен кривим и којима му је изречена дисциплинска мера – пре
станак радног односа, односно дисциплинска мера – распоред на
друго радно место за које је прописана непосредно нижа стручна
спрема у трајању од две године; да је као извршни поверилац, пре
ко пуномоћника, 28. марта 2005. године Општинском суду у Гњи
лану поднео предлог за извршење на основу наведене пресуде Пр
вог општинског суда у Београду; да је Општински суд у Гњилану
предлог за извршење проследио Четвртом општинском суду у Бе
ограду као надлежном за извршење; да је Четврти општински суд
у Београду решењем И. 6127/06 од 20. јуна 2006. године дозволио
извршење у делу који се односи на парничне трошкове и трошко
ве извршног поступка, а да није одобрио, нити одбио извршење у
делу у којем је извршни поверилац тражио да се одмах врати на
рад и да му се признају сва права из радног односа; да је, сходно
наведеном, против овог решења о извршењу изјавио жалбу, коју
је Окружни суд у Београду решењем Гж. 3616/06 од 13. септем
бра 2006. године усвојио, укинуо решење о извршењу Четвртог
општинског суда у Београду И. 6127/06 од 20. јуна 2006. године
и предмет вратио првостепеном суду на поновни поступак, од ко
јег до дана подношења уставне жалбе није добио никакав одговор.
Подносилац уставне жалбе од Уставног суда тражи да наре
ди његово враћање на рад у МУП, да му се омогући остваривање
свих права из радног односа, као и да му се надокнади целокупна
штета (материјална и нематеријална), настала од дана подношења
предлога за извршење.
2. Сагласно одредби члана 170. Устава Републике Србије,
уставна жалба се може изјавити против појединачних аката или
радњи државних органа или организација којима су поверена јав
на овлашћења, а којима се повређују или ускраћују људска или
мањинска права и слободе зајемчене Уставом, ако су исцрпљена
или нису предвиђена друга правна средства за њихову заштиту.
Поступак по уставној жалби се, у смислу члана 175. став 3. Уста
ва, уређује законом
Према одредби члана 82. став 2. Закона о Уставном суду
(„Службени гласник РС”, број 109/07), уставна жалба се може из
јавити и ако нису исцрпљена правна средства, у случају када је
подносиоцу жалбе повређено право на суђење у разумном року.
У току поступка пружања уставносудске заштите, поводом
испитивања основаности уставне жалбе у границама истакнутог
захтева, Уставни суд утврђује да ли је у поступку одлучивања о
правима и обавезама подносиоца уставне жалбе повређено или ус
краћено његово Уставом зајемчено право или слобода.
3. Уставни суд је у спроведеном поступку извршио увид у
списе предмета Четвртог општинског суда у Београду И. 13116/06
(ранији број И. 6127/06) и утврдио следеће чињенице и околности
од значаја за одлучивање у овој уставносудској ствари:
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Подносилац уставне жалбе је, као извршни поверилац, 18.
априла 2006. године поднео Четвртом општинском суду у Београ
ду предлог за извршење против извршног дужника – Министар
ство унутрашњих послова Београд – Секретаријат унутрашњих
послова у Гњилану, са привременим седиштем у Врању, на основу
правноснажне и извршне пресуде Првог општинског суда у Бео
граду П 1. 286/95 од 20. децембра 2001. године којом је: у ставу
првом изреке усвојен тужбени захтев тужиоца и поништена ди
сциплинска пресуда Дисциплинског суда Секретаријата унутра
шњих послова у Гњилану од 4. фебруара 1994. године заведена
под бројем Дс – 116-4 и дисциплинска пресуда истог суда број
Дс – 116-5 од 4. фебруара 1994. године којима је тужилац огла
шен кривим и изречена му је дисциплинска мера престанак радног
односа и дисциплинска пресуда Вишег дисциплинског суда Ми
нистарства унутрашњих послова Републике Србије од 7. априла
1994. године заведена под бројем Вдс. 83100/94 којом је преиначе
на првостепена дисциплинска пресуда од 4. фебруара 1994. године
у погледу изречене дисциплинске мере и тужиоцу изречена дисци
плинска мера распоред на друго радно место за које је прописано
непосредно нижа стручна спрема у трајању од две године; у ставу
другом изреке обавезана тужена Република Србија – Министар
ство унутрашњих послова да тужиоцу на име парничних трошко
ва плати укупан износ од 2.800,00 динара.
Предлогом за извршење у ставу првом извршни поверилац
је тражио да суд наложи извршном дужнику да га врати у радни
однос и да му призна сва права из радног односа од дана престан
ка радног односа до дана враћања на рад, под претњом новчаног
кажњавања, у ставу другом је тражио да му се надокнаде парнич
ни трошкови у износу од 2.800,00 динара и трошкови извршног
поступка, а у ставу трећем да суд наложи Народној банци Србије –
Дирекцији за регистре и принудну наплату – Одељењу за принуд
ну наплату – Одсеку за пријем основа и налога принудне наплате
у Крагујевцу (у даљем тексту: НБС-ОПН Крагујевац), да спрове
де дозвољено принудно извршење и да са рачуна дужника – МУП
РС – Секретаријат у Гњилану, са привременим седиштем у Врању,
скине износ потраживања и уплати на име повериоца.
Четврти општински суд у Београду је, најпре, дописом посл.
број I-XIV од 11. маја 2006. године наложио пуномоћнику подно
сиоца предлога за извршење да достави извршну исправу са јасно
видљивом клаузулом извршности сходно одредби члана 50. Закона
о извршном поступку.
По достављању уредне извршне исправе, Четврти општин
ски суд у Београду је донео решење И. 6127/06 од 20. јуна 2006.
године којим је дозволио извршење у ставу другом и трећем пред
лога за извршење, односно дозволио је извршење у односу на до
суђене трошкове парничног поступка и трошкове извршног по
ступка.
Извршни поверилац је 14. јула 2006. године изјавио жалбу
против наведеног решења о извршењу из разлога што суд није од
лучио у односу на став први предлога за извршење којим је траже
но да суд наложи извршном дужнику да повериоца одмах врати на
рад и да му призна сва права из радног односа од дана престанка
радног односа до дана враћања на рад, под претњом новчаног ка
жњавања.
Окружни суд у Београду је решењем Гж. 3616/06 од 13. сеп
тембра 2006. године усвојио жалбу, укинуо решење о извршењу
Четвртог општинског суда у Београду И. 6127/06 од 20. јуна 2006.
године и предмет вратио првостепеном суду на поновни поступак.
У образложењу решења је, поред осталог, наведено да је првосте
пени суд по предлогу за извршење одлучио тако што је дозволио
извршење у односу на став други и трећи предлога, а није одлучио
по предлогу у погледу чинидбе која се односи на враћање тужиоца
у радни однос и предлогу за изрицање новчане казне, при чему о
разлозима непоступања по предлогу за извршење првостепени суд
није одлучивао у смислу одредаба члана 52. Закона о извршном
поступку, јер нити је одредио извршење по датом предлогу нити је
предлог одбио, а што представља законску обавезу према наведе
ном члану. Наим
 е, о поднетом предлогу за извршење суд одлучује
решењем, које мора да садржи све што је предвиђено одредбом
члана 52. Закона о извршном поступку, а ставом 4. истог члана
прописано је да решење којим се предлог за извршење потпуно
или делимично одбија мора бити образложено. Како је, у конкрет
ном случају, првостепени суд пропустио да одлучи о делу пред
лога за извршење који се односи на чинидбу, и то на враћање на
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рад и изрицање новчане казне извршном дужнику, а о томе није
дао образложење, дакле поступио је супротно законској одредби,
то је решење првостепеног суда засновано на битној повреди одре
даба парничног поступка из члана 361. став 2. тачка 12) Закона о
парничном поступку, јер решење о извршењу уопште нема разло
га због којих није одлучено о делу предлога за извршење. Даље је
наведено, да ће у поновном поступку првостепени суд отклонити
учињену повреду одредаба парничног поступка тако што ће одлу
чити о предлогу за извршење од стране подносиоца, при чему ће
уколико сматра да предлог за извршење треба потпуно или дели
мично одбити донети решење којим ће дати образложење за такву
одлуку.
У поновном поступку предмет је добио нови број И.
13116/06.
НБС-ОПН Крагујевац је дописом од 19. октобра 2007. годи
не, као и дописом од 17. марта 2008. године, поступила по нало
зима Четвртог општинског суда у Београду и обавестила суд да је
решење о извршењу И. 6127/06 од 20. јуна 2006. године извршено
у целости 10. јула 2006. године у корист извршног повериоца Дра
гана Цветковића.
Извршни поверилац је поднеском, који је примљен у Четвр
том општинском суду у Београду 12. марта 2007. године, ургирао
доношење решења о извршењу којим ће суд у целости одлучити о
предлогу за извршење у складу са решењем Окружног суда у Бео
граду Гж. 3616/06 од 13. септембра 2006. године.
Републичко јавно правобранилаштво се поднесцима од 10. и
15. октобра и 8. новембра 2007. године изјаснило на дописе Четвр
тог општинског суда у Београду од 1. и 17. октобра 2007. године
којима је тражено да се изјасне на околност висине новчане казне
по предлогу за извршење од 10. априла 2006. године.
Четврти општински суд у Београду је 8. децембра 2008. го
дине донео решење И. 13116/06 којим је одбио као неоснован
предлог извршног повериоца од 10. априла 2006. године. У обра
зложењу решења је, поред осталог, наведено: да је одлучујући, у
поновном поступку, о поднетом предлогу извршног повериоца суд
извршио увид у списе предмета, извршну исправу – пресуду Пр
вог општинског суда у Београду П1. 286/95 од 20. децембра 2001.
године и допис НБС-ОПН од 17. марта 2008. године; да је одред
бом члана 34. став 1. Закона о извршном поступку предвиђено да
је извршна исправа подобна за извршење ако су у њој назначени
извршни поверилац и извршни дужник као и предмет, врста, обим
и време испуњења обавезе; да је имајући у виду одредбу члана 8.
став 3. Закона о извршном поступку којим је предвиђено да се из
вршење спроводи у обиму одређеном у решењу о извршењу, суд
након извршеног увида у извршну исправу, у став први наведене
исправе, оценио да је предлог повериоца неоснован с обзиром да
извршном исправом није одређена обавеза дужника чије принуд
но извршење поверилац тражи поднетим предлогом, те имајући у
виду околност да је извршење одређено решењем И. 6127/06 од
20. јуна 2006. године спроведено у делу трошкова парничног по
ступка, са законском затезном каматом, и трошкова извршног по
ступка, а што је утврђено увидом у допис НБС-ОПН од 17. марта
2008. године, суд је применом одредбе члана 8. став 3. Закона о из
вршном поступку и одредбе члана 52. став 4. истог закона одлучио
као у изреци.
Жалбу је против наведеног решења изјавио извршни повери
лац 11. априла 2009. године и она је 22. априла 2009. године експе
дована супротној страни на одговор.
4. За оцену навода уставне жалбе, са становишта Уставом
зајемченог права на правично суђење на чију повреду се, између
осталог, подносилац уставне жалбе позива, од значаја су следеће
одредбе Устава и закона:
Одредбом члана 32. став 1. Устава јемчи се сваком право да
независан, непристрасан и законом већ установљен суд, правично
и у разумном року, јавно расправи и одлучи о његовим правима
и обавезама, основаности сумње која је била разлог за покретање
поступка, као и о оптужбама против њега.
Законом о извршном поступку („Службени гласник РС”, број
125/04), који је ступио на снагу 23. фебруар а 2005. године, пропи
сано је: да се поступак извршења и поступак обезбеђења покрећу
на предлог повериоца (члан 2. став 1.); да извршење и обезбеђење
одређује и спроводи суд (члан 3.); да је у поступку извршења и
обезбеђења суд дужан да поступа хитно, да је о предлогу за извр
шење суд дужан да одлучи у року од три дана од дана подношења
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предлога (члан 5. ст. 1. и 2.); да кад су испуњени услови за доно
шење решења о извршењу и за спровођење извршења, суд је ду
жан да донесе решење о извршењу и предузима радње спровођења
извршења (члан 4.); да се извршење спроводи у обиму одређеном
у решењу о извршењу (члан 8. став 3.)); да суд одређује извршење
само на основу извршне или веродостојне исправе, ако овим за
коном није другачије одређено (члан 29.); да су извршне исправе
извршна одлука суда и извршно судско поравнање (члан 30. став 1.
тачка 1.)); да је извршна исправа подобна за извршење ако су у њој
назначени извршни поверилац и извршни дужник, као и предмет,
врста, обим и време испуњења обавезе (члан 34. став 1.); да ако се
предлог за извршење подноси суду који о потраживању није од
лучивао у првом степену, уз предлог се подноси извршна исправа
у изворнику или овереном препису на који је стављена потврда о
извршности, односно подноси се веродостојна исправа, као и да
потврду о извршности даје суд, односно орган који је одлучивао о
потраживању у првом степену (члан 50. ст. 1. и 2.); да у решењу
о извршењу морају бити наведени извршни поверилац и извршни
дужник, извршна односно веродостојна исправа о потраживању,
потраживање извршног повериоца, средства и предмети изврше
ња, као и други подаци потребни за спровођење извршења одређе
ни овим законом, као и да решење којим се предлог за извршење
потпуно или делимично одбија мора бити образложено (члан 52.
ст. 1. и 4.); да се у поступку извршења и обезбеђења сходно приме
њују одредбе Закона о парничном поступку, ако овим или другим
савезним законом није друкчије одређено (члан 14.).
5. Оцењујући разлоге и наводе изнете у уставној жалби са
становишта јемстава садржаних у одредби члана 32. став 1. Уста
ва, Уставни суд је утврдио да је подносиоцу уставне жалбе у пред
метном извршном поступку Четвртог општинског суда у Београду
И. 13116/06 повређено право на суђење у разумном року, које га
рантује странкама заштиту од неоправданих одлагања и одуговла
чења поступка.
У погледу периода у односу на који је Уставни суд надле
жан да испитује повреду права на суђење у разумном року, Суд
је утврдио да се период у коме се грађанима Србије јемче права и
слободе утврђене Уставом и обезбеђује уставносудска заштита у
поступку по уставној жалби почео да тече 8. новембра 2006. годи
не, даном ступања на снагу Устава Републике Србије. Међутим, с
обзиром на то да судски поступак представља јединствену целину,
Уставни суд је стао на становиште да оцена суђења у разумном
року мора да обухвати целокупни период трајања поступка од мо
мента његовог покретања.
Анализирајући дужину трајања предметног извршног по
ступка, Уставни суд је утврдио да је наведени поступак покренут
10. априла 2006. године, подношењем предлога за извршење од
стране извршног повериоца, овде подносиоца уставне жалбе, Че
твртом општинском суду у Београду и да још увек није окончан.
До момента подношења уставне жалбе извршни поступак је тра
јао три године.
Наведено трајање извршног поступка само по себи указује
да поступак није окончан у оквиру разумног рока. Међутим, ра
зумна дужина трајања судског поступка је релативна категорија,
која зависи од низа чинилаца који се морају узети у обзир у сва
ком поједином случају према његовим специфичним околностима.
Сложеност чињеничних и правних питања у конкретном предме
ту, понашање подносиоца уставне жалбе као странке у поступку,
поступање надлежних судова који воде поступак, као и природа
постављеног захтева, односно значај предметног права за подно
сиоца уставне жалбе су критеријуми који утичу на оцену дужине
трајања поступка и одређују да ли је поступак окончан у оквиру
разумног рока или не.
Испитујући наведене критеријуме за утврђивање евентуалне
повреде права на суђење у разумном року у конкретном случају,
Уставни суд је оценио да у овом предмету није било сложених чи
њеничних и правних питања о којима би се суд изјашњавао. Наи
ме, суд је требало да одлучи о поднетом предлогу за извршење у
целини, након чега је требало да спроведе извршење у складу са
донетим решењем.
Оцењујући поступање надлежног суда у извршном поступ
ку, Уставни суд је оценио да Четврти општински суд у Београду, у
конкретном случају, није предузео све мере и радње на које је по
Закону о извршном поступку био обавезан како би се извршење
спровело, односно извршни поступак окончао у разумном року.
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Наиме, извршни суд решењем о извршењу И. 6127/06 од 20. ју
на 2006. године није одлучио о предлогу извршног повериоца у
целини. Окружни суд у Београду је решењем Гж. 3616/06 од 13.
септембра 2006. године укинуо наведено решење о извршењу Че
твртог општинског суда и предмет вратио првостепеном суду на
поновни поступак, који је након више од две године донео реше
ње И. 13116/06 од 8. децембра 2008. године којим је одбио као
неоснован предлог извршног повериоца, јер је утврдио да извр
шном исправом није одређена обавеза дужника чије је принудно
извршење поверилац тражио поднетим предлогом за извршење,
а имајући у виду околност да је извршење одређено решењем И.
6127/06 од 20. јуна 2006. године спроведено у делу трошкова пар
ничног поступка са законском затезном каматом, и трошкова извр
шног поступка.
Уставни суд је оценио да је постављени захтев у извршном
поступку за подносиоца уставне жалбе био од значаја, с обзиром
да је предлогом за извршење тражио да суд обавеже извршног ду
жника да га врати на рад и да му омогући остваривање свих права
из радног односа, као и намирење досуђених му парничних тро
шкова и трошкова извршног поступка. Подносилац уставне жалбе
се, по оцени Уставног суда, у складу са тим и понашао у предмет
ном извршном поступку.
Из свега изложеног, Уставни суд је оценио да је својим не
правилним и неделотворним поступањем, тиме што решењем
о извршењу И. 6127/06 од 20. јуна 2006. године није одлучио о
предлогу за извршење у целини, Четврти општински суд у Бео
граду одговоран што предметни извршни поступак није окончан
у разумном року, те је утврдио да је таквим поступањем суда под
носиоцу уставне жалбе повређено право на суђење у разумном ро
ку, зајемчено чланом 32. став 1. Устава у поступку извршења пред
тим судом у предмету И. 13116/06.
Имајући у виду наведено, Уставни суд је, у складу са одред
бом члана 89. став. 1. Закона о Уставном суду („Службени гласник
РС”, број 109/07) уставну жалбу у овом делу усвојио, одлучујући
као у првом делу тачке 1. изреке.
Сагласно одредби члана 89. став 2. Закона о Уставном суду,
а имајући у виду да је решење о извршењу И. 6127/06 од 20. јуна
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2006. године извршено у односу на став други и трећи решења,
односно да су извршном повериоцу намирени досуђени трошкови
парничног поступка, са затезном каматом, и трошкови извршног
поступка већ 10. јула 2006. године, као и чињеницу да извршном
исправом није одређена обавеза дужника чије је принудно извр
шење поверилац тражио предлогом за извршење, Уставни суд је,
у тачки 2. изреке, одлучио да се правично задовољење подноси
оца уставне жалбе због констатоване повреде права на суђење у
разумном року оствари објављивањем ове одлуке у „Службеном
гласнику Републике Србије”, као и да се наложи надлежном суду
да у што краћем року одлучи о жалби коју је изјавио извршни по
верилац против решења о извршењу И. 13116/06 од 8. децембра
2008. године и да предузме све неопходне мере како би се извр
шни поступак у предмету И. 13116/06 окончао у најкраћем року.
6. По оцени Уставног суда, подносилац уставне жалбе није
навео уставноправне разлоге нити је пружио неки доказ да су му
у спроведеном извршном поступку И. 13116/06 повређени наче
ло забране дискриминације из члана 21. Устава Републике Србије,
права на слободан развој личности из члана 23. став 2. Устава, на
забрану ропства из члана 26. став 1. Устава, на правично суђење
из члана 32. став 1. Устава, на накнаду штете из члана 35. став 2.
Устава, на рад из члана 60. став 1. Устава, на закључење брака из
члана 62. ст. 1. и 2. Устава, на социјалну заштиту из члана 69. став
1. Устава и на пензијско осигурање из члана 70. Устава.
Стога је Уставни суд уставну жалбу у односу на означена
уставом гарантована права одбацио, сагласно одредби члана 36.
став 1. тачка 4) Закона о Уставном суду, јер не постоје Уставом и
Законом утврђене претпоставке за вођење поступка, као у другом
делу тачке 1. изреке.
7. Полазећи од изнетог, Уставни суд је, на основу одредбе
члана 45. тачка 9) Закона о Уставном суду, донео Одлуку као у из
реци.
Уж број 520/2009
Председник
Уставног суда,
др Драгиша Слијепчевић, с.р.

ФОНДОВИ
На основу члана 70. став 4, члана 76. ст. 2. и 3. чл. 80. и 81,
члана 224. став 2, члана 234. и члана 261а став 2. Закона о пен
зијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр.
34/03, 64/04 – УС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон, 63/06
– УС, 5/09, 107/09 и 101/10), члана 77. Закона о изменама и допу
нама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени
гласник РС”, број 101/10) и члана 25. став 1. тачка 6) Статута Ре
публичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање („Службе
ни гласник РС”, бр. 31/08 и 37/08 – исправка),
Директор Републичког фонда за пензијско и инвалидско оси
гурање доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о усклађивању пензија, вредности општег бода
и новчаних накнада од априла 2011. године
1. Овим решењем усклађују се пензије, вредност општег бо
да, накнаде за телесно оштећење и помоћ и негу и новчане накна
де по основу инвалидности из члана 224. Закона о пензијском и
инвалидском осигурању од 1. априла 2011. године, за 5,50%.
2. Пензије и новчане накнаде за телесно оштећење и помоћ
и негу усклађују се процентом из тачке 1. овог решења у односу
на усклађену пензију и новчану накнаду од 1. децембра 2010. го
дине, по члану 77. став 1. Закона о изменама и допунама Закона
о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”,
број 101/10).

3. Најнижи износ пензије усклађује се процентом из тачке
1. овог решења у односу на усклађени, односно утврђени најни
жи износ пензије од 1. јануара 2011. године, по члану 76. Закона о
пензијском и инвалидском осигурању.
4. Вредност општег бода усклађује се процентом из тачке 1.
овог решења у односу на усклађену вредност општег бода од 1.
децембра 2010. године, по члану 77. став 1. Закона о изменама и
допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Слу
жбени гласник РС”, број 101/10).
5. Новчана накнада по основу инвалидности из члана 224.
Закона о пензијском и инвалидском осигурању усклађује се про
центом из тачке 1. овог решења у односу на усклађену новчану
накнаду од 1. децембра 2010. године, по члану 77. став 1. Закона о
изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигура
њу („Службени гласник РС”, број 101/10) и не може бити већа од
19.756,99 динара.
6. Исплата усклађене пензије и новчаних накнада по овом ре
шењу вршиће се од 1. априла 2011. године.
7. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
01 број 181-2735/11
У Београду, 18. априла 2011. године
Директор,
Драгана Калиновић, с.р.
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На основу члана 70. став 5. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04 – УС, 84/04
– др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон и 63/06 – УС, 5/09, 107/09 и 101/10) и члана 25. став 1. тачка 6) Статута Републичког фонда за пен
зијско и инвалидско осигурање („Службени гласник РС”, бр. 31/08 и 37/08 – исправка),
Директор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о вредности општег бода од априла 2011. године
1. Усклађена вредност општег бода износи 650,51 динар, од априла 2011. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
01 број 181-2734/11
У Београду, 18. априла 2011. године
Директор,
Драгана Калиновић, с.р.

ЕВРОПСКА УНИЈА И СЦО
На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник Републике Србије”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављују
се Одлуке о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске организације (у даљем тексту: СЦО) на
свом 27. заседању маја 2001. године објављене на сајту СЦО 2001. године, а у складу са Уговором потписаним између СЦО и Управе ца
рина Републике Србије од 28. априла 2008. године, које у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласе:
The following list contains the classification decisions (other than those subject to a reservation) taken by the Harmoniyed System Com
mittee (27th Session – May 2001) on specific products, together with their related Harmoniyed System code numbers and, in certain cases, the
classification rationale.
Advice
Parties seeking to import or export merchandise covered by a decision are advised to verify the implementation of the decision by the impor
ting or exporting country, as the case may be.
No.

Product description

Classification

1.

Certain INN products.
(See for details list A at the end of this publication)

Chapters 28,
29 and 30

2.

Classification of certain hormones
(See for details list B at the end of this publication)

Chapter 29

3.

Fonofos

2930.90

4.

Bromazepam

2933.39

5.

Ciprofloxacin

2933.59

6.

Enrofloxacin

2933.59

7.

Zopiclone

2933.79

8.

Corifollitropin alfa

2934.90

9.

Sildenafil citrate

2935.00

10.

Midaxifylline

2939.50

11.

Product consisting of :
Tetraac etylethylenediamine : > 90%
Sodium carboxymethylcellulose : < 8%
Water :< 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

12.

Play tents for use by children, indoors or out, consisting of a
sheet of nylon cover fabric, a plastic tubular frame and small
metal rods for pegging down the tent when used outdoors.

9503.90

HS codes Considered

Classification rationale

Chapter 29

GIR 1 (text of heading
95.03 and Note 1 (t) to
Section XI) and GIR 6

Copyright ©2001 the World Customs Organization

List A

INN

I. INN LIST 82
INN

Classification

Adalimumab

3002.10

Adrogolide

2934.90

Altinicline

2933.90

Amiglumide

2924.29

Anisperimus

2925.20

Ataquimast

2933.90

Axitirome

2924.29

Classification

Bilastine

2933.39

Binetrakin

3002.10

Bulaquin e

2934.90

Cangrelor

2934.90

Cetuximab

3002.10

Cilomilast

2926.90

Conivaptan

2933.90

Crobenetine

2933.39

Cystine

2930.90

Darusentan

2933.59
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INN

Classification

INN

Classification

Donitriptan

2933.59

Ensulizole

2933.90

Doxercalciferol

2936.29

Enzacamene

2914.39

Emfilermin

2933.29

Eptaplatin

2843.90

Emivirine

2933.59

Ezetimibe

2933.79

Entecavir

2933.59

Fosamprenavir

2935.00

Epitumomab

3002.10

Fosfluconazole

2933.90

Epratuzumab

3002.10

Fosveset

2922.50

Eptapirone

2933,69

Gadofosveset

2846.90

Escitalopram

2932.99

Gemtuzumab

3002.10

Everolimus

2934.90

Idraparinux sodium

2932.99

Ezlopitant

2933.39

Isatoribine

2934.90

Fiduxosin

2934.90

Labradimil

2934.90

Figopitant

2933.59

Ladirubicin

2941.90

Implitapide

2933.90

Lerdelimumab

3002.10

Irampanel

2934.90

Le vm e ta mf e ta m i n e

2921,49

Irofulven

2914.40

Lixivaptan

2933.90

Itricjlumide

2933,39

Melevodopa

2922.50

Lanicemine

2933.39

Meradimate

2922.49

Lusaperidone

2934.90

Norelgestromin

2937.99

Mitumomab

3002.10

Ocinoxate

2918.90

Motexafin

2933.90

Octisalate

2918.23

Nebostinel

2924.29

Opaviraline

2933.90

Perflexane

2903.30

Opebacan

2934.90

Perflutren

2903.30

Oritavancin

2941,90

Pinokalant

2933.40

Ozogamicin

2941.90

Posaconazole

2934.90

Paliperidone

2934.90

Prinomastat

2935.00

Ravuconazole

2934.10

Pumafentrine

2933.90

Rimonabant

2933.39

Radolmidine

2933.29

Rostaporfin

2933.90

Relcovaptan

2935.00

Rosuvastatin

2935.00

Repifermin

2933.29

Rotigotine

2934.90

Resiquimod

2933.90

Ruplizumab

3002.10

Risarestat

2934.10

Sitaxentan

2935.00

Rubitecan

2939.90

Talaporfin

2933.90

Sulamserod

2935.00

Ticalopride

2933.39

Tanomastat

2930.90

Tolvaptan

2933.90

Tebipenem

2941.90

Tenofovir

2933.59

Tiplimotide

2933.29

Valrocemide

2924.10

Vardenafil

2935,00

Vofopitant

2933.39

II. INN LIST 83
INN

Classification

Adekalant

2933.39

Alemtuzumab

3002.10

Aliskiren

2924.29

Amiloxate

2918.90

Atrasentan

2934.90

Bevacizumab

3002.10

Bivatuzumab

3002.10

Capravirine

2933.39

Capromorelin

III. OTHER INN PRODUCTS
INN

Classification

Anidulafungin

2941.90

Exatecan

2939.90

Selamectin

2932.29

Alitretinoin

2936.21

Anecortave

2915.39

Avasimibe

2929.90

Defoslimod

2932.99

Valrubicin

2941,90

ListB
Product

Classification
(HS 1996)

Classification
(HS 2002)

Normethandrone

2937.92

2937.23

Liothyronine

2937.99

2937.40

2933.90

Liothyronine sodium

2937.99

2937.40

Cridanimod

2933.90

Cypreterone

2937.99

2937.29

Dabigatran

2933.39

Dromostanolone

2914.40

2937.29

Ecraprost

2918.19

Thymopoie tin pentapeptide (Thymopentin)

2925.20

2937.19

Elarofiban

2933,39

Copyright ©2001 the World Customs Organization

Следећа листа садржи одлуке о сврставању робе (осим оних које су предмет захтева за поновно разматрање) које је донео Комитет
за ХС (27. Заседање – маја 2001. године) за одређене производе, заједно са тарифном ознаком и, у одређеним случајевима, основом за
сврставање (Основна правила за примењивање Царинске тарифе, у даљем тексту: ОПП).
Савет:
Чланицама које желе да увезу или извезу робу обухваћену одлуком, саветује се да провере да ли земља из које увозе или у коју из
возе робу примењује одлуку, у зависности од случаја.
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Бр.

Опис производа

1.

Сврставање

Одређени INN производи (За детаље видети листу А на крају ове публикације)

Основ сврставања

Главе 28, 29
и 30

2.

Сврставање одређених хормона (За детаље видети листу B на крају ове публикације)

3.

Фонофос

Глава 29
2930. 90

4.

Бромазепам

2933. 391

5.

Ципрофлоксацин

2933. 59

6.

Енрофлоксацин

2933. 59

7.

Зопиклон

2933. 79

8.

Корифолитропин алфа

2934. 902

9.

Силденафил цитрат

2935. 00

10. Мидаксифилин

2939. 503

11. Производ који се састоји од:
тетраацетилетиленедиамина: >90%,
натријум карбоксиметил целулозе: <8%,
воде: <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

12. Шатори за игру, које користе деца, у затвореном или отвореном простору, састоје се од најлонског
плашта прекривеног текстилним материјалом, рама од пластичних цеви и малих металних штапова за
причвршћивање шатора за тло, када се овај користи на отво отвореном простору.

9503. 104

1
2
3
4

Разматране
тарифне ознаке

Глава 29

ОПП 1 (наименовање тариф
ног броја 95.03 и Напомена 1
под (о) уз Одељак XI) и 6

2933.33 (HS 2007)
2934.99 (HS 2007)
2939.59 (HS 2007)
9503.00 (HS 2007)

List A

INN

I INN LIST 82
INN

Сврставање

Adalimumab

3002.10

Adrogolide

2934.905

Altinicline

2933.906

Amiglumide

2924.29

Anisperimus

2925.207

Ataquimast

2933.908

Axitirome

2924.29

Bilastine

2933.39

Binetrakin

3002.10

Bulaquine

2934.909

Cangrelor

2934.9010

Cetuximab

3002.10

Cilomilast

2926.90

Conivaptan

2933.9011

Crobenetine

2933.39

Cystine

2930.90

Darusentan

2933.59

Donitriptan

2933.59

Doxercalciferol

2936.29

Emfilermin

2933.29

Emivirine

2933.59

Entecavir

2933.59

Epitumomab

3002.10

Epratuzumab

3002.10

Eptapirone

2933.69

Escitalopram

2932.99

Everolimus

2934.9012

Ezlopitant

2933.39

Fiduxosin

2934.9013

Figopitant

2933.59

Implitapide

2933.9014

Irampanel

2934.9015

Irofulven

2914.40

Itriglumide

2933.39

Сврставање

Perflutren

2903.3019

Pinokalant

2933.4020

Posaconazole

2934.9021

Prinomastat

2935.00

Pumafentrine

2933.9022

Radolmidine

2933.29

Relcovaptan

2935.00

Repifermin

2933.29

Resiquimod

2933.9023

Risarestat

2934.10

Rubitecan

2939.9024

Sulamserod

2935.00

Tanomastat

2930.90

Tebipenem

2941.90

Tenofovir

2933.59

Tiplimotide

2933.29

Valrocemide

2924.1025

Vardenafil

2935.00

Vofopitant

2933.39

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2934.99 (HS 2007)
2933.99 (HS 2007)
2925.29 (HS 2007)
2933.99 (HS 2007)
2934.99 (HS 2007)
2934.99 (HS 2007)
2933.99 (HS 2007)
2934.99 (HS 2007)
2934.99 (HS 2007)
2933.99 (HS 2007)
2934.99 (HS 2007)
2934.99 (HS 2007)
2933.99 (HS 2007)
2903.39 (HS 2007)
2903.39 (HS 2007)
2933.49 (HS 2007)
2934.99 (HS 2007)
2933.99 (HS 2007)
2933.99 (HS 2007)
2939.99 (HS 2007)
2924.19 (HS 2007)

II. INN LIST 83

Lanicemine

2933.39

INN

Сврставање

Lusaperidone

2934.9016

Adekalant

2933.39

Mitumomab

3002.10

Alemtuzumab

3002.10

Motexafin

2933.9017

Aliskiren

2924.29

Nebostinel

2924.29

Amiloxate

2918.9026

Perflexane

2903.3018

Atrasentan

2934.9027

20. април 2011.
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Bevacizumab

3002.10

Bivatuzumab

3002.10

Capravirine

2933.39

Capromorelin

2933.9028

Cridanimod

2933.9029

Dabigatran

2933.39

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

75

2933.99 (HS 2007)
2937.29 (HS 2007)
2918.99 (HS 2007)
2933.99 (HS 2007)
2934.99 (HS 2007)
2934.99 (HS 2007)
2933.99 (HS 2007)
2934.99 (HS 2007)
2933.99 (HS 2007)
2933.99 (HS 2007)

Ecraprost

2918.1930

Elarofiban

2933.39

Ensulizole

2933.9031

Enzacamene

2914.39

Eptaplatin

2843.90

Ezetimibe

2933.79

Fosamprenavir

2935.00

INN

Fosfluconazole

2933.9032

Anidulafungin

2941.90

Fosveset

2922.50

Exatecan

2939.9045

Gadofosveset

2846.90

Selamectin

2932.29

Gemtuzumab

3002.10

Alitretinoin

2936.21

Idraparinux sodium

2932.99

Anecortave

2915.3946

III. ОСТАЛИ INN ПРОИЗВОДИ
Сврставање

Isatoribine

2934.9033

Avasimibe

2929.90

Labradimil

2934.9034

Defoslimod

2932.99

Ladirubicin

2941.90

Valrubicin

2941.90

Lerdelimumab

3002.10

Levmetamfetamine

2921.49

Lixivaptan

2933.9035

Melevodopa

2922.50

Meradimate

2922.49

Norelgestromin

2937.9936

Ocinoxate

2918.9037

Octisalate

2918.23

45
46

2939.99 (HS 2007)
2937.29 (HS 2007)

List B
Производ

Сврставање Сврставање
(HS 1996)
(HS 2002)

Opaviraline

2933.9038

Normethandrone

2937.92

2937.23

Opebacan

2934.9039

Liothyronine

2937.99

2937.40

Oritavancin

2941.90

Liothyronine sodium

2937.99

2937.40

Ozogamicin

2941.90

Cypreterone

2937.99

2937.29

Paliperidone

2934.9040

Dromostanolone

2914.40

2937.29

Ravuconazole

2934.10

Thymopoie tin pentapeptide (Thymopentin)

2925.20

2937.19

Rimonabant

2933.39

Rostaporfin

2933.9041

Rosuvastatin

2935.00

Rotigotine

2934.90

Ruplizumab

3002.10

Sitaxentan

2935.00

42

Talaporfin

2933.9043

Ticalopride

2933.39

Tolvaptan

2933.9044

26
27
28
29
30
31
32
33
34

2918.99 (HS 2007)
2934.99 (HS 2007)
2933.99 (HS 2007)
2933.99 (HS 2007)
2937.50 (HS 2007)
2933.99 (HS 2007)
2933.99 (HS 2007)
2934.99 (HS 2007)
2937.19 (HS 2007)

i

i

Оригинално објављено од стране СЦО на енглеском и француском под наслови
ма:

Harmonized System Committee Decisions
http://www.wcoomd.org/ie/en/en.html
Décisions du Comité du Systéme Harmonisé
http://www.wcoomd.org/ie/fr/fr.html

© 2001. година, Светска царинска организација (СЦО),
Брисел, Белгија Сва права задржана
© Управа царина Републике Србије, 2011. година за издање
из 2001. године Објављено споразумно са СЦО, Брисел, Белгија
Квалитет овог превода и његова повезаност са службеним
текстом су одговорност Управе царина Републике Србије. Управа
царина наводи да су само француска и енглеска верзија службене
и могу се користити као референтне.i

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник Републике Србије”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављују
се Одлуке о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске организације (у даљем тексту: СЦО) на
свом 28. заседању новембра 2001. године објављене на сајту СЦО 2001. године, а у складу са Уговором потписаним између СЦО и Упра
ве царина Републике Србије од 28. априла 2008. године, које у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласе:
The following list contains the classification decisions (other than those subject to a reservation) taken by the Harmonized System Commit
tee (281‘ Session - November 2001) on specific products, together with their related Harmonized System code numbers and, in certain cases, the
classification rationale.
Advice
Parties seeking to import or export merchandise covered by a decision are advised to verify the implementation of the decision
by the importing or exporting country, as the case may be.
No. Product description

Classification

1.

Fresh strawberries, cleaned and chopped, packed in plastic shells and covered with a plastic sheet by means
of a special process. During this process, a vacuum pump has removed the oxygen from the packaging and
replaced it with a nitrogen-based protective gas. If chilled, the strawberries can be kept fnesh" for up to 8
days.

0810.10

2.

Watermelon seeds of a kind used for sowing.

1209.99

HS codes Considered

Classification rationale

1209.91 1209.99

GIRs 1 and 6
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No. Product description
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Classification

HS codes Considered

Classification rationale

3.

Mixed greas e product consisting of 80 to 90 % rendered pork fat (lard) and 10 to 20 % beef tallow, suitable
for human consumption.

1517.90

GIR1

4.

Vitamin C preparation (500 mg) in the form of tablets contain ing ascorbic acid, corn starch, croscarmellose
sodium, cellulose, rose hips, stearic acid, lemon bioflavonoid complex, magnesium stearate and acerola. The
tablets are put up in containers (130 tablets). This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent
any disease.

2106.90

5.

Spirits, referred to as ”pisco" and ”Singani", obtained by distilling grape wine.

2208.20

6.

Flexible reinforcement grid, in the form of rolls, made of highstrength polyester fibres covered with a protective 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

7.

Panels (approx. 30 cm in width and 180 cm in length) consisting of sheets of plywood (3 to 12 mm thic
kness), with a thin veneer of wood (sliced from blocks of wood laminated together) affixed to the surface,
so as to simulate a flooring panel made up of parquet strips. The surfaces of the panels have been sanded,
coloured and stained and then lacquer ed and some have been surface worked by lengthwise grooving. The
panels aretongued at each end and grooved along both sides.

44.12

44.12 44.18

8.

Quartz reactor tubes and holders designed for insertion into diffusion and oxidation furnaces for the produc
tion of semiconductor wafers.

7020.00

70.17 70.20

GIR 1

9.

Palm-size electronic organizer : 11.5 cm x 7.7 cm x 1 cm.Weight: 115 g. The front of the device incorporates
a touch screen with a writing area (a stylus is part of the package) and various function keys. The lithium ion
battery that powers the device can be recharged by means of a serial connector when dropped into a cradle.
If the battery becomes too weak to power the device, the user has a week in which to recharge it before the
data are irretrievably lost. The organizer can be connected to a computer and. after the installation of special
software (sold separately on CD ROM), exchange data with it. Similarly, an IR (infrared) port enables it to
beam data to other IR-enabled units. Its principal applications are as follows: date book, address book, to-do
list, memo pad, calculator and expense record keeper. The device is supplied with a HotSync cradle and bat
tery charger, a metal stylus and spare plastic stylus, data input software, an organizer user manual, a getting
started guide, a lithium ion (internal) rechargeab le battery, a DB-25 adapter and a protective cover.

8471.30

34.70
84.71 34.72

GlRs 1 (Note 5 to
Chapter 84) and 6

10. Local Repeater for All Ethernet Media Types, specially designed for Local Area Network (LAN) systems. It
transmits LAN data by regenerating and retiming the complete data signal (full-signal). It has port connecti
ons for two Ethernet segments, which conform to the Standard for Ethernet LAN (IEEE 802.3) specificati
ons for length and number of workstations connected to the LAN (nodes). It also generates the signals (jam
pattern) that are sent to inform the other workstations that they must not transmit data, when a collision of
signals is detected at either port of the repeater.

8471.30

GlRs 1 (Note 5(B) to
Chapter 34) and 6

11.

Remote Fibreoptic Multimode Repeater for All Ethernet Media Types, specially designed for Local Area
Network (LAN) systems. It transmits LAN data by regenerating and retiming the complete data signal (fullsignal). It has port connections for two Ethernet segments, which conform to the Standard for Ethernet LAN
(IEEE 802.3) specifications for length and number of workstations connected to the LAN (nodes). It also
generates the signals (jam pattern) that are sent to inform the other workstations that they must not transmit
data, when a collision of signals is detected at either port of the repeater.

8471.30

GlRs 1 (Note 5(B) to
Chapter 34) and 6

12. Remote Single-mode Fibre Repeater for All Ethernet Media Types, specially designed for Local Area
Network (LAN) systems. It transmits LAN data by regenerating and retiming the complete data signal (fullsignal). It has port connections for too Ethernet segments, which conform to the Standard for Ethernet LAN
(IEEE 802.3) specifications for length and number of workstations connected to the LAN (nodes). It also
generates the signals (jam pattern) that are sent to inform the other workstations that they must not transmit
data, when a collision of signals is detected at either port of the repeater.

8471.30

GlRs 1 (Note 5(B) to
Chapter 84) and 6

13. Single In-Line Memory Modules (SIMMs) : a typical SIMM consists of a number of DRAM chips on a small
printed circuit board. The opposing pins on either side of the board are lied" together to form one electrical
contact. This can be supplemented by other SIMM boards, which can be added according to the memory ca
pacity required by the machine which it is designed for.

84.73
Or
classification
of the machine
or 85.48

GR1
Note 2 to Section XVI

14. Dual In-Line Memory Module (DIMMs): these modules consist
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
classification
of the machine
or 85.48

GIR 1
Note 2 to Section XVI

2106.90 3004.50

GlRs 1 and 6
Note 2(a)(3) to
Chapter 59
Note 10 to Chapter
39

15. Wet Stations are designed to clean and etch silicon wafer
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 (Note 3 to
Section XVI) and 6

16. Stainless steel chafing dish (model "RONDO 1/1 GN", No. 2509-697) with roll-top lid. The underside of the
apparatus is fitted with a removable, thermostat-control led heating unit, which is screwed into place and fits di
rectly against the water pan, thus ensuring heat transfer. The food tray, with a lid that opens upwards, may have a
diameter of either 50 cm or 70 cm, depending on the type. Beneath the tray is a pan of hot water to keep the food
warm. The apparatus is 66 cm long, 43 cm wide and 40cm high, and can contain up to 14 litres of water. It is used
to keep food warm using the "bain-marie" process (the hot water in which the trays of food are standing is kept at
a constant temperature using electricity), in establishments where buffet meals are served (especially hotels).

8516.79

84.19 85.16

GlRs 1 and 6

17. Radio communications equipment making it possible to establish a telecommunications link between two
points and intended to form a whole after interconn ection :
(i)- a central unit comprising four radio signal transmitters and four receivers,
(ii)-a switching system module which compensates for any deficiencies in any one of the receiv ers,
(iii) - a transmitter/receiver network management modu le.

8525.20

Functional unit
cr
separate classification

GIR 1
Note 4 to Section XVI

18. Motor car, equipped with a "hybrid" power system which allows a gasoline engine (L4 1497 cc alumini
um cylinder, 16 valve, with a maximum output (kW/rprn) of 53 (72 DIN hpV4500) and an electric motor
(permanent magnet (2CM), with a maximum output (kW/rprn) of 33 (45 DIN hp)/1040-5600) to work in
combination.
In the "hybrid" system, a sophisticated controller allows the gasoline engine and electric motor to work to
gether in concert. When the engine demand is low (starting, travelling at low speed or stopping), the motor
car is powered by the electric motor. Then, during normal travelling, the gasoline engine engages, and serves
a dual purpose : running the generator that powers the electric motor that drives the wheels and supplemen
ting the electric motor to also drive the wheels: this ratio is controlled for maximum efficiency. Nest, at
full acceleration, the normal travelling mode is boosted by additional power flowing to the motor from the
battery. Finally, when decelerating or braking, the wheels drive the electric motor which acts as a generator
and recharges the battery. When the vehicle is stopped, the engine stops automatically. However, when it is
necessary to charge the battery and/or to run the air conditioner compressor, the engine will continue to run.
And, battery charging continues while the vehicle is stopped or when engine demand is low. The gasoline
engine runs the generator as needed to charge the battery back to full strength.

8703.2

8703.2 and 8703.90

GlRs3 (b) and 6
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Classification rationale

19. Pedal-driven bicycle-like scooters, designed to be ridden by children, youngsters and adults, with bicycletype adjustable steering column and handle-bar. inflatable wheels, frame and hand brakes. They are equipped
with a single pedal attached chain and sprocket system.

8712.00

GIR1

20. Three-wheeled scooter trolleys, designed for the transport of goods, with a non-adjustable steering column,
small solid wheels (two at the front and one at the rear), a platform on the two front wheels for loading goods
and afoot brake on the rear wheel.

8716.80

GlRs 1 and 6

21. "Kicksled' propelled by the direct pressure of the rider's foot on the snow covered ground as well be it can be
pushed by hand.

8716.80

22. Two-wheeled foot propelled scooters, designed to be ridden by children, consisting of a platform, a non-adju
stable steering column and small solid wheels.

95501.00

23. Two-wheeled foot propelled scooters, designed to be ridden by children, youngsters and adults, consisting of
a horizontal platform, an adjustable steering column, small solid wheels and afoot brake on the rear wheel.

9501.00

GIR1
87.16 95.01 95.06

GlR 1

Copyright ©2002 the World Customs Organization

Следећа листа садржи одлуке о сврставању робе (осим оних које су предмет захтева за поновно разматрање) које је донео Комитет
за ХС (28. заседање – новембра 2001. године) за одређене производе, заједно са тарифном ознаком и, у одређеним случајевима, основом
за сврставање (Основна правила за примењивање Царинске тарифе, у даљем тексту: ОПП).
Савет:
Чланицама које желе да увезу или извезу робу обухваћену одлуком, саветује се да провере да ли земља из које увозе или у коју из
возе робу примењује одлуку, у зависности од случаја.
Бр.

Опис производа

Сврставање

Разматране тарифне
ознаке

Основ сврставања

1209.91
1209.99

ОПП 1 и 6

1.

Свеже јагоде, очишћене и исецкане, паковане у пластичне посуде и специјалним поступком затворене ли
стом од пластичне масе. У току поступка, вакуумска пума одстрањује кисеоник из паковања и замењује га
заштитним гасом на бази азота. Уколико су расхлађене, јагоде могу одржати „свежину” до 8 дана.

0810. 10

2.

Семе лубенице врсте која се користи за сетву.

1209. 99

3.

Производ од мешавине масти који садржи 80 до 90% истопљене свињске масноће (јестива маст) и 10-20%
говеђег лоја, подобан за људску исхрану.

1517. 90

4.

Препарат витамина Ц (500 mg) у облику таблета који садржи аскорбинску киселину, кукурузни скроб,
натријум кроскармелозу, целулозу, шипак, стеаринску киселину, комплекс биофлавоноид
 а из лимуна, маг
незијум стеар ат и ацеролу. Таблете су паковане у контејнере (130 таблета). Овај производ није намењен за
дијагнозу, третман, лечење или превенцију било које болести.

2106. 90

5.

Алкохолна пића, под називом „pisco” и „Singani”, добијена дестилацијом вина од грожђа.

2208. 20

6.

Флексибилна мрежа за армирање, израђена од полиестарских влакана велике чврстоће прекривених заштит
ним слојем полимера (поли(винил хлорид)), користи се за армирање констукција за земљане насипе: базне
подлоге у изградњи путева, потпорне конструкције и усеци, бране, итд. Сваки елемент мреже представља
облик уског материјала израђеног од паралелног предива, са „потком” уметнутом под правим углом између
нити „основе”, тако да образује мрежу са отворима димензија 35 x 40 mm. Превлака од полимера повезује
(армира) елементе мрежа и штити предиво од UV и механичких оштећења.

3926. 90

39.21
39.26
59.03

7.

Плоче (приближно 30 cm ширине и 180 cm дужине) састоје се од листова шперплоче (8 до 12 mm дебљине),
са танким фурниром од дрвета (сечен из међусобно ламинираних блокова дрвета ) причвршћеним за по
вршину, тако да имитира подну плочу израђену од паркетних ламела. Површине плоча су брушене, бојене
и дезениране, а након тога лакиране, а неке су површински обрађене жљебљењем по дужини. Панели су
„перо” профилисани на оба краја и „жљеб” профилисани на обе стране.

44. 12

44.12
44.18

8.

Кварцне цеви и држачи за реакторе, намењене за стављање у дифузион
 е и оксидационе пећи за производњу
полупроводничких дискова

7020. 00

70.17
70.20

9.

Електронски организатор величине длана: 11.5цм х 7.7цм х 1цм. Тежине 115g. Предња страна уређаја има
уграђен екран осетљив на додир са површином за писање (писаљка је део пакета) и различите функциј
ске тастере. Литијум јонска батерија, која напаја уређај, може се пунити путем серијског конектора када
се спусти на базу. Ако батерија постане сувише слаба да напаја уређај, корисник има недељу дана да је
поново напуни пре него што се подаци неповратно изгубе. Организатор се може повезати са компјутером и
након инсталирања посебног софтвера (који се продаје посебно на CD ROM), размењивати податке са њим.
Слично томе, један IR (инфрацрвени) порт му омогућава да електронским снопом шаље податке на друге
IR-оспособљене јединице. Његове главне примене су следеће: календар састанака, адресар, списак обавеза,
подсетник, калкулатор и вођење записника о трошковима. Уређај има базу са технологијом HotSync и пуњач
за батерију, металну писаљку и резервну пластичну писаљку, софтвер за унос података, упутство за употре
бу организатора, водич за пуштање у рад, литијум јонску (унутрашњу) батерију која се може пунити, DB-25
адаптер и заштитни омотач.

8471. 30

84.70
84.71
84.72

10. Локални рипитер за све типове етернет медијума, посебно пројектован за системе локалних мрежа (LAN).
Он врши пренос податке из LAN мреже тако што регенерише и поново прослеђује комплетни сигнал пода
така (full-signal). Поседује портове за конекцију са два етернет сегмента, који одговарају спецификацијама
за дужину и број радних станица умрежених у LAN (мрежни чворови) Стандарда за етернет LAN (IEEE
802.3). Такође генерише сигнал (jam pattern) који шаље информацију другим радним станицама да не смеју
да емитују податке, када се установи да је дошло до судара сигнала на било којем порту рипитера.
11. Бежични фибероптички мултимодни рипитер за све типове етернет медијума, посебно пројектован за за
системе локалних мрежа (LAN). Он врши пренос податке из LAN мреже тако што регенерише и поново
прослеђује комплетни сигнал података (full-signal). Поседује портове за конекцију са два етернет сегмента,
који одговарају спецификацијама за дужину и број радних станица умрежених у LAN (мрежни чворови)
Стандарда за етернет LAN (IEEE 802.3). Такође генерише сигнал (jam pattern) који шаље информацију дру
гим радним станицама да не смеју да емитују податке, када се установи да је дошло до судара сигнала на
било којем порту рипитера.
12. Бежични фибероптички мономодни рипитер за све типове етернет медијума, посебно пројектован за
системе локалних мрежа (LAN). Он врши пренос податке из LAN мреже тако што регенерише и поново
прослеђује комплетни сигнал података (full-signal). Поседује портове за конекцију са два етернет сегмента,
који одговарају спецификацијама за дужину и број радних станица умрежених у LAN (мрежни чворови)
Стандарда за етернет LAN (IEEE 802.3). Такође генерише сигнал (jam pattern) који шаље информацију дру
гим радним станицама да не смеју да емитују податке, када се установи да је дошло до судара сигнала на
било којем порту рипитера.

ОПП 1
2106.90
3004.50

ОПП 1 и 6
Напомена 2(а) (3)
уз Главу 59
Напомена 10 уз
Главу 39

ОПП 1 (Напомена
5 уз Главу 84) и 6

8471. 801

ОПП 1 (Напоме
на 5 (В) уз Главу
84) и 62

8471. 803

ОПП 1 (Напоме
на 5 (В) уз Главу
84) и 64

8471. 805

ОПП 1 (Напоме
на 5 (В) уз Главу
84) и 66
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13. Једноструки линијски меморијски модули (SIMMs/ Single In-Line Memory Modules): типични SIMM састоји
се од мноштва DRAM чипова на малој плочи штампаних кола. Пинови са сваке стране плоче „везани” су
међусобно тако да представљају електрични контакт. Може му бити придодата и друга SIMM плоча, која се
додаје у зависности од капацитета меморије коју захтева машина за коју је конструис ана.

Сврставање

Разматране тарифне
ознаке

84. 73
или
сврставање
машина
или
85. 48

Основ сврставања
ОПП 1
Напомена 2 уз
Одељак XVI

14. Двоструки линијски меморијски модули (DIMMs/ Dual In-Line Memory Module): ови модули састоје се од
84. 73
мноштва DRAM чипова на малој плочи штампаних кола. Супротни пинови остају електрично изоловани та или сврста
ко да представљају два одвојена контакта. Уграђују се вертикално у прошириве утичнице. DIMMs се често
вање машина
користе у рачунарским конфигурацијама које подржавају 64-битну или ширу меморијску магистралу. Ове
или
конфигурације засноване су на моћним процесорима новије генерације.
85. 48

ОПП 1
Напомена 2 уз
Одељак XVI

8479. 897

84.64
84.79

ОПП 1 (Напоме
на 3 уз Одељак
XVI) и 6

8516. 79

84.19
85.16

ОПП 1и 6

18. Аутомобил, са уграђеним „хибрид” погонским системом који омогућава да бензински мотор (L4 1497 cc
алуминијумских цилиндара, 16 вентила, максималне снаге (kW/rpm) од 53 (72 DIN hp) / 4500) и елек
трични мотор (стални магнет (22CM), максималне снаге (kW/rpm) од 33 (45 DIN hp) / 1040-5600), раде у
комбинацији. У „хибрид” систему, софистицирани контролер омогућава да бензински и електрични мотор
раде узајамно у складу. Када је оптерећење мотора мало (стартовање, путовање при малој брзини или зау
стављање), електрични мотор погони аутомобил. Затим, за време нормалног путовања, бензински мотор се
ангажује, и обавља двоструко дејство: покреће генератор који напаја електрични мотор који погони точкове,
и допуњава електромотор да такође погони точкове; овај однос је регулисан тако да се постиже максимално
корисно дејство. Даље, при пуном убрзању, нормални режим путовања је подржан додатном снагом која се
доводи од батерије до мотора. Коначно, код успоравања или кочења, точкови погоне електрични мотор који
ради као генератор и пуни батерију. Када се возило заустави, мотор се аутоматски зауставља. Међутим, када
је потребно напунити батерију и / или укључити компресор клима уређаја, мотор ће наставити да ради. И,
пуњење батерије се наставља док је возило заустављено или када је оптерећење мотора мало. Бензински
мотор покреће генератор колико је потребно да се батерија напуни до пуног капацитета.

8703. 2

8703.2 и 8703.90

ОПП 3 (б) и 6

19. Скутери који се крећу помоћу педала, налик бициклима, конструисани да их возе деца, омладина и одрасли,
са управљачким стубом и ручицом волана које се могу подешавати, типа као код бицикла, точковима на на
дувавање, рамом и ручним кочницама. Имају један ланац повезан са педалама и систем ланчаника.

8712. 00

ОПП 1

20. Скутер колица на три точка, конструисана за транспорт робе, са управљачким стубом који се не може поде
шавати, малим пуним точковима (два напред и један назад), платформом на два предња точка за утовар робе
и ножне кочнице на задњем точку.

8716. 80

ОПП 1и 6

21. Санке „киклслед” покрећу се путем непосредног притиска стопала возача на терен прекривен снегом, као и
што се могу гурати рукама.

8716. 80

ОПП 1и 6

22. Скутер на два точка који се покреће стопалима, конструисан да га возе деца, састоји се од платформе, упра
вљачког стуба који се не може подешавати и малих пуних точкова.

9501. 009

ОПП 1

23

9501. 0010

15. „Влажне станице” (Wet stations) су конструисане за чишћење и нагризање површина силиконских дискова
и уклањање непотребних страних материја са њихових површина тако што се урањају у различите врсте
модула за потапање који садрже хемикалије и/или дејонизовану воду. Оне се састоје од различитих модула
(прикључне јединице, хемијске купатила, купатила за испирање, сушење и пролазне јединице) чији број,
редослед и комбинација зависе од намене и поступка производње сваког од модела.
16. Суд од нерђајућег челика који одржава топлоту хране (модел „RONDO 1/1 GN”, No. 2509-697) са сферним
слајдер поклопцем. Са доње стране апарата налази се грејач са термостатом, који се може скидати и који је
причвршћен вијчаним спојем тако да непосредно пријања на посуду са водом, чиме се обезбеђује пренос
топлоте. Тацна за храну, са поклопцем који се отвара на горе, може имати пречник од било 50 цм или 70 цм,
у зависности од типа. Испод тацне налази се посуда са врелом водом која храну одржава топлом. Апарат
је 66 цм дугачак, 48 цм широк и 40 цм висок, и може да прими до 14 литара воде. Користи се да би храну
одржавао топлом користећи поступак „кувања на пари” (врела вода у којој стоје тацне са храном се одржава
на константној температури помоћу струје), у објектима где се оброци служе на бази „шведског стола” (по
себно хотели).8
17.

Скутер на два точка који се покреће стопалима, конструисан да га возе деца, омладина и одрасли, састоји се
од хоризонталне платформе, управљачког стуба који се не може подешавати, малих пуних точкова и ножне
кочнице на задњем точку.

87.16
95.01
95.06

ОПП 1

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8517.62 (ХС 2007).
ОПП 1 (Напомена 5 (Г) (2) уз Главу 84 (ХС 2007).
8517.62 (ХС 2007).
ОПП 1 (Напомена 5 (Г) (2) уз Главу 84 (ХС 2007).
8517.62 (ХС 2007).
ОПП 1 (Напомена 5 (Г) (2) уз Главу 84 (ХС 2007).
8486.10 (ХС 2007).
Сврставање брисано из Компендијума на основу одлуке на 37. заседању ХС. Oдлука о сврставању сличне робе због измена ХС 2007 донета на 39. заседању ХС комитета
(„Службени гласник Републике Србије” број 77/08 од 22.08.2008. године).
9503.00 (ХС 2007).
9503.00 (ХС 2007).
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Оригинално објављено од стране СЦО на енглеском и француском под насловима:
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http://www.wcoomd.org/ie/en/en.html
Décisions du Comité du Systéme Harmonisé
http://www.wcoomd.org/ie/fr/fr.html
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© Управа царина Републике Србије, 2011. година за издање из 2002. године
Објављено споразумно са СЦО, Брисел, Белгија
Квалитет овог превода и његова повезаност са службеним текстом су одговорност Управе царина Републике Србије.
Управа царина наводи да су само француска и енглеска верзија службене и могу се користити као референтне.
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ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ
На основу члана 244. Закона о тржишту хартија од вредности
и других финансијских инструмената („Службени гласник РС”,
број 47/2006),
Комисија за хартије од вредности доноси

П РА В И Л Н И К
о изменама и допунама Правилникa о тарифи
Члан 1.
У Правилнику о тарифи („Службени гласник РС”, бр.
100/2006, 110/2006, 117/2008 и 42/2008 – исправка), врше се следе
ће измене и допуне члана 5:
– тарифни број 12 мења се и гласи:
одобрење примарне понуде хов

чл. 55 0,15 % номиналне вредности емиси
је, а не мање од 40.000,00 динара

– додаје се нови тарифни број 12а који гласи:
одобрење примарне понуде хов, ка чл. 55 0,05% номиналне вредности емиси
да су издаваоци аутономне покраји
је, а не више од 500.000,00 динара
не и јединице локалне самоуправе:
(уколико издавање врши у страној
валути, плаћање се врши у динар
ској противвредности обрачунато
по средњем курсу на дан уплате на
кнаде)

– тарифни број 13 мења се и гласи:
одобрење примарне понуде, када су чл. 55 0,05% номиналне вредности емиси
купци, сходно члану 54. РС, НБС
је, а не мање од 40.000,00 динара ни
више од 500.000,00 динара

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи
вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 2/0-01-114/2 -11
У Београду, 10. марта 2011. године
Председник Комисије,
Милко Штимац, с.р.
На основу члана 220. став 1. тачка 1, a у вези са чланом 26.
став 5, чланом 30. став 3, чланом 32. став 8, чланом 33. став 3,
чланом 35. став 2, чланом 38. став 3. тачка 4), чланом 40., чланом
41. став 3, чланом 48. став 2, чланом 55. ст. 2. и 5, чланом 57. став
5. и чланом 60. став 4. Закона о тржишту хартија од вредности и
других финансијских инструмената („Службени гласник РС”, број
47/2006),
Комисија за хартије од вредности доноси

П РА В И Л Н И К
о изменама и допунама Правилника о садржини
и форми проспекта и других докумената који се
подносе ради издавања хартија од вредности
У Правилнику о садржини и форми проспекта и других доку
мената који се подносе ради издавања хартија од вредности („Слу
жбени гласник РС”, бр. 100/2006, 116/2006 и 71/2008), врше се
следеће измене и допуне:
Члан 1.
У члану 37. у ставу 8, иза речи чл. број „27” замењује се са
бројем „31” .
Члан 2.
Иза члана 37. додаје се нови члан 37а који гласи:
„Члан 37а
Изузетно, од члана 37. овог правилника, када су издаваоци
дужничких хартија од вредности аутономне покрајине и јединице

локалне самоуправе, обавештење из члана 55. став 1. тачка 1. За
кона садржи следеће:
1) подаци о издаваоцу:
– назив, седиште, адреса и контакт телефон,
– опис правног положаја у оквиру државне управе,
– подаци о локалној привреди, урбаној структури, админи
страцији, органима управљања и овлашћеним лицима,
– надлежности издаваоца и извори финансирања,
– информације о изворним и осталим приходима у претходне
три године,
– капитални пројекти и начин финансирања,
– информације о имовини, постојећем дугу, његовој рочној
структури, начину и изворима за отплату дуга, однос неизмиреног
дугорочног задужења и годишњих обавеза за његову отплату у од
носу на текуће приходе у претходном периоду
– догађаји који могу значајно утицати на процену солвентно
сти издаваоца,
– локални буџет, структура и извршење у претходне три го
дине,
– информације о претходно издатим хартијама, и обавезама
по основу истих;
2) намена средстава која се добијају по основу емисије ду
жничких хартија од вредности:
– опис, план и вредност пројекта који се финансира сред
ствима по основу издатих хов,
– остали извори за финансирање наведеног пројекта,
– пројекција извора средстава из којих ће се финансирати от
плата новонасталог дуга, по годинама, закључно са годином до
спећа издатих дужничких хартија од вредности,
– показатељи усклађености са законским ограничењима за
задуживање у односу на претходну годину, као и пројектоване
показатеље за наредне године, уз позитивно мишљење Министар
ства финансија о задуживању локалне самоуправе;
3) информације о покровитељу, односно агенту емисије и ње
говим обавезама преузетим на основу уговора са издаваоцем;
4) пословно име, седиште и матични број професионалних
инвеститора који су исказали намеру куповине хартија од вредно
сти (сходно овом закону, као и Закону о јавном дугу);
5) информације о хартијама од вредности које се намеравају
издавати и то:
– опис класе и серије хартија од вредности ( ЦФИ код и
ИСИН број),
– вредност емисије, укупан број комада хартија од вредности
и њихова номинална вредност, валута у којој се издају,
– цена по којој се продају,
– опис права, евентуална ограничења права, као и процедуре
за извршење права која дају хартије од вредности,
– опис обрачуна и исплате камате и главнице по предмет
ној хартији од вредности, датума доспећа износа камате, односно
главнице, последице кашњења плаћања као и рок застаревања
обавеза по основу исплате камате и главнице,
– ако је каматна стопа променљива описати начин одређива
ња каматне стопе, као и начин на који су основа и каматна стопа
повезани, навести где су доступни подаци о прошлим и будућим
променама основе за одређивање каматне стопе, као и дати подат
ке о агенту за обрачун камате,
– начин и метод амортизације, укључујући детаљан приказ
плана отплата камате и главнице, као и временски распоред плаћа
ња у току трајања дужничке хов,
– пореске обавезе власника дужничке хов,
– информације о начину осигурања испуњења обавеза изда
ваоца по основу издатих хов,
– рок за упис и уплату, датум почетка и завршетка, (рок за
упис и уплату хартија од вредности не може бити дужи од три
месеца, а упис и уплата хартија од вредности, не могу започети
након истека рока од 30 дана од дана пријема решења Комисије),
– адреса и радно време брокерско дилерског друштва, одно
сно банке одређене за упис хартија од вредности, при чему се на
поступак издавања и садржину уписнице сходно примењује члан
31 овог правилника;
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– адреса и радно време банке одређене за уплату хартија од вред
ности и број наменског рачуна отвореног за уплату уписаних хов;
6) рејтинг хартије (уколико постоји);
7) адреса и време када купац може извршити увид у детаљ
није податке о правном и финансијском положају издаваоца, као
и интернет страница на којој ће бити доступни финансијски изве
штаји издаваоца за претходне, као и за наредне године, закључно
са годином доспећа дужничких хартија од вредности;
8) изјава одговорних лица издаваоца која гласи: „Издавалац
преузима и прихвата одговорност за извршење свих својих обаве
за из хартија које се издају, као и за истинитост и потпуност пода
така које садржи обавештење о издавању емисије дужничких хов
без јавне понуде”
9) датум, име, презиме и потпис одговорних лица са печатом
издаваоца.”

Саставни део обавештења чини и изјава следеће садржине:
„Комисија за хартије од вредности не одговара за истинитост и
потпуност података наведених у овом обавештењу, нити за спо
собност издаваоца хартија од вредности да испуни обавезе из хар
тија од вредности које издаје.”
Уз обавештење, које се доставља лицима из тачке 4) става 1.
овог члана, издавалац прилаже финансијске извештаје за послед
ње две године, са извештајем ревизора.”
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи
вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 2/0-01-112/2-11
У Београду, 10. марта 2011. године
Председник Комисије,
Милко Штимац, с.р.

АГЕНЦИЈЕ И УПРАВЕ
На основу члана 9. ст. 1. и 5. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04
и 88/10),
Републичка агенција за просторно планирање доноси

ОД Л У К У
о изради Стратешке процене утицаја Просторног
плана подручја посебне намене слива акумулације
„Ћелије” на животну средину
1. Приступа се изради Стратешке процене утицаја Простор
ног плана подручја посебне намене слива акумулације „Ћелије” на
животну средину (у даљем тексту: Стратешка процена).
2. Разлози за израду Стратешке процене дефинисани су на
основу територијалног обухвата и могућих утицаја Просторног пла
на подручја посебне намене слива акумулације „Ћелије” (у даљем
тексту: Просторни план) на животну средину, на следећи начин:
– значај Просторног плана на заштиту животне средине и
одрживи развој произил ази из потребе да се заштити животна сре
дина, природне вредности и обезбеди одрживи развој на подручју
Просторног плана;
– потребе да се у планирању просторног развоја подручја
Просторног плана сагледају стратешка питања заштите животне
средине и обезбеди њихово решавање на одговарајући начин;
– чињенице да Просторни план представља оквир за припре
му и реализацију општинских просторних планова, развојних про
јеката, програма и инвестиционих одлука.
3. Стратешка процена се ради за подручје Просторног плана
које обухвата делове територија града Крушевца и општина Алек
сандровац, Брус, Блаце, Врњачка Бања, и то: на територији града
Крушевца целе катастарске општине Гркљане, Мајдево и Ћелије;
на територији општине Александровац целе катастарске општине
Бзеницe, Вранштица, Грчак, Козница, Плеш, Рогавчина, Бoтурићи,
Велика Врбница Горња, Вражогрнци, Горња Злегиња, Суботица,
Стрменица и Трнавци; на територији општине Брус целе катастар
ске општине Богише, Брус, Брђани, Будиловина, Влајковци, Град,
Гочманци, Грашевци, Горњи Липовац, Дупци, Дренова, Доњи Ли
повац, Жилинци, Жиљци, Жуње, Златари, Кочине, Лепенац, Лива
ђе, Мала Грабовница, Дртевци, Милентија, Равни, Разбојна, Рад
маново, Рибари, Стројинци, Батоте, Брзеће, Велика Грабовница,
Жарево, Игрош, Крива Река, Кнежево, Кобиље, Мачковац, Мала
Врбница, Осредци, Паљевиштица, Тршановци и Шошиће; на те
риторији општине Блаце целе катастарске општине Попова, Пре
бреза, Џепница, Ђуревац, Сибница, Чучале, Алабана, Блаце, Вр
бовац, Доња Рашица, Качапор, Међухана, Придворица, Рашица,
Стубал, Суваја и Трбуње; на територији општине Врњачка Бања
целе катастарске општине Гоч и Станишинци.
4. Израда Стратешке процене је заснована на студијско – ана
литичкој документацији из области просторног планирања, за
штите животне средине, заштите природе и другој релевантној
документацији.

5. Стратешком проценом биће разматрана питања зашти
те ваздуха, вода, земљишта, микро климе, живог света, природе
и природних добара, као и друга питања за која се у току израде
утврди да захтевају одговарајућу обраду.
Стратешком проценом неће бити разматрана питања везана
за глобалне климатске промене, јер на подручју Просторног пла
на нема загађивача који емитују загађујуће материје које изазивају
промене климе.
6. Извештај о стратешкој процени, као документ којим се
приказује поступак израде Стратешке процене, резултати до којих
се дошло и начин интегрисања у поступак припреме Просторног
плана, садржи:
– Полазне основе Стратешке процене: обухват, предмет и ци
љеви Просторног плана, захтеви заштите животне средине из ре
левантних планских и других докумената
– Опште и посебне циљеве Стратешке процене и индикаторе
– Процену могућих утицаја на животну средину: приказ ста
ња животне средине на подручју Просторног плана; варијанте раз
воја планског подручја, укључујући сценарио нултог развоја и ва
ријанте развоја и заштите планског подручја повољне са аспекта
заштите животне средине; процену утицаја варијантних решења
на животну средину, опис мера за спречавање и ограничавање не
гативних и увећање позитивних утицаја на животну средину, поре
ђење варијантних решења и приказ разлога за избор најповољни
јег; процену утицаја планских решења на животну средину, опис
мера за спречавање и ограничавање негативних и увећање пози
тивних утицаја на животну средину; начин на који су при процени
узети у обзир елементи животне средине и карактеристике утицаја
– Смернице за израду стратешких процена на нижим хије
рархијским нивоим
а
– Програм праћења стања животне средине у току спровође
ња Просторног плана
– Приказ коришћене методологије
– Приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за
избор Просторног плана са аспекта разматраних варијантних ре
шења и приказ начина на који су питања животне средине укључе
на у Просторни план
– Учешће заинтересованих страна у поступку израде и раз
матрања Извештаја о стратешкој процени
– Извод из Стратешке процене (закључак – нетехнички резиме).
7. Носилац израде Стратешке процене је Републичка агенци
ја за просторно планирање.
8. Министарства, посебне организације, јавна предузећа и
установе надлежне за послове заштите природе; пољопривреде,
трговине, шумарства и водопривреде; саобраћаја, телекомуника
ција; енергетике; економије и регионалног развоја; туризма; за
штите животне средине, рударства и просторног планирања; за
штите споменика културе, као и други заинтересовани органи и
организације, доставиће у року од 30 дана од дана ступања на сна
гу ове одлуке све расположиве податке, услове и документацију од
значаја за израду Стратешке процене из делокруга свог рада носи
оцу израде Стратешке процене.
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9. Рок за израду Стратешке процене је 12 месеци од дана сту
пања на снагу Одлуке о изради Просторног плана.
Стручни тим за израду Стратешке процене биће састављен
од стручњака одговарајућег профила.
Стратешка процена ће се вршити у складу са европским и
међународним принципима теорије и добре праксе у изради стра
тешке процене утицаја на животну средину за исту врсту план
ских докумената.
10. Средства за израду Стратешке процене обезбеђују Мини
старство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Ре
публичка дирекција за воде.
11. Учешће јавности у разматрању Извештаја о стратешкој
процени обезбеђује се у оквиру јавног увида о Нацрту просторног
плана, у трајању од 30 дана, у згради скупштине града Крушевца
и зградама скупштине општина Александровац, Брус, Блаце и Вр
њачка Бања.
12. Одлука о изради Стратешке процене је саставни део Од
луке о изради Просторног плана.
13. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављива
ња у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 350-208-2/2011-01
У Београду, 13. априла 2011. године
Републичка агенција за просторно планирање
Директор,
проф. др Борислав Стојков, с.р.

На основу члана 9. ст. 1. и 5. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04
и 88/10),
Републичка агенција за просторно планирање доноси

ОД Л У К У
о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана
подручја посебне намене слива акумулације „Грлиште”
на животну средину
1. Приступа се изради Стратешке процене утицаја Простор
ног плана подручја посебне намене слива акумулације „Грлиште”
на животну средину (у даљем тексту: Стратешка процена).
2. Разлози за израду Стратешке процене дефинисани су на
основу територијалног обухвата и могућих утицаја Просторног пла
на подручја посебне намене слива акумулације „Грлиште” (у даљем
тексту: Просторни план) на животну средину, на следећи начин:
– значај Просторног плана на заштиту животне средине и
одрживи развој произилази из потребе да се заштити животна сре
дина, природне вредности и обезбеди одрживи развој на подручју
Просторног плана;
– потребе да се у планирању просторног развоја подручја
Просторног плана сагледају стратешка питања заштите животне
средине и обезбеди њихово решавање на одговарајући начин;
– чињенице да Просторни план представља оквир за припре
му и реализацију општинских просторних планова, развојних про
јеката, програма и инвестиционих одлука.
3. Стратешка процена се ради за подручје Просторног плана
које обухвата простор површине око 370 km2, на територији града
Зајечара и општина Бољевац и Књажевац и то: на територији гра
да Зајечара целе катастарске општине Лесковац, Леновац, Горња
Бела Река, Ласово, Грлиште, Мариновац, Заграђе и Планиница; на
територији општине Бољевац целе катастарске општине Врбовац,
Бачевица, Добро Поље; на територији општине Књажевац целе ка
тастарске општине Кожељ, Бучје, Влашко Поље.
4. Израда Стратешке процене је заснована на студијско – ана
литичкој документацији из области просторног планирања, за
штите животне средине, заштите природе и другој релевантној
документацији.
5. Стратешком проценом биће разматрана питања зашти
те ваздуха, вода, земљишта, микро климе, живог света, природе
и природних добара, као и друга питања за која се у току израде
утврди да захтевају одговарајућу обраду.
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Стратешком проценом неће бити разматрана питања везана
за глобалне климатске промене, јер на подручју Просторног пла
на нема загађивача који емитују загађујуће материје које изазивају
промене климе.
6. Извештај о стратешкој процени, као документ којим се
приказује поступак израде Стратешке процене, резултати до којих
се дошло и начин интегрисања у поступак припреме Просторног
плана, садржи:
– Полазне основе Стратешке процене: обухват, предмет и ци
љеви Просторног плана, захтеви заштите животне средине из ре
левантних планских и других докумената
– Опште и посебне циљеве Стратешке процене и индикаторе
– Процену могућих утицаја на животну средину: приказ ста
ња животне средине на подручју Просторног плана; варијанте раз
воја планског подручја, укључујући сценарио нултог развоја и ва
ријанте развоја и заштите планског подручја повољне са аспекта
заштите животне средине; процену утицаја варијантних решења
на животну средину, опис мера за спречавање и ограничавање не
гативних и увећање позитивних утицаја на животну средину, поре
ђење варијантних решења и приказ разлога за избор најповољни
јег; процену утицаја планских решења на животну средину, опис
мера за спречавање и ограничавање негативних и увећање пози
тивних утицаја на животну средину; начин на који су при процени
узети у обзир елементи животне средине и карактеристике утицаја
– Смернице за израду стратешких процена на нижим хије
рархијским нивоима
– Програм праћења стања животне средине у току спровође
ња Просторног плана
– Приказ коришћене методологије
– Приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за
избор Просторног плана са аспекта разматраних варијантних ре
шења и приказ начина на који су питања животне средине укључе
на у Просторни план
– Учешће заинтересованих страна у поступку израде и раз
матрања Извештаја о стратешкој процени
– Извод из Стратешке процене (закључак – нетехнички ре
зиме).
7. Носилац израде Стратешке процене је Републичка агенци
ја за просторно планирање.
8. Министарства, посебне организације, јавна предузећа и
установе надлежне за послове заштите природе; пољопривреде,
трговине, шумарства и водопривреде; саобраћаја, телекомуника
ција; енергетике; економије и регионалног развоја; туризма; за
штите животне средине, рударства и просторног планирања; за
штите споменика културе, као и други заинтересовани органи и
организације, доставиће у року од 30 дана од дана ступања на сна
гу ове одлуке све расположиве податке, услове и документацију од
значаја за израду Стратешке процене из делокруга свог рада носи
оцу израде Стратешке процене.
9. Рок за израду Стратешке процене је 12 месеци од дана сту
пања на снагу Одлуке о изради Просторног плана.
Стручни тим за израду Стратешке процене биће састављен
од стручњака одговарајућег профила.
Стратешка процена ће се вршити у складу са европским и
међународним принципима теорије и добре праксе у изради стра
тешке процене утицаја на животну средину за исту врсту план
ских докумената.
10. Средства за израду Стратешке процене обезбедиће Ми
нистарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде,
Републичка дирекција за воде.
11. Учешће јавности у разматрању Извештаја о стратешкој
процени обезбеђује се у оквиру јавног увида о Нацрту просторног
плана, у трајању од 30 дана, у згради скупштине града Зајечара и
зградама скупштина општина Бољевац и Књажевац.
12. Одлука о изради Стратешке процене је саставни део Од
луке о изради Просторног плана.
13. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављива
ња у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 350-209-2/2011-01
У Београду, 13. априла 2011. године
Републичка агенција за просторно планирање
Директор,
проф. др Борислав Стојков, с.р.
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20. април 2011.

На основу члана 9. ст. 1. и 5. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04
и 88/10),
Републичка агенција за просторно планирање доноси

ОД Л У К У
о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана
подручја посебне намене слива акумулације „Гружа”
на животну средину
1. Приступа се изради Стратешке процене утицаја Простор
ног плана подручја посебне намене слива акумулације „Гружа” на
животну средину (у даљем тексту: Стратешка процена).
2. Разлози за израду Стратешке процене дефинисани су на
основу територијалног обухвата и могућих утицаја Просторног пла
на подручја посебне намене слива акумулације „Гружа” (у даљем
тексту: Просторни план) на животну средину, на следећи начин:
– значај Просторног плана на заштиту животне средине и
одрживи развој произилази из потребе да се заштити животна сре
дина, природне вредности и обезбеди одрживи развој на подручју
Просторног плана;
– потребе да се у планирању просторног развоја подручја
Просторног плана сагледају стратешка питања заштите животне
средине и обезбеди њихово решавање на одговарајући начин;
– чињенице да Просторни план представља оквир за припре
му и реализацију општинских просторних планова, развојних про
јеката, програма и инвестиционих одлука.
3. Стратешка процена се ради за подручје Просторног пла
на које обухвата делове територија градова Крагујевца и Чачка и
општина Горњи Милановац и Кнић и то: на територији града Кра
гујевца целе катастарске општине Каменица, Љубичевац, Рамаћа,
Рогојевац и Страгари; на територији града Чачка целе катастарске
општине Бресница, Вујетинци и Остра; на територији општине
Горњи Милановац целе катастарске општине Бело Поље, Вра
ћевшница, Доња Црнућа, Липовац, Прњавор, Горња Црнућа, Гор
ња Врбава, Грабовица, Доња Врбава, Јабланица, Неваде и Сврач
ковци; на територији општине Кнић целе катастарске општине
Бечевица, Борач, Брестовац, Жуње, Коњуша, Кусовац, Љуљаци,
Опланић, Радмиловић, Топоница, Расковић, Бумбарево Брдо, Ба
ре, Брњица, Гунцати, Драгушица, Дубрава, Забојница, Кикојевац,
Кнић, Кнежевац, Пајсијевић и Претоке.
4. Израда Стратешке процене је заснована на студијско – ана
литичкој документацији из области просторног планирања, за
штите животне средине, заштите природе и другој релевантној
документацији.
5. Стратешком проценом биће разматрана питања зашти
те ваздуха, вода, земљишта, микро климе, живог света, природе
и природних добара, као и друга питања за која се у току израде
утврди да захтевају одговарајућу обраду.
Стратешком проценом неће бити разматрана питања везана
за глобалне климатске промене, јер на подручју Просторног пла
на нема загађивача који емитују загађујуће материје које изазивају
промене климе.
6. Извештај о стратешкој процени, као документ којим се
приказује поступак израде Стратешке процене, резултати до којих
се дошло и начин интегрисања у поступак припреме Просторног
плана, садржи:
– Полазне основе Стратешке процене: обухват, предмет и ци
љеви Просторног плана, захтеви заштите животне средине из ре
левантних планских и других докумената
– Опште и посебне циљеве Стратешке процене и индикаторе
– Процену могућих утицаја на животну средину: приказ ста
ња животне средине на подручју Просторног плана; варијанте раз
воја планског подручја, укључујући сценарио нултог развоја и ва
ријанте развоја и заштите планског подручја повољне са аспекта
заштите животне средине; процену утицаја варијантних решења
на животну средину, опис мера за спречавање и ограничавање не
гативних и увећање позитивних утицаја на животну средину, поре
ђење варијантних решења и приказ разлога за избор најповољни
јег; процену утицаја планских решења на животну средину, опис
мера за спречавање и ограничавање негативних и увећање пози
тивних утицаја на животну средину; начин на који су при процени
узети у обзир елементи животне средине и карактеристике утицаја

– Смернице за израду стратешких процена на нижим хије
рархијским нивоима
– Програм праћења стања животне средине у току спровође
ња Просторног плана
– Приказ коришћене методологије
– Приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за
избор Просторног плана са аспекта разматраних варијантних ре
шења и приказ начина на који су питања животне средине укључе
на у Просторни план
– Учешће заинтересованих страна у поступку израде и раз
матрања Извештаја о стратешкој процени
– Извод из Стратешке процене (закључак – нетехнички резиме).
7. Носилац израде Стратешке процене је Републичка агенци
ја за просторно планирање.
8. Министарства, посебне организације, јавна предузећа и
установе надлежне за послове заштите природе; пољопривреде,
трговине, шумарства и водопривреде; саобраћаја, телекомуника
ција; енергетике; економије и регионалног развоја; туризма; за
штите животне средине, рударства и просторног планирања; за
штите споменика културе, као и други заинтересовани органи и
организације, доставиће у року од 30 дана од дана ступања на сна
гу ове одлуке све расположиве податке, услове и документацију од
значаја за израду Стратешке процене из делокруга свог рада носи
оцу израде Стратешке процене.
9. Рок за израду Стратешке процене је 12 месеци од дана сту
пања на снагу Одлуке о изради Просторног плана.
Стручни тим за израду Стратешке процене биће састављен
од стручњака одговарајућег профила.
Стратешка процена ће се вршити у складу са европским и
међународним принципима теорије и добре праксе у изради стра
тешке процене утицаја на животну средину за исту врсту план
ских докумената.
10. Средства за израду Стратешке процене обезбедиће Ми
нистарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде,
Републичка дирекција за воде.
11. Учешће јавности у разматрању Извештаја о стратешкој про
цени обезбеђује се у оквиру јавног увида о Нацрту просторног пла
на, у трајању од 30 дана, у зградама скупштина градова Крагујевца
и Чачка и зградама скупштина општина Горњи Милановац и Кнић.
12. Одлука о изради Стратешке процене је саставни део Од
луке о изради Просторног плана.
13. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављива
ња у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 350-206-2/2011-01
У Београду, 13. априла 2011. године
Републичка агенција за просторно планирање
Директор,
проф. др Борислав Стојков, с.р.

На основу члана 9. ст. 1. и 5. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04
и 88/10),
Републичка агенција за просторно планирање доноси

ОД Л У К У
о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана
подручја посебне намене слива акумулације „Селова”
на животну средину
1. Приступа се изради Стратешке процене утицаја Простор
ног плана подручја посебне намене слива акумулације „Селова”
на животну средину (у даљем тексту: Стратешка процена).
2. Разлози за израду Стратешке процене дефинисани су на
основу територијалног обухвата и могућих утицаја Просторног пла
на подручја посебне намене слива акумулације „Селова” (у даљем
тексту: Просторни план) на животну средину, на следећи начин:
– значај Просторног плана на заштиту животне средине и
одрживи развој произилази из потребе да се заштити животна
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средина, природне вредности и обезбеди одрживи развој на под
ручју Просторног плана;
– потребе да се у планирању просторног развоја подручја
Просторног плана сагледају стратешка питања заштите животне
средине и обезбеди њихово решавање на одговарајући начин;
– чињенице да Просторни план представља оквир за припре
му и реализацију општинских просторних планова, развојних про
јеката, програма и инвестиционих одлука.
3. Стратешка процена се ради за подручје Просторног пла
на које обухвата делове територија општина Куршумлија и Брус и
то: на територији општине Куршумлија целе катастарске општине
Певаштица, Магово, Мерћез, Пачарађа, Љутова, Парада, Пардусе,
Луково, Мрче, Трећак, Жалица, Бабица, Сеоце, Мијачић, Трешњи
ца, Жељова, Калиманце, Требиње, Растелица, Игриште, Селова,
Штава, Жуч, Влахиња, Перуника, Данковиће и Доња Микуљана;
на територији општине Брус целе катастарске општине Доње Ле
виће, Горње Левиће, Судимља, Ђерекари, Чокотар, Иричићи, Бело
Поље, Радуње, Ковизла, Батоте, Жарево, Шошиће, Кнежево, Брзе
ће, Равниште, Бозољин, Блажево, Градац, Домишевина, Боранци,
Витоше, Радманово и Гочманци.
4. Израда Стратешке процене је заснована на студијско - ана
литичкој документацији из области просторног планирања, за
штите животне средине, заштите природе и другој релевантној
документацији.
5. Стратешком проценом биће разматрана питања зашти
те ваздуха, вода, земљишта, микро климе, живог света, природе
и природних добара, као и друга питања за која се у току израде
утврди да захтевају одговарајућу обраду.
Стратешком проценом неће бити разматрана питања везана
за глобалне климатске промене, јер на подручју Просторног пла
на нема загађивача који емитују загађујуће материје које изазивају
промене климе.
6. Извештај о стратешкој процени, као документ којим се
приказује поступак израде Стратешке процене, резултати до којих
се дошло и начин интегрисања у поступак припреме Просторног
плана, садржи:
– Полазне основе Стратешке процене: обухват, предмет и ци
љеви Просторног плана, захтеви заштите животне средине из ре
левантних планских и других докумената
– Опште и посебне циљеве Стратешке процене и индикаторе
– Процену могућих утицаја на животну средину: приказ ста
ња животне средине на подручју Просторног плана; варијанте раз
воја планског подручја, укључујући сценарио нултог развоја и ва
ријанте развоја и заштите планског подручја повољне са аспекта
заштите животне средине; процену утицаја варијантих решења на
животну средину, опис мера за спречавање и ограничавање нега
тивних и увећање позитивних утицаја на животну средину, поре
ђење варијантних решења и приказ разлога за избор најповољни
јег; процену утицаја планских решења на животну средину, опис
мера за спречавање и ограничавање негативних и увећање пози
тивних утицаја на животну средину; начин на који су при процени
узети у обзир елементи животне средине и карактеристике утицаја
– Смернице за израду стратешких процена на нижим хије
рархијским нивоима
– Програм праћења стања животне средине у току спровође
ња Просторног плана
– Приказ коришћене методологије
– Приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за
избор Просторног плана са аспекта разматраних варијантних ре
шења и приказ начина на који су питања животне средине укључе
на у Просторни план
– Учешће заинтересованих страна у поступку израде и раз
матрања Извештаја о стратешкој процени
– Извод из Стратешке процене (закључак – нетехнички резиме).
7. Носилац израде Стратешке процене је Републичка агенци
ја за просторно планирање.
8. Министарства, посебне организације, јавна предузећа и
установе надлежне за послове заштите природе; пољопривреде,
трговине, шумарства и водопривреде; саобраћаја, телекомуника
ција; енергетике; економије и регионалног развоја; туризма; за
штите животне средине, рударства и просторног планирања; за
штите споменика културе, као и други заинтересовани органи и
организације, доставиће у року од 30 дана од дана ступања на сна
гу ове одлуке све расположиве податке, услове и документацију од
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значаја за израду Стратешке процене из делокруга свог рада носи
оцу израде Стратешке процене.
9. Рок за израду Стратешке процене је 12 месеци од дана сту
пања на снагу Одлуке о изради Просторног плана.
Стручни тим за израду Стратешке процене биће састављен
од стручњака одговарајућег профила.
Стратешка процена ће се вршити у складу са европским и
међународним принципима теорије и добре праксе у изради стра
тешке процене утицаја на животну средину за исту врсту план
ских докумената.
10. Средства за израду Стратешке процене обезбедиће Ми
нистарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде,
Републичка дирекција за воде.
11. Учешће јавности у разматрању Извештаја о стратешкој
процени обезбеђује се у оквиру јавног увида о Нацрту просторног
плана, у трајању од 30 дана, у зградама скупштина општина Кур
шумлија и Брус.
12. Одлука о изради Стратешке процене је саставни део Од
луке о изради Просторног плана.
13. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављива
ња у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 350-207-2/2011-01
У Београду, 13. априла 2011. године
Републичка агенција за просторно планирање
Директор,
проф. др Борислав Стојков, с.р.

На основу члана 9. ст. 1. и 5. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04
и 88/10),
Републичка агенција за просторно планирање доноси

ОД Л У К У
о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана
подручја посебне намене хидроелектрана Бродарево 1
и 2 на реци Лим на животну средину
1. Приступа се изради Стратешке процене утицаја Простор
ног плана подручја посебне намене хидроелектрана Бродарево 1
и 2 на реци Лим на животну средину (у даљем тексту: Стратешка
процена).
2. Разлози за израду Стратешке процене дефинисани су на
основу територијалног обухвата и могућих утицаја Просторног
плана подручја посебне намене хидроелектрана Бродарево 1 и 2
на реци Лим (у даљем тексту: Просторни план) на животну среди
ну, на следећи начин:
– значај Просторног плана на заштиту животне средине и
одрживи развој произилази из потребе да се заштити животна сре
дина, природне вредности и обезбеди одрживи развој на подручју
Просторног плана;
– потребе да се у планирању просторног развоја подручја
Просторног плана сагледају стратешка питања заштите животне
средине и обезбеди њихово решавање на одговарајући начин;
– чињенице да Просторни план представља оквир за припре
му и реализацију општинских просторних планова, развојних про
јеката, програма и инвестиционих одлука.
3. Стратешка процена се ради за подручје Просторног плана
које обухвата административног подручја општина Пријепоље и
Сјеница, и то: на територији општине Пријепоље следеће КО: Баре,
Бродарево, Гостун, Грачаница, Гробнице, Дивци, Доњи Страњани,
Завинограђе, Заступ, Крушево, Милаковићи, Миљевићи, Поткрш; на
територији општине Сјеница следеће КО: Захумско и Крајиновице.
4. Израда Стратешке процене је заснована на студијско-ана
литичкој документацији из области просторног планирања, за
штите животне средине, заштите природе и другој релевантној
документацији.
5. Стратешком проценом биће разматрана питања зашти
те ваздуха, вода, земљишта, микро климе, живог света, природе
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и природних добара, као и друга питања за која се у току израде
утврди да захтевају одговарајућу обраду.
Стратешком проценом неће бити разматрана питања везана
за глобалне климатске промене, јер на подручју Просторног пла
на нема загађивача који емитују загађујуће материје које изазивају
промене климе.
6. Извештај о стратешкој процени, као документ којим се
приказује поступак израде Стратешке процене, резултати до којих
се дошло и начин интегрисања у поступак припреме Просторног
плана, садржи:
– Полазне основе Стратешке процене: обухват, предмет и ци
љеви Просторног плана, захтеви заштите животне средине из ре
левантних планских и других докумената
– Опште и посебне циљеве Стратешке процене и индикаторе
– Процену могућих утицаја на животну средину: приказ ста
ња животне средине на подручју Просторног плана; варијанте раз
воја планског подручја, укључујући сценарио нултог развоја и ва
ријанте развоја и заштите планског подручја повољне са аспекта
заштите животне средине; процену утицаја варијантних решења
на животну средину, опис мера за спречавање и ограничавање не
гативних и увећање позитивних утицаја на животну средину, поре
ђење варијантних решења и приказ разлога за избор најповољни
јег; процену утицаја планских решења на животну средину, опис
мера за спречавање и ограничавање негативних и увећање пози
тивних утицаја на животну средину; начин на који су при процени
узети у обзир елементи животне средине и карактеристике утицаја
– Смернице за израду стратешких процена на нижим хије
рархијским нивоима
– Програм праћења стања животне средине у току спровође
ња Просторног плана
– Приказ коришћене методологије
– Приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за
избор Просторног плана са аспекта разматраних варијантних ре
шења и приказ начина на који су питања животне средине укључе
на у Просторни план
– Учешће заинтересованих страна у поступку израде и раз
матрања Извештаја о стратешкој процени
– Извод из Стратешке процене (закључак – нетехнички резиме).
7. Носилац израде Стратешке процене је Републичка агенци
ја за просторно планирање.
8. Министарства, посебне организације, јавна предузећа и
установе надлежне за послове заштите природе; пољопривреде,
трговине, шумарства и водопривреде; саобраћаја, телекомуника
ција; енергетике; економије и регионалног развоја; туризма; за
штите животне средине, рударства и просторног планирања; за
штите споменика културе, као и други заинтересовани органи и
организације, доставиће у року од 30 дана од дана ступања на сна
гу ове одлуке све расположиве податке, услове и документацију од
значаја за израду Стратешке процене из делокруга свог рада носи
оцу израде Стратешке процене.
9. Рок за израду Стратешке процене је шест месеци од дана
ступања на снагу Одлуке о изради Просторног плана.
Стручни тим за израду Стратешке процене биће састављен
од стручњака одговарајућег профила.
Стратешка процена ће се вршити у складу са европским и
међународним принципима теорије и добре праксе у изради стра
тешке процене утицаја на животну средину за исту врсту план
ских докумената.
10. Средства за израду Стратешке процене обезбедиће Reser
voir Capital Corporation, РЕВ д.о.о.
11. Учешће јавности у разматрању Извештаја о стратешкој
процени обезбеђује се у оквиру јавног увида о Нацрту просторног
плана, у трајању од 30 дана, у згради скупштине општине Прије
поље и Сјеница.
12. Одлука о изради Стратешке процене је саставни део Од
луке о изради Просторног плана.
13. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављива
ња у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 350-202-3/2011-01
У Београду, 13. априла 2011. године
Републичка агенција за просторно планирање
Директор,
проф. др Борислав Стојков, с.р.

20. април 2011.
На основу члана 9. ст. 1. и 5. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04
и 88/10),
Републичка агенција за просторно планирање доноси

ОД Л У К У
о изради Стратешке процене утицаја Регионалног
просторног плана за територијалну целину општина
Косовска Митровица (северни део), Звечан, Лепосавић
и Зубин Поток на животну средину
1. Приступа се изради Стратешке процене утицаја Регионал
ног просторног плана за територијалну целину општина: Косовска
Митровица (северни део), Звечан, Лепосавић и Зубин Поток на
животну средину (у даљем тексту: Стратешка процена).
2. Разлози за израду Стратешке процене дефинисани су на
основу територијалног обухвата и могућих утицаја Регионалног
просторног плана за територијалну целину општина: Косовска
Митровица (северни део), Звечан, Лепосавић и Зубин Поток (у да
љем тексту: Регионални просторни план) на животну средину, на
следећи начин:
– значај Регионалног просторног плана на заштиту животне
средине и одрживи развој произилази из потребе да се заштити
животна средина, побољша квалитет живота и обезбеди одрживи
развој на подручју Регионалног просторног плана;
– потребе да се у планирању просторног развоја подручја Реги
оналног просторног плана сагледају стратешка питања заштите жи
вотне средине и обезбеди њихово решавање на одговарајући начин;
– чињенице да Регионални просторни план представља оквир за припрему и реализацију просторних планова, развојних
пројеката, програма и инвестиционих одлука.
3. Стратешка процена се ради за подручје Регионалног про
сторног плана које обухвата административно подручје општина:
Звечан, Лепосавић и Зубин Поток и део општине Косовска Митро
вица, односно целе КО: Видомирић, Суви До и Доње Винарце, и
део КО Косовска Митровица (део северно од реке Ибар).
4. Израда Стратешке процене је заснована на студијско - ана
литичкој документацији из области просторног планирања, за
штите животне средине и другој релевантној документацији.
5. Стратешком проценом биће разматрана питања заштите
ваздуха, вода, земљишта, живог света, природе и природних до
бара и прекограничних утицаја на животну средину, као и друга
питања за која се у току израде утврди да захтевају одговарајућу
обраду.
6. Извештај о стратешкој процени, као документ којим се
приказује поступак израде Стратешке процене, резултати до којих
се дошло и начин интегрисања у поступак припреме Регионалног
просторног плана, садржи:
– Полазне основе Стратешке процене: обухват, предмет и ци
љеви Регионалног просторног плана, однос Регионалног простор
ног плана према релевантним планским и другим документима;
– Опште и посебне циљеве Стратешке процене и индикаторе;
– Процену могућих утицаја на животну средину: приказ ста
ња животне средине на подручју Регионалног просторног плана;
варијанте развоја планског подручја, укључујући сценарио нултог
развоја и варијанте развоја и заштите планског подручја повољне
са аспекта заштите животне средине; процену утицаја варијант
них решења на животну средину, опис мера за спречавање и огра
ничавање негативних и увећање позитивних утицаја на животну
средину, поређење варијантних решења и приказ разлога за избор
најповољнијег; процену утицаја планских решења на животну
средину, опис мера за спречавање и ограничавање негативних и
увећање позитивних утицаја на животну средину; начин на који су
при процени узети у обзир елементи животне средине и каракте
ристике утицаја;
– Смернице за израду стратешких процена на нижим хије
рархијским нивоима;
– Програм праћења стања животне средине у току спровође
ња Регионалног просторног плана;
– Приказ коришћене методологије;
– Приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за
избор Регионалног просторног плана са аспекта разматраних
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варијантних решења и приказ начина на који су питања животне
средине укључена у Регионални просторни план;
– Учешће заинтересованих страна у поступку израде и раз
матрања Извештаја о стратешкој процени;
– Извод из Стратешке процене (закључак – нетехнички ре
зиме).
7. Носилац израде Стратешке процене је Републичка агенци
ја за просторно планирање.
8. Министарства, посебне организације, јавна предузећа и
установе надлежне за послове пољопривреде, шумарства и водо
привреде, саобраћаја, телекомуникација, енергетике, економије
и регионалног развоја, туризма, заштите животне средине и про
сторног планирања, заштите споменика културе, заштите природе,
као и други заинтересовани органи и организације, доставиће у
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке све располо
живе податке, услове и документацију од значаја за израду Стра
тешке процене из делокруга свог рада носиоцу израде Стратешке
процене.
9. Рок за израду Стратешке процене је 12 месеци од дана сту
пања на снагу Одлуке о изради Регионалног просторног плана.
Стручни тим за израду Стратешке процене биће састављен
од стручњака одговарајућег профила.
Стратешка процена ће се вршити у складу са европским и
међународним принципима теорије и добре праксе у изради стра
тешке процене утицаја на животну средину за исту врсту план
ских докумената.
10. Средства за израду Стратешке процене обезбедиће Ми
нистарство животне средине, рударства и просторног планирања
преко Косовско- Митровачког управног округа.
11. Учешће јавности у разматрању Извештаја о стратешкој
процени обезбеђује се у оквиру јавног увида о Нацрту регионал
ног просторног плана, у трајању од 30 дана, у зградама скупштина
општина: Косовска Митровица, Звечан, Лепосавић, Зубин Поток.
12. Одлука о изради Стратешке процене је саставни део Од
луке о изради Регионалног просторног плана.
13. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављива
ња у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 350-181-01/2011-01
У Београду, 11. априла 2011. године
Републичка агенција за просторно планирање
Директор,
проф. др Борислав Стојков, с.р.

На основу члана 58. стaв 2. Закона о заштити од јонизујућих
зрачења и о нуклеарној сигурности („Службени гласник РС”, број
36/09) и тачке 8. став 5. подтачка 5) Одлуке о оснивању Агенције
за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије
(„Службени гласник РС”, број 76/09),
Управни одбор Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и
нуклеарну сигурност Србије доноси

П РА В И Л Н И К
о начину вођења евиденције о нуклеарним
материјалима
I. OБЛАСТ ПРИМЕНЕ И ДЕФИНИЦИЈЕ
Члан 1.
Овим правилником прописује се начин вођења евиденције о
нуклеарном материјалу, начин на који корисник нуклеарног мате
ријала обавештава Агенцију за заштиту од јонизујућих зрачења и
нуклеарну сигурност (у даљем тексту: Агенција) и начин на који
Агенција води регистар нуклеарног материјала.
Оваj правилник се примењује на свe носиоце лиценце који
оснивају или управљају постројењем за производњу, раздвајање,
прераду, складиштење или другу употребу сировина или посебног
фисионог материјала. Не примењује се на власнике крајњих про
извода који се користе у ненуклеарне сврхе, а који садрже нукле
арни материјал који у пракси није могуће обновити.

ције:
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Члан 2.
У сврху овог правилника примењиваће се следеће дефини

1. „нуклеарни материјали” су руде, сировине или посебни
фисиони материјали дефинисани у члану 3. Закона о заштити од
јонизујућих зрачења и o нуклеарној сигурности.
2. „отпад” је нуклеарни материјал, концентрован или у хемиј
ском облику који се из практичних или економских разлога сматра
неупотребљивим и који се може уклонити;
3. „задржан отпад” је отпад који настаје током обраде или као
последица незгоде на раду, измерен или процењен на основу мере
ња, који је пребачен на посебну локацију у оквиру зоне материјал
ног баланса из које се може преузети;
4. „обрађен отпад” је отпад, измерен или процењен на основу
мерења, који је третиран (на пример, у стакло, цемент, бетон или
битумен) тако да није погодан за даљу нуклеарну употребу;
5. „материјал испуштен у животну средину” је материјал са
држан у отпаду измерен или процењен на основу мерења који је
неповратно испуштен у животну средину као последица планира
ног испуштања;
6. „категорије” (нуклеарног материјала) су природни урани
јум, осиромашени уранијум, уранијум обогаћен уранијумом-235
или уранијумом-233, торијум, плутонијум и било која друга суп
станца коју Агенција одреди;
7. „ставка” је јединица коју је могуће идентификовати, као
што је горивни склоп или горивна игла;
8. „шаржа” је количина нуклеарног материјала која се упо
требљава као обрачунска јединица на кључним тачкама мерења
чији су састав и количина одређени једним низом карактеристика
или мера. Нуклеарни материјал може бити у облику шарже или са
држан у одређеном броју ставки;
9. „подаци о шаржи” су укупна тежина сваке од категорија
нуклеарног материјала, а у случају плутонијума и уранијума, по
потреби, изотопски састав. За потребе извештаја додаје се тежина
појединачне ставке у шаржи пре заокруживања на најближу једи
ницу;
10. „eфективни килограм” је посебна јединица која се упо
требљава за контролу и надзор нуклеарног материјала и добија се:
1) за плутонијум, његова тежина у килограмима;
2) за уранијум обогаћен са 0,01 (1 %) и више, његова тежина
у килограмима помножена са квадратом обогаћивања;
3) за уранијум обогаћен са мање од 0,01 (1 %), а више од
0,005 (0,5 %), његова тежина у килограмима помножена са 0,0001;
4) за осиромашени уранијум обогаћен са 0,005 (0,5 %) или
мање као и за торијум, његова тежина у килограмима помножена
са 0,00005;
11. „зона материјалног баланса” је таква зона за коју се, како
би се успоставио материјални баланс:
1) може одредити количина нуклеарног материјала који улази
или излази из зоне материјалног биланса;
2) може одредити, по потреби, физички инвентар нуклеарног
материјала у свакој зони материјалног баланса у складу са одређе
ним поступцима;
12. „кључна тачка мерења” је место на ком се нуклеарни ма
теријал појављујe у таквом облику да га је могуће измерити ради
одређивања тока материјала или инвентара, укључујући, изме
ђу осталог, места где нуклеарни материјал улази, напушта или се
складишти у зони материјалног баланса;
13. „књиговодствени инвентар” зоне материјалног баланса је
алгебарски збир последњег физичког инвентара зоне материјалног
баланса као и свих промена инвентара које су настале од пописа
тог физичког инвентара;
14. „физички инвентар” је збир свих измерених или изве
дених процена количина нуклеарног материјала у шаржи које се
у датом тренутку налазе у зони материјалног биланса, добијен у
складу са одређеним поступцима;
15. „неевидентиран материјал” је разлика између физичког
инвентара и књиговодственог инвентара;
16. „разлика пошиљалац/прималац” је разлика између коли
чине нуклеарног материјала у шаржи измерене у зони материјал
ног баланса примаоца и назначене количине измерене у зони мате
ријалног баланса пошиљаоца;
17. „изворни подаци” су подаци, записани током мерења или
калибрације или употребљени за извођење емпиријских односа на
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основу којих се идентификује нуклеарни материјал и добијају по
даци о шаржи, укључујући: тежину једињења; фактор конверзије
за утврђивање тежине елемената; специфичну тежину; концентра
цију елемената; однос изотопа; однос између запремине и маноме
тарских очитавања; и однос између произведеног плутонијума и
произведене енергије;
18. „место” је подручје које одреди Агенција, а које се састоји
од једног или више постројења укључујући и затворена построје
ња као што је дефинисано одговарајућим основним карактеристи
кама, при чему:
1) постројења за обраду или складиштење отпада сама по се
би не представљају место;
2) у случају затвореног постројења у коме се обично кори
сте количине сировине или посебног фисионог материјала мање
од једног ефективног килограма, употреба израза је ограничена на
места са врућим ћелијама или места на којима се врше активности
које се односе на конверзију, обогаћивање, производњу или прера
ду горива;
3) „место” такође обухвата све објекте у близини построје
ња који пружају или користе основне услуге, укључујући вруће
ћелије за обраду озрачених материјала који не садрже нуклеарне
материјале; постројења за третирање, складиштење или уклањање
отпада;
19. „представник места” је свако физичко или правно лице,
или ентитет, кога именује држава као одговорно лице за деклара
ције из члана 3. став 2;
20. „постројење” је реактор, критично постројење, построје
ње за конверзију, постројење за производњу, постројење за обра
ду, постројење за раздвајање изотопа, издвојени објекат за скла
диштење, третирање отпада или складиштење отпада; или свака
друга локација на којој се обично користи сировина или посебан
фисиони материјал;
21. „декомисионирано постројење” је постројење за које је
утврђено да су преостале структуре и опрема, кључни за његову
употребу, уклоњени или учињени неупотребљивим тако да се по
стројење не користи за складиштење и није га могуће користити за
руковање, обраду или употребу сировине или посебног фисионог
материјала;
22. „затворено постројење” је постројење за које је утврђено
да су сви радови престали и да је нуклеарни материјал уклоњен,
али постројење није декомисионирано.
II. OСНОВНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ПОСЕБНЕ
ОДРЕДБЕ У ВЕЗИ СА НАДЗОРОМ И КОНТРОЛОМ
НАД НУКЛЕАРНИМ МАТЕРИЈАЛОМ
Члан 3.
Носилац лиценце који оснива или управља постројењем за
производњу, раздвајање, прераду, складиштење или другу употре
бу сировине или посебног фисионог материјала Агенцији прија
вљује основне техничке карактеристике постројења на одговарају
ћем упитнику из Анекса I.
За потребе првог става „употреба” нуклеарног материјала in
ter alia обухвата: производњу енергије у реакторима, истраживање
у критичним постројењима или постројењима нулте снаге, кон
верзију, израду, обраду, складиштење, раздвајање изотопа и кон
центрацију руде као и третирање и складиштење отпада.
На производњу руде примењују се одредбе из чланова 24. и 25.
За свако место на територији Републике Србије, Агенција
именује представника места који на одговарајућем упитнику из
Анекса II Агенцији доставља декларацију која садржи општи опис
места.
Декларација се подноси у року од 120 дана од дана ступа
ња на снагу овог правилника, а ажурирана декларација се подноси
једном годишње, до 1. априла.
Представник места је одговоран за благовремено прикупља
ње релевантних података и достављање општег описа места Аген
цији, а носилац лиценце који оснива или управља постројењем је
одговоран за исправност и потпуност декларација, као и за зграде
на месту које не укључују нуклеарни материјал. Кад је то могуће,
декларација предвиђена у ставу 1. доставља се у електронском об
лику уколико их носилац лиценце чува у том облику. Уколико се
декларација достави Агенцији и у електронском и у писаном об
лику, преимућство има писани облик.
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Члан 4.
О декларацији о основним техничким карактеристикама за
нова постројења, у складу са чланом 3. став 1. Агенција се обаве
штава најкасније 200 дана пре пријема прве пошиљке нуклеарног
материјала.
За нова постројења код којих је инвентар или годишњи про
ток нуклеарног материјала већи од једног ефективног килограма,
сви релевантни подаци који се односе на власника, оператора, на
мену, место, тип, капацитет и предвиђен дан пуштања у рад се до
стављају Агенцији најкасније 200 дана пре почетка изградње.
О променама основних техничких карактеристика за које
није потребно претходно обавештење, а у складу са посебним од
редбама контроле и надзора нуклеарног материјала утврђеним у
члану 6. Агенцији се доставља обавештење у року од 30 дана од
извршења промене.
О основним карактеристикама постојећих постројења за
третирање и складиштење отпада, на одговарајућем упитнику из
Анекса I, Агенција се обавештава у року од 120 дана од дана сту
пања на снагу овог правилника.
За остала постојећа постројења све додатне информације у
складу са захтевима из упитника Анекса I достављају се у року од
120 дана од дана ступања на снагу овог правилника.
Члан 5.
Како би омогућили Агенцији да планира активности контро
ле и надзора над нуклеарним материјалом, носиоци лиценце из
члана 3. став 1. обавезни су да Агенцији достављају следеће по
датке:
1. једном годишње, оквирни програм активности на основу
Анекса XI посебно наводећи предвиђене датуме за вршење физич
ког инвентара;
2. најмање 40 дана пре вршења физичког инвентара, програм
те активности.
Агенција се, без одлагања, обавештава о променама које се
односе на оквирни програм активности, посебно на вршење фи
зичког инвентара.
Члан 6.
Поступајући на основу техничких карактеристика доставље
них у складу са чланом 3. став 1. и чланом 4. Агенција доноси
посебне одредбе контроле и надзора над нуклеарним материјалом
у вези са питањима утврђеним у ставу 2. овог члана. У тесној са
радњи са заинтересованим носиоцем лиценце Агенција израђује
посебне одредбе контроле и заштите над нуклеарним материјалом
које путем одлука упућује заинтересованом лицу имајући у виду
оперативна и техничка ограничења.
Док се не донесе одлука Агенције о посебним одредбама
контроле и заштите над нуклеарним материјалом, носиоци лицен
це примењује опште одредбе овог правилника.
Посебне одредбе контроле и надзора над нуклеарним мате
ријалом садрже следеће:
1. зоне материјалног баланса и избор кључних тачака мерења
за одређивање тока и залиха нуклеарног материјала;
2. промене основних техничких карактеристика за које се
захтева претходно обавештење;
3. поступке за вођење евиденције нуклеарног материјала за
сваку зону материјалног баланса и за израду извештаја;
4. учесталост и поступке за израду физичких инвентара у
књиговодствене сврхе као део мера контроле и надзора над нукле
арним материјалом;
5. мере за контејнмент и надзор у складу са споразумима до
говореним са лицем или предузећем о којем је реч;
6. споразуме са носиоцем лиценце о којем је реч за узимање
узорака у сврху контроле и надзора.
Посебне одредбе контроле и надзора над нуклеарним мате
ријалом такође могу да одреде садржину накнадних саопштења
предвиђених чланом 5. као и услове под којима се захтева прет
ходно обавештење за отпремање и пријем нуклеарног материјала.
III. КЊИГОВОДСТВО НУКЛЕАРНОГ МАТЕРИЈАЛА
Члан 7.
Носиоци лиценце на којe се односи члан 3. став 1. овог
Правилника, воде систем књиговодства и контроле нуклеарног
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материјала. Овај систем обухвата евиденцију књиговодства и опе
ративну евиденцију, посебно податке о количинама, категорији,
облику и саставу ових материјала као што предвиђа члан 18., њи
хову тренутну локацију као и посебну обавезу контроле и надзора
над нуклеарним материјалом коју предвиђа члан 17. заједно са по
јединостима о примаоцу или пошиљаоцу приликом премештања
нуклеарног материјала.
Систем мерења на ком се заснивају евиденције у складу је
са најновијим међународним стандардима или по квалитету одго
вара тим стандардима. На основу тих евиденција, које се чувају
најмање пет година, мора бити могуће сачинити и образложити
декларације поднете Агенцији. Књиговодствена и оперативна еви
денција су доступне нуклеарним инспекторима и Агенцији у елек
тронском облику, уколико се у том облику чувају у постројењу. У
посебним одредбама контроле и надзора над нуклеарним матери
јалом, у складу са чланом 6. за свако постројење се могу прецизи
рати додатне појединости.
Члан 8.
Оперативна евиденција за сваку зону материјалног баланса
по потреби садржи:
1. оперативне податке употребљене за одређивање промена
количине и састава нуклеарног материјала;
2. списак ставки инвентара, ажуриран у што већој мери и њи
хову локацију;
3. податке, укључујући и оне добијене проценом случајних и
систематских грешака, добијене калибрацијом судова и инструме
ната као и оне добијене узимањем узорака и анализом;
4. податке добијене применом мера контроле квалитета на
књиговодствени систем нуклеарног материјала, укључујући и оне
добијене проценом случајних и систематских грешака;
5. опис редоследа радњи које се врше ради припреме и спро
вођења физичког инвентара и у циљу обезбеђивања тачности и
потпуности инвентара;
6. опис предузетих радњи како би се утврдио узрок и ред ве
личине сваког случајног или немерљивог губитка до ког може да
дође;
7. изотопски састав плутонијума, укључујући изотопе наста
ле његовим распадом и референтне датуме, уколико су евиденти
рани у постројењу у оперативне сврхе.
Када су подаци из тачке 7. доступни, Агенцији се достављају
на њен захтев.
Члан 9.
Књиговодствена евиденција за сваку зону материјалног ба
ланса приказује следеће:
1. све промене инвентара, тако да је у сваком тренутку могу
ће утврдити књиговодствени инвентар;
2. све резултате мерења и бројања употребљене ради утврђи
вања физичког инвентара;
3. све исправке промена инвентара, књиговодственог и фи
зичког инвентара.
Књиговодствене евиденције које се односе на све промене
инвентара и физичког инвентара приказује податке за идентифи
кацију материјала, податке о шаржи као и изворне податке за сва
ку шаржу. У складу са категоријама наведеним у члану 18. став 4.
тачка 2) за уранијум, торијум и плутонијум се води посебна еви
денција. Додатно, за сваку промену инвентара наводи се датум
промене и по потреби, подаци о зони материјалног баланса поши
љаоца или подаци о пошиљаоцу, те о зони материјалног баланса
примаоца или подаци о примаоцу.
Члан 10.
Носиоци лиценце на које се односи члан 3. став 1. овог Пра
вилника, Агенцији достављају књиговодствене извештаје.
Књиговодствени извештај садржи расположиве податке на
дан извештавања и по потреби се морају накнадно исправити.
Књиговодствени извештаји се достављају Агенцији у електрон
ском облику, осим у случају када је Агенција у писаној форми одо
брила одступање.
На основан захтев Агенције, у року од три недеље, доставља
ју се све додатне појединости и објашњења у вези са овим изве
штајима.
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Члан 11.
Носиоци лиценце из члана 3. став 1. овог Правилника, у оба
вези су да у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог правил
ника, на обрасцу утврђеном Анексом V, Агенцији достављају по
четни књиговодствени инвентар свих нуклеарних материјала које
поседују. Овај члан се не примењује на постројења за третирање
или складиштење отпада.
Члан 12.
За сваку зону материјалног баланса, носиоци лиценце из чла
на 3. став 1. овог Правилника, на обрасцу утврђеном Анексом III,
Агенцији достављају извештаје о променама инвентара за све ну
клеарне материјале.
Уколико за постројења није другачије прецизирано посебним
одредбама контроле и надзора над нуклеарним материјалом сход
но члану 6. извештаји се шаљу једном месечно, најкасније 15 дана
од истека месеца са наведеним свим променама инвентара до ко
јих је дошло или су познате током тог месеца.
За месец за који се врши физички инвентар, и уколико дан
када се врши физички инвентар није последњи дан у месецу, до
стављају се два засебна извештаја о променама инвентара, и то:
1. први извештај о променама инвентара који садржи све
промене инвентара закључно са датумом израде физичког инвен
тара шаље се најкасније заједно са другим извештајем о проме
нама инвентара или заједно са списком физичког инвентара и из
вештајем материјалног баланса уколико су последњи послати пре
другог извештаја о променама инвентара;
2. други извештај о променама инвентара који садржи све
промене инвентара од првог дана израде физичког инвентара до
последњег дана у месецу шаље се у року од 15 дана од истека ме
сеца.
За месеце у којима није било промена инвентара, носиоци
лиценце шаљу извештај о променама инвентара са пренетим за
кључним књиговодственим стањем инвентара из претходног ме
сеца.
Да би се приказале као једна промена инвентара, мање про
мене инвентара, попут преноса узорака ради анализирања, могу
се груписати, у складу са посебним одредбама контроле и надзора
над нуклеарним материјалом из члана 6. овог Правилника за по
стројење о којем је реч.
Извештаји о промени инвентара могу бити праћени напоме
нама којима се објашњавају промене инвентара.
Члан 13.
За сваку зону материјалног баланса, носиоци лиценце на које
се односи члан 3. став 1. овог Правилника, у обавези су да Аген
цији доставе:
1. извештај о материјалном балансу на обрасцу утврђеном
Анексом IV наводећи:
1) почетак физичког инвентара;
2) промене инвентара (најпре повећања, потом смањења);
3) завршни књиговодствени инвентар;
4) завршни физички инвентар;
5) неевидентиран материјал;
2. списак физичког инвентара на обрасцу предвиђеном Анек
сом V наводећи сваку шаржу засебно;
Извештај и списак се достављају Агенцији у року од 30 дана
од датума израде физичког инвентара.
Уколико за постројења није другачије прецизирано посебним
одредбама надзора и контроле над нуклеарним материјалом сход
но члану 6. овог Правилника, физички инвентар се врши сваке ка
лендарске године при чему временски период између два узастоп
на извештаја не сме да буде већи од 14 месеци.
Члан 14.
Када наступе околности из члана 15. или 22., носиоци лицен
ци на која се односи члан 3. став 1. овог Правилника, у обавези су
да Агенцији достављају посебан извештај.
Врста података које треба доставити у тим извештајима, пре
цизирају се посебним одредбама контроле и надзора над нуклеар
ним материјалом из члана 6.
Посебни извештаји као и додатне појединости или објашње
ња које може да захтева Агенција у вези са овим извештајима до
стављају се без одлагања.
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Члан 15.
Посебни извештај се израђује у следећим случајевима:
1. уколико се као последица непредвиђеног догађаја или
околности верује да је дошло или би могло доћи до повећања или
губитка нуклеарног материјала у количини већој од прецизиране у
те сврхе посебним одредбама контроле и надзора над нуклеарним
материјалом из члана 6.
2. уколико дође до неочекиваних промена контејнмента у од
носу на прецизиране посебним одредбама контроле и надзора над
нуклеарним материјалом из члана 6., у мери када постоји могућ
ност неовлашћеног повлачење нуклеарног материјала.
Носиоци лиценце достављају извештаје чим сазнају о губит
ку, повећању или другим изненадним променама услова контејн
мента, или уколико посумњају да би до тога могло доћи. У обавези
су да наводе и узроке чим их установе.
Члан 16.
По питању реактора, прорачунати подаци о нуклеарним
трансформацијама се наводе у извештају о променама инвента
ра најкасније у тренутку када се озрачено гориво пренесe из зоне
материјалног баланса реактора. Поред тога, посебним одредбама
контроле и надзора над нуклеарним материјалом из члана 6. могу
се прецизирати остали поступци за евидентирање и извештавање
о нуклеарним трансформацијама.
Члан 17.
За нуклеарне материјале који су предмет посебних обавеза
контроле и надзора које је Република Србија прихватила склапа
њем споразума са трећом државом или међународном организа
цијом, осим уколико тим споразумом није другачије утврђено,
потребно је установити сваку обавезу засебно у следећим обаве
штењима:
1. почетни књиговодствени инвентар из члана 11;
2. извештаји о променама инвентара, укључујући и завршне
књиговодствене инвентаре из члана 12;
3. извештаје о материјалном балансу и спискове физичког
инвентара из члана 13;
4. предвиђен увоз и извоз из члана 20. и 21.
Уколико неким од ових споразума није изричито забрањено,
оваква засебна идентификација не искључује физичко мешање ма
теријала.
Став 1. се не примењује на споразуме закључене између Ре
публике Србије и Међународне агенције за атомску енергију.
Члан 18.
У свим обавештењима наведеним у овом Правилнику коли
чине материјала изражавају се у грамима.
Одговарајућа књиговодствена евиденција материјала се води
у грамима или мањим јединицама. Води се на веродостојан начин
који посебно одговара важећој пракси Републике Србије.
Количине се могу заокружити у обавештењима, на мањи број
уколико је прва децимала од 0 до 4 или на већи уколико је прва де
цимала од 5 до 9.
Уколико у посебним одредбама контроле и надзора над ну
клеарним материјалом из члана 6. овог Правилника није другачије
назначено, обавештења садрже следеће:
1. укупну тежину елемената уранијума, торијума и плутони
јума и за обогаћени уранијум, укупну тежину фисионих изотопа;
2. одвојене извештаје материјалног баланса као и засебне ли
није за унос промена у извештајима инвентара и списковима фи
зичког инвентара за следеће категорије нуклеарног материјала:
1) oсиромашени уранијум;
2) природни уранијум;
3) уранијум, обогаћен са мање од 20 %;
4) уранијум, обогаћен са 20 % и више;
5) плутонијум;
6) торијум.
Члан 19.
Произвођачима или корисницима нуклеарног материјала
Агенција може одобрити писано одступање од правила којима се
уређује облик и учесталост обавештења из чланова 10. и 18. овог
Правилника у циљу узимања у обзир свих посебних околности
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под којима се производе или употребљавају материјали подвргну
ти контроли и надзору.
Одступање се одобрава на основу захтева носиоца лиценци о
којима је реч на обрасцу утврђеним Анексом IX.
Одступање се одобрава само за укупан материјални баланс у
којем се нуклеарни материјал не обрађује или складишти заједно
са нуклеарним материјалом за који није могуће добити одступање.
Агенција може да одобри одступање за зону материјалног ба
ланса која поседује:
1. количине нуклеарне материје сразмерне количинама из
анекса I-Е, које се током дугог временског периода чувају у истом
стању;
2. осиромашени уранијум, природни уранијум или торијум
који се користи искључиво за ненуклеарне делатности;
3. посебан фисиони материјал када се употребљава у количи
ни од једног грама или мањој као сензорна компонента у инстру
ментима;
4. плутонијум са концентрацијом изотопа плутонијума-238
која премаши 80 %.
Правна лица којима је одобрено одступање, једном годишње,
најкасније до 31. јануара достављају Агенцији годишњи извештај
на обрасцу из Анекса X. У извештају описују стање на крају прет
ходне календарске године.
У случају извоза нуклеарног материјала у трећу државу, но
сиоци лиценце којима је одобрено одступање Агенцији доставља
ју извештај у најкраћем року, најкасније 15 дана од истека месеца
током ког је извршен извоз, на обрасцу утврђеном Анексом X. У
извештају се наводи количина извезеног нуклеарног материјала и
залиха нуклеарног материјала на коју се још увек односи одсту
пање.
У случају увоза нуклеарног материјала из треће државе, но
сиоци лиценце којима је одобрено одступање Агенцији подносе
захтев за додавање тог материјала на списак материјала на који се
примењује одступање. Захтев се доставља Агенцији чим увозник
сазна датум преноса, најкасније 15 дана од истека месеца у ком је
извршен пренос, на обрасцу утврђеном Анексом IX.
Агенција може да утврди друге посебне клаузуле о облику и
учесталости извештаја посебним одредбама контроле и надзора
над нуклеарним материјалом из члана 6. овог правилника.
Уколико се услови за одступање више не испуњавају, Аген
ција повлачи одступање поступајући у складу са информацијама
које добије од носиоца лиценце којем је одступање било одобрено.
IV. TРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ДРЖАВА
Члан 20.
Носиоци лиценце на која се односи члан 3. став 1. овог Пра
вилника Агенцији достављају претходна обавештења уколико се
сировине или посебан фисиони материјал извози у трећу државу.
Обавештења је потребно доставити унапред у следећим си
туацијама:
1. када пошиљка премаши један ефективни килограм;
2. када постројење у истој држави пренесе укупну количину
материјала која би могла да премаши један ефективни килограм
током узастопних дванаест месеци премда ниједна појединачна
пошиљка не премаши један ефективни килограм.
Обавештење се шаље након закључења споразума о преносу
на обрасцу који је утврђен Анексом VI, а Агенција га прима најма
ње осам радних дана пре паковања материјала за пренос.
Када је то потребно из разлога физичке заштите, са Агенцијом
се договарају посебни споразуми о облику и слању обавештења.
Извоз и слање нуклеарног материјала садржаног у отпаду
или рудама не подлеже одредбама из става 1. и 4.
Члан 21.
Носиоци лиценце на које се односи члан 3. став 1. овог пра
вилника, Агенцији достављају претходна обавештења уколико се
сировине или посебан фисиони материјал увозе из треће државе;
Обавештења је потребно доставити унапред у случајевима:
1. када пошиљка премаши један ефективни килограм;
2. када постројење увози или прима из исте државе укупну
количину материјала која би могла да премаши један ефективни
килограм током узастопних дванаест месеци премда ниједна поје
диначна пошиљка не премаши један ефективни килограм.
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Обавештење се шаље пре очекиваног датума доспећа матери
јала, а најкасније на дан пријема, на обрасцу који је утврђен Анек
сом VII, а Агенција га прима најмање пет радних дана пре распа
кивања материјала.
Када је то потребно, из разлога физичке заштите, са Аген
цијом је могуће договорити посебне споразуме о облику и слању
обавештења.
Увоз и пријем нуклеарног материјала садржаног у рудама не
подлеже одредбама из става 1. и 4. овог члана.
Члан 22.
Носиоци лиценце који обавештавају о преносу, у складу са
члановима 20. и 21. достављају посебан извештај предвиђен чла
ном 14. када услед непредвиђених околности или незгоде распола
жу информацијом да је нуклеарни материјал изгубљен или да по
стоји могућност да је изгубљен, или када дође до већег кашњења
током трансфера.
Члан 23.
Свака промена датума паковања пре трансфера, транспор
та или распакивања нуклеарног материјала о којој је достављено
обавештење предвиђено члановима 20. и 21. саопштава се без од
лагања, са напоменом о ревидираном датуму уколико је познат,
осим у случају да промене подлежу посебном извештају.
V. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Носилац лиценце који ископава руде на територији Републи
ке Србије, обавезан је да Агенцији пријављује основне техничке
карактеристике поступка ископавања руда, на упитнику из анекса
I-И, у року од 120 дана од датума ступања на снагу овог правил
ника и саопштава програм активности у складу са чланом 5. овог
Правилника.
Одступањем од одредби из чланова 7., 8. и 9. сваки носилац
лиценце који ископава руде о томе води књиговодствену евиден
цију која нарочито садржи количине ископане руде са просечним
садржајем уранијума и торијума и залихама ископане руде у руд
нику. Евиденција такође садржи појединости о слању и за сваки
појединачни случај се наводи датум, прималац и количина. Такве
евиденције морају се чувати најмање пет година.
Члан 25.
Одступањем од одредби из чланова од 10. до 18., сваки но
силац лиценце који ископава руде, о томе обавештава Агенцију на
обрасцу утврђеном Анексом VIII, који садржи следеће податке:
1. о количини материјала отпремљеног из сваког рудника до
31. јануара сваке године за претходну календарску годину;
2. извозу руде у треће државе, најкасније до датума отпремања.
Члан 26.
Носилац лиценце који на територији Републике Србије тран
спортује или привремено складишти нуклеарни материјал током
транспорта, преузима или предаје поменути материјал само на
основу потврде са потписом и датумом. У тој потврди се наводе
имена страна које предају и примају материјал као и количине које
се превозе, категорија, облик и састав материјала.
Када је то потребно, из разлога физичке заштите, опис мате
ријала који се преноси може се заменити одговарајућим докумен
том за идентификацију пошиљке. Таква идентификација треба да
омогући следљивост евиденције којом располажу носиоци лицен
ци на које се односи члан 3. став 1. овог правилника.
Уговорне стране су обавезне да ову евиденцију чувају најма
ње пет година.
Члан 27.
Сви посредници који учествују у закључењу сваког угово
ра за снабдевање нуклеарним материјалом, као што су овлашће
ни заступници, брокери или комисиони посредници, евиденцију о
свим извршеним трансакцијама које су извршили или су изврше
не у њихово име чувају најмање пет година од истека уговора. Та
евиденција садржи имена уговорних страна са наведеним датумом
уговора као и количину, категорију, облик, састав, порекло и одре
диште материјала.
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Члан 28.
Агенција може доставити Међународној агенцији за атомску
енергију информације и податке које је добила на основу овог пра
вилника.
Члан 29.
Одступањем од одредби из члана 11. носилац лиценце који
третира или складишти нуклеарни материјал који је претходно
био декларисан као задржан или обрађен отпад, у року од 120 дана
од дана ступања на снагу овог правилника, у обавези је да Аген
цији достави списак почетних залиха свих нуклеарних материјала
по категоријама.
Носилац лиценце који третира или складишти нуклеарни ма
теријал који је претходно био декларисан као задржан или обрађен
отпад, обавезан је да о томе води књиговодствену евиденцију.
Одступањем од чланова од 7. до 11., члана 13. и члана 17. став
1. за материјал који је претходно декларисан као задржан отпад и
чланова од 7. до 13. и члана 17. став 1. за материјал који је претход
но декларисан као обрађен отпад, ова евиденција обухвата:
1. оперативне податке употребљене за одређивање промена
количине и састава нуклеарног материјала;
2. списак залиха који се ажурира једном годишње након изра
де физичког инвентара;
3. опис редоследа радњи које се врше ради припреме и спро
вођења физичког инвентара и у циљу обезбеђивања тачности и
потпуности инвентара;
4. опис предузетих радњи како би се утврдио узрок и ред ве
личине сваког случајног губитка до ког може да дође;
5. све промене залиха тако да се на захтев утврди књиговод
ствени инвентар.
Захтеви за извештавањем за обраду задржаног отпада се пре
цизирају посебним одредбама контроле и надзора над нуклеарним
материјалима из члана 6. овог правилника.
Члан 30.
Носиоци лиценце из члана 3. став 1. овог правилника, Аген
цији достављају претходно обавештење о свакој кампањи обраде
материјала који је претходно декларисан као задржан или обрађен
отпад искључујући препакивање или додатно обрађивање без раз
двајања елемената.
Претходно обавештење, на обрасцу утврђеном анексом XII
обухвата податке о количини плутонијума, високо обогаћеног ура
нијума и уранијума-233 по шаржи, облику (стакло, високо активна
течност, итд.), очекиваном трајању кампање и локацији на којој се
налази материјал пре и после кампање. Ово обавештење се доста
вља Агенцији најмање 200 дана пре почетка кампање.
Члан 31.
Носиоци лиценце из члана 3. став 1. овог правилника, у оба
вези су да сваке године, најкасније до 31. јануара достављају годи
шње извештаје који садрже податке о:
1. слању или извозу обрађеног отпада до постројења унутар
или изван територије републике Србије, на обрасцу утврђеном
анексом XIII;
2. пријему обрађеног отпада из постројења које нема шифру
зоне материјалног баланса на обрасцу утврђеним анексом XIV;
3. промени локације обрађеног отпада који садржи плутони
јум, високо обогаћеног уранијума и уранијума -233, на обрасцу
утврђеном анексом XV.
VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи
вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-1/2011-01
У Београду, 9. фебруара 2011. године
Председник
Управног одбора,
проф. др. Иштван Бикит, с.р.
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20. април 2011.
АНЕКС I

УПИТНИК ЗА ДЕКЛАРАЦИЈУ О ОСНОВНИМ ТЕХНИЧКИМ
КАРАКТЕРИСТИКАМА ПОСТРОЈЕЊА
I-A. РЕАКТОРИ
Датум: …………
ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА
1. Назив.
2. Место, тачна адреса, број телефона и факса и адреса елек
тронске поште.
3. Власник (правно лице или појединац).
4. Оператор (правно лице или појединац).
5. Тренутни статус (нпр. у изградњи, у погону или затворено).
6. Намена и тип.
7. Начин рада који утиче на производњу (усвојен систем сме
на, приближни датуми радног периода током године, итд.).
8. Ситуациони план (мапа на којој је приказано постројење,
међе, зграде, путеви, реке, пруге итд.).
9. Изглед постројења:
1) структурни контејнмент, ограде и прилазни путеви;
2) складишни простор за материјал који се прима;
3) област реактора;
4) подручје за тестирање и експерименте, лабораторије;
5) складишни простор за материјал који се шаље;
6) простор за одлагање нуклеарног отпада.
10. Додатни подаци за реактор:
1) номинална топлотна снага;
2) сировина или посебан фисиони материјал;
3) почетно обогаћивање језгра;
4) модератор;
5) расхладно средство.
Примедба:
Одговор „неприменљиво” може се дати на питања на која не
може да се примени. Агенција ипак има право да захтева сваку до
датну информацију коју сматра неопходном у вези са релевантним
упитником.
Прописно попуњена и потписана декларација се доставља
Агенцији за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигур
ност Србије.
ОПШТА ОРГАНИЗАЦИЈА У ПОСТРОЈЕЊУ УКЉУЧУЈУЋИ
ПОДАТКЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА УПОТРЕБУ
И КЊИГОВОДСТВО МАТЕРИЈАЛА, КОНТЕЈНМЕНТ
И НАДЗОР
Опис нуклеарног материјала (*)
11. Опис употребе нуклеарног материјала (члан 3. став 1.)
12. Нацрт горивних склопова, горивних шипки/игли, таблета
итд., довољно детаљно како би се видела општа структура са свеу
купним димензијама. Потребно је описати одредбе за замену игли,
по потреби, те навести уколико се ради о рутинском поступку).
13. Горивни материјал (укључујући материјале у контролним
или компензационим склоповима, по потреби):
1) хемијски састав или основне компоненте легуре;
2) просечно обогаћивање по склопу;
3) номинална тежина нуклеарног материјала по склопу, са
пројектованом толеранцијом.
14. Материјал за облагање.
15. Начини идентификације појединачних склопова, шипки/
игли, плоча итд., по потреби.
16. Остали нуклеарни материјал који се користи у построје
њу (кратко навођење материјала, намена и начин употребе, нпр.
као изузетно реактивне шипке).
Ток нуклеарног материјала
17. Дијаграм тока са приказом: тачака за идентификацију или
мерење нуклеарног материјала; зона материјалног баланса и ло
кације инвентара коришћеног за књиговодство материјала; про
цењен обим инвентара нуклеарног материјала на тим локацијама
под нормалним радним условима.

–––––––––––––––
*
Код тачки од 12. до 15. потребно је дати одговор за сваки склоп у постројењу.
Употребљавати терминологију у складу са тачком 12.

јући:

18. Очекивани номинални подаци о циклусу горива, укључу
1) пуњење језгра реактора;
2) очекивано изгарање;
3) годишњу количину за замену горива;
4) интервал замене горива (током рада или ремонта);
5) предвиђања тока и инвентара, пријема и слања.
Руковање нуклеарним материјалом

19. Изглед простора за складиштење свежег горива, нацрт
складишног простора свежег горива и опис амбалаже.
20. Нацрте простора за припрему и/или испитивање свежег
горива и простор за допуну горива.
21. Нацрти опреме за пренос свежег и озраченог горива,
укључујући машине и опрему за поновно пуњење.
22. Нацрт реакторског суда са приказаним положајем језгра и
отворима на суду; опис методе руковања горивом у суду.
23. Нацрт језгра са приказом: општег изгледа, решетки, об
лика, размака и димензија језгра; рефлектора; места, облика и ди
мензија командног уређаја; експерименталних и/или озрачених
положаја.
24. Број и величина канала за горивне склопове и командне
уређаје у језгру.
25. Складишни простор за ислужено гориво:
1) нацрт складишног простора;
2) начин складиштења;
3) пројектован капацитет складиштења;
4) нацрт опреме за руковање озраченим горивом;
5) минимално време хлађења пре слања ислуженог горива;
6) нацрт и опис контејнера за превоз ислуженог горива
26. Простор за тестирање нуклеарног материјала (по потреби):
1) кратак опис извршених активности;
2) опис основне опреме (нпр. вруће ћелије, уређај за уклања
ње облоге);
3) опис контејнера за отпремање нуклеарног материјала и ам
балаже отпада остатака (нпр. да би се утврдила могућност
пломбирања);
4) опис простора за складиштење неозраченог и озраченог
нуклеарног материјала;
5) нацрт горе наведеног, уколико није обухваћено на другом
месту.
Подаци о расхладном средству
27. Дијаграм протока расхладног средства потребан за изра
чунавање топлотног баланса (са наведеним притиском, температу
рама и протоком масе у главним тачкама).
КЊИГОВОДСТВО И КОНТРОЛА НУКЛЕАРНОГ МАТЕРИЈАЛА
Систем књиговодства
28. Опис система књиговодства и контроле нуклеарног ма
теријала (описати систем књиговодства по ставкама и/или маси,
укључујући употребљене методе тестирања и оцену прецизности,
доставити примерке непопуњених формулара који се користе у
свим књиговодственим и контролним поступцима). Навести вре
менски период током ког мора да се чува ова евиденција.
Физички инвентар
29. Опис: поступака, планиране учесталости и методе за
спровођење физичког инвентара (за књиговодство по ставкама и/
или маси, укључујући главне методе тестирања и очекивану пре
цизност); приступ нуклеарном материјалу унутар језгра и озраче
ном нуклеарном материјалу изван језгра; очекивани ниво радија
ције.
ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ПРИМЕНУ КОНТРОЛЕ
И НАДЗОРА НАД НУКЛЕАРНИМ МАТЕРИЈАЛОМ
30. Организација књиговодства и контроле материјала.
31. Информације о здравственим и сигурносним прописима
које постројење треба да испуњава и којих морају да се придржа
вају инспектори.
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I-Б. КРИТИЧНА ПОСТРОЈЕЊА И ПОСТРОЈЕЊА НУЛТЕ СНАГЕ
Датум: …………
ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА
1. Назив.
2. Место, тачна адреса, број телефона и факса и адреса елек
тронске поште.
3. Власник (правно лице или појединац).
4. Оператор (правно лице или појединац).
5. Тренутни статус (нпр. у изградњи, у погону или затворено).
6. Намена и тип.
7. Начин рада (усвојен систем смена, приближни датуми рад
ног периода током године, итд.).
8. Ситуациони план (мапа на којој је приказано постројење,
међе, зграде, путеви, реке, пруге итд.).
9. Изглед постројења:
1) структурни контејнмент, ограде и прилазни путеви;
2) складишни простор(и) за нуклеарни материјал;
3) зона за монтажу горивих склопова, лабораторије;
4) сам критични уређај
10. Додатни подаци
1) максимална очекивана радна снага и/или флукс неутрона;
2) о сновна(е) врста(е) нуклеарног материјала и њихово обо
гаћивање;
3) модератор;
4) рефлектор, плашт;
5) расхладно средство.
ОПШТА ОРГАНИЗАЦИЈА У ПОСТРОЈЕЊУ УКЉУЧУЈУЋИ
ПОДАТКЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА УПОТРЕБУ
И КЊИГОВОДСТВО МАТЕРИЈАЛА, КОНТЕЈНМЕНТ
И НАДЗОР
Опис нуклеарног материјала
11. Опис употребе нуклеарног материјала (члан 3. став 1.).
12. Нацрт горивних склопова, горивних шипки/игли, таблета
итд., довољно детаљан како би се видела општа структура са свеу
купним димензијама.
13. Горивни материјал (укључујући материјале у контролним
или компензационим склоповима, по потреби):
1) хемијски састав или основне компоненте легуре;
2) облик и димензије;
3) обогаћивање горивних шипки/игли, таблета итд.;
4) номинална тежина нуклеарног материјала са пројектова
ном толеранцијом.
14. Материјал за облагање.
15. Начини идентификације појединачних склопова, шипки/
игли, горивних плоча итд., по потреби.
16. Остали нуклеарни материјал који се користи у построје
њу (кратко навођење материјала, намена и начин употребе, нпр.
као изузетно реактивне шипке).
Локација и руковање нуклеарним материјалом
17. Опис, укључујући нацрте:
1) с кладишта нуклеарног материјала и простора за монтажу
и сам критични уређај(и) (локације инвентара);
2) процењен обим инвентара нуклеарног материјала на тим
локацијама;
3) физички распоред опреме употребљене за монтажу, тести
рање и мерење нуклеарне материје;
4) путање кретања нуклеарног материјала.
18. Скица језгра критичног уређаја која приказује потпорне
структуре језгра, штит и систем одвођења топлоте са описом (до
ставити за сваки критични уређај уколико постоји више од једног
у постројењу).
КЊИГОВОДСТВО И КОНТРОЛА НУКЛЕАРНОГ МАТЕРИЈАЛА
Систем књиговодства
19. Опис система књиговодства и контроле нуклеарног ма
теријала (описати систем књиговодства по ставкама и/или маси,

91

укључујући употребљене методе тестирања и оцену прецизности,
доставити примерке непопуњених формулара који се користе у
свим књиговодственим и контролним поступцима). Навести вре
менски период током ког мора да се чува ова евиденција.
Физички инвентар
20. Опис: поступака, планирану учесталост и методе за спро
вођење физичког инвентара (за књиговодство по ставкама и/или
маси, укључујући главне методе тестирања и очекивану преци
зност); приступ нуклеарном материјалу унутар језгра и озраченом
нуклеарном материјалу изван језгра; очекивани ниво радијације.
ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ПРИМЕНУ КОНТРОЛЕ
И НАДЗОРА НАД НУКЛЕАРНИМ МАТЕРИЈАЛОМ
21. Организација књиговодства и контроле материјала.
22. Информације о здравственим и сигурносним прописима
које постројење треба да испуњава и којих морају да се придржа
вају инспектори.
I-В. ПОСТРОЈЕЊА ЗА КОНВЕРЗИЈУ, ПРОИЗВОДЊУ И ОБРАДУ
Датум: …………
ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА
1. Назив.
2. Место, тачна адреса, број телефона и факса и адреса елек
тронске поште.
3. Власник (правно лице или појединац).
4. Оператор (правно лице или појединац).
5. Тренутни статус (нпр. у изградњи, у погону или затворено).
6. Намена и тип.
7. Начин рада који утиче на производњу (усвојен систем сме
на, приближни датуми радног периода током године, итд.).
8. Ситуациони план (мапа на којој је приказано постројење,
међе, зграде, путеви, реке, пруге итд.).
9. Изглед постројења:
1) структурни контејнмент, ограде и прилазни путеви;
2) путање кретања нуклеарног материјала.
3) складишни простор за материјал по доласку;
4) све главне зоне обраде и процесна лабораторија;
5) место за тестирање или експериментисање;
6) складиштење нуклеарног материјала по изласку;
7) простор за одлагање нуклеарног отпада;
8) аналитичка лабораторија.
ОПШТА ОРГАНИЗАЦИЈА У ПОСТРОЈЕЊУ УКЉУЧУЈУЋИ
ПОДАТКЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА УПОТРЕБУ
И КЊИГОВОДСТВО МАТЕРИЈАЛА, КОНТЕЈНМЕНТ
И НАДЗОР
Ток, локација и руковање нуклеарним материјалом
10. Дијаграм тока са приказом: тачака за идентификацију или
мерење нуклеарног материјала; зоне материјалног баланса и ло
кација инвентара коришћених за књиговодство материјала; про
цењен обим инвентара нуклеарног материјала на тим локацијама
под нормалним радним условима. Опис обухвата (по потреби):
1) величину шарже или тока;
2) начин складиштења или паковања;
3) капацитет складишта;
4) опште предвиђање протока и инвентара, пријема и слања.
11. Додатно, уз горе наведену тачку 10, потребно је доста
вити опис и изглед простора за складиштење из ког се снабдевају
постројења за обраду, укључујући:
1) локације горивних елемената и опреме за руковање;
2) тип горивних елемената укључујући садржај нуклеарног
материјала и обогаћење.
12. Додатно, уз горе наведену тачку 10, опис рециклажне фа
зе поступка укључује,
1) трајање привременог складиштења;
2) распоред екстерног рециклирања (уколико је могуће).
13. Додатно, уз горе наведену тачку 10, опис фазе поступка
испуштања треба да обухвати начин испуштања (уклањање или
одлагање).
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14. Под стабилним условима, за сваки дијаграм тока из тачке
10. и 17, а под претпоставком да се примењује начин рада из тачке
7, наводи се:
1) номинални годишњи проток;
2) инвентар материје у поступку у складу са пројектованим
капацитетом.
15. Опис уобичајених поступака усвојених за потпуно или
делимично чишћење постројења. Укључује опис посебних тачака
за узорковање и мерење које су у вези са поступком чишћења и на
кнадним вршењем физичког инвентара уколико није приказано у
горе наведеној тачки 10.
Опис нуклеарног материјала
16. Опис употребе нуклеарног материјала (члан 3. став 1.).
17. Помоћу дијаграма тока или на други начин, опис проце
њеног тока и инвентара целокупног нуклеарног материјала у зона
ма складиштења или обраде. Опис обухвата:
1) физички и хемијски облик;
2) распон садржаја или очекиване горње границе за сваку ка
тегорију чврстог или течног испуштеног материјала;
3) распон обогаћења.
КЊИГОВОДСТВО И КОНТРОЛА НУКЛЕАРНОГ МАТЕРИЈАЛА
Систем књиговодства
18. Опис књиговодственог система употребљеног за евиден
тирање и извештавање књиговодствених података и за успоставља
ње материјалних баланса уз достављање примерака непопуњених
формулара употребљених у свим поступцима. Потребно је навести
временски период током ког мора да се чува ова евиденција.
19. Навести када и колико често се утврђују материјални ба
ланси укључујући и оне утврђене током кампања. Опис метода и
поступка за усклађивање књиговодства после вршења физичког
инвентара.
20. Опис поступка за поравнање разлика пошиљалац/прима
лац и методе усклађивања књиговодства.
21. Опис поступка за исправке књиговодства у случају про
цедуралних или административних грешака и њихов утицај на
разлике пошиљалац/прималац.
Физички инвентар
22. Односи се на тачку 15. Утврдити ставке опреме на дија
граму тока сходно тачкама 10. и 17. које треба сматрати за контеј
нере нуклеарног материјала у условима физичког инвентара. На
вести распоред вршења физичког инвентара током кампање.
Методе мерења, узорковања и анализе
23. Опис методе за утврђивање сваког мерења у датој тачки;
потребно је навести употребљене једначине или табеле и обављена
израчунавања за утврђивање стварне тежине или запремине. Наве
сти да ли се подаци евидентирају аутоматски или ручно. Описати
метод и практичне поступке за узорковање у свакој наведеној тачки.
24. Опис коришћених аналитичких метода у књиговодстве
не сврхе. Када је то могуће, навести упућивање на приручник или
извештај.
Контрола прецизности мерења
25. Опис: програм контроле квалитета мерења потребан у свр
хе књиговодства материјала, укључујући (заједно са степеном пре
цизности) програме за стално оцењивање прецизности и одступања
у погледу анализе, тежине, запремине и приликом узорковања и ка
либрације опреме која је са тим у вези; начина калибрације опреме
за мерење сходно тачки 24; врсте и квалитета стандарда који се ко
ристе у аналитичким методама из тачке 24; врсте аналитичке опре
ме која се користи уз навођење начина и учесталости калибрације.
Статистичка процена
26. Опис метода за статистичку процену прикупљених по
датака из програма контроле мерења за процењивање прецизно
сти и тачности мерења као и мерне несигурности (тј. утврђива
ње стандардне девијације случајне или систематске грешке током

мерења). Такође опис статистичких поступака који се користе за
комбиновање процене индивидуалне грешке како би се добила
стандардна девијација укупне грешке за разлике пошиљалац/при
малац, књиговодственом инвентару, физичком инвентару и нееви
дентираном материјалу.
ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ПРИМЕНУ КОНТРОЛЕ
И НАДЗОРА НАД НУКЛЕАРНИМ МАТЕРИЈАЛОМ
27. Организација књиговодства и контроле материјала.
28. Информације о здравственим и сигурносним прописима
које постројење треба да испуњава и којих морају да се придржа
вају инспектори.
I-Г. ПОСТРОЈЕЊА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ (*)
Датум: …………
ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА
1. Назив.
2. Место, тачна адреса, број телефона и факса и адреса елек
тронске поште.
3. Власник (правно лице или појединац).
4. Оператор (правно лице или појединац).
5. Тренутни статус (нпр. у изградњи, у погону или затворе
но).
6. Намена и тип.
7. Ситуациони план (мапа на којој је приказано постројење,
међе, зграде, путеви, реке, пруге итд.).
8. Изглед постројења са приказом структурног контејнмента,
ограде и прилазних путева;
ОПШТА ОРГАНИЗАЦИЈА У ПОСТРОЈЕЊУ УКЉУЧУЈУЋИ
ПОДАТКЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА УПОТРЕБУ
И КЊИГОВОДСТВО МАТЕРИЈАЛА, КОНТЕЈНМЕНТ
И НАДЗОР
Опис нуклеарног материјала
9. Опис употребе нуклеарног материјала (члан 3. став 1.).
10. Опис уз помоћ нацрта, или другачије, свих нуклеарних
материјала у постројењу који приказује:
1) с ве врсте елемената, укључујући и уобичајену опрему за
руковање;
2) хемијски састав или основне компоненте легуре;
3) облик и димензије;
4) обогаћење;
5) н
 оминална тежина нуклеарног материјала са пројектова
ном толеранцијом;
6) материјал за облагање;
7) методе идентификације ставки.
Локација и руковање нуклеарним материјалом
11. Опис, помоћу ситуационог плана или другачије:
1) складишног простора за нуклеарни материјал (локација
инвентара);
2) п
 роцењен обим инвентара нуклеарног материјала на тим
локацијама;
3) к онтејнера за складиштење и/или отпремање нуклеарног
материјала;
4) путање и опрема која се користи за кретање нуклеарног
материјала
КЊИГОВОДСТВО И КОНТРОЛА НУКЛЕАРНОГ МАТЕРИЈАЛА
Систем књиговодства
12. Опис система књиговодства и контроле нуклеарног ма
теријала (описати систем књиговодства по ставкама и/или маси,
укључујући употребљене методе тестирања и оцену прецизности,
доставити примерке непопуњених формулара који се користе у
свим књиговодственим и контролним поступцима). Потребно је на
вести временски период током ког мора да се чува ова евиденција.
–––––––––––––––
*
Издвојена постројења која обично нису у вези са реакторима, постројењима за
обогаћивање, конверзију и производњу или објектима за хемијску обраду или
обнављање.
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Физички инвентар

13. Опис поступака, планирану учесталост и методе операто
ра за вршење физичког инвентара (за књиговодство по ставкама и/
или маси, укључујући главне методе тестирања) и очекивану пре
цизност.
ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ПРИМЕНУ КОНТРОЛЕ
И НАДЗОРА НАД НУКЛЕАРНИМ МАТЕРИЈАЛОМ
14. Организација књиговодства и контроле материјала.
15. Информације о здравственим и сигурносним прописима
које постројење треба да испуњава и којих морају да се придржа
вају инспектори.
I-Д. ПОСТРОЈЕЊА ЗА РАЗДВАЈАЊЕ ИЗОТОПА
Датум: …………
ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА
1. Назив.
2. Место, тачна адреса, број телефона и факса и адреса елек
тронске поште.
3. Власник (правно лице или појединац).
4. Оператор (правно лице или појединац).
5. Тренутни статус (нпр. у изградњи, у погону или затворе
но).
6. Термински план изградње (уколико постројење није у
функцији):
1) датум почетка изградње;
2) датум пријема постројења;
3) датум почетка рада;
7. Намена и тип (номинални капацитет цепања, постројења
за обогаћивање, итд.);
8. Начин рада који утиче на производњу (усвојен систем сме
на, приближни датуми радног периода током године, итд.).
9. Ситуациони план (мапа на којој је приказано постројење,
међе, зграде, путеви, реке, пруге итд.).
10. Изглед постројења:
1) структурни контејнмент, ограде и прилазни путеви;
2) контејнмент одређених делова постројења;
3) путање кретања нуклеарног материјала;
4) складишни простор за материјал по доласку;
5) све главне зоне обраде и процесна лабораторија укључују
ћи зону за мерење и узорковање, деконтаминацију, пречи
шћавање и снабдевање, итд.;
6) место за тестирање или експериментисање;
7) складиштење нуклеарног материјала по изласку;
8) простор за одлагање нуклеарног отпада;
9) аналитичка лабораторија.
ОПШТА ОРГАНИЗАЦИЈА У ПОСТРОЈЕЊУ УКЉУЧУЈУЋИ
ПОДАТКЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА УПОТРЕБУ
И КЊИГОВОДСТВО МАТЕРИЈАЛА, КОНТЕЈНМЕНТ
И НАДЗОР
Опис нуклеарног материјала
11. Опис употребе нуклеарног материјала (члан 3. став 1.).
12. Помоћу дијаграма тока или другачије, опис процењеног
тока и инвентара целокупног нуклеарног материјала у зонама
складиштења или обраде. Опис обухвата:
1) физички и хемијски облик;
2) степен обогаћења улазне сировине, осиромашен и обога
ћен уранијум;
3) р аспон садржаја или очекиване горње границе за сваку ка
тегорију чврстог или течног испуштеног материјала;
Ток, локација и руковање нуклеарним материјалом
13. Опис простора за складиштење и обраду, помоћу дијагра
ма или другачије: Опис обухвата:
1) тачке за узорковање и мерење;
2) величину шарже и/или тока;
3) начин складиштења или паковања;
4) капацитет складишта.
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14. Додатно, уз горе наведену тачку 13, опис постројења об
ухвата:
1) капацитет раздвајања;
2) технике или методе обогаћења;
3) могуће тачке за снабдевање, осиромашен и обогаћен ура
нијум;
4) опрему за рециклирање;
5) т ип и величину употребљених UF6 цилиндара, методе пу
њења и пражњења;
15. По потреби, треба навести употребу електричне енергије.
16. За сваки дијаграм, под постојаним условима, треба навести:
1) номинални годишњи проток;
2) физички инвентар материјала у поступку;
3) с тепен губитака материјала услед цурења, разградње, та
ложења, итд.;
4) п
 оступке редовног одржавања постројења (периодично за
тварање или стална замена делова, итд.).
17. Опис посебних тачака за узорковање и мерење које су у
вези са деконтаминацијом опреме која је ван употребе ради одр
жавања и замене.
18. Опис тачке за одлагање отпада из поступка укључујући
метод одлагања, период складиштења, врсту одлагања, итд.
КЊИГОВОДСТВО И КОНТРОЛА НУКЛЕАРНОГ МАТЕРИЈАЛА
Систем књиговодства
19. Опис система књиговодства употребљеног за евиденти
рање и извештавање књиговодствених података и за успоставља
ње материјалних баланса уз достављање примерака непопуњених
формулара употребљених у свим поступцима. Потребно је наве
сти временски период током ког мора да се чува ова евиденција.
20. Навести када и колико често се утврђују материјални ба
ланси укључујући све утврђене током кампања. Опис метода и по
ступка за усклађивање књиговодства после вршења физичког ин
вентара.
21. Опис поступка за поравнање разлика пошиљалац/прима
лац и методе усклађивања књиговодства.
22. Опис поступка за исправке књиговодства у случају про
цедуралних или административних грешака и њихов утицај на
разлике пошиљалац/прималац, по потреби.
Физички инвентар
23. Утврдити ставке опреме наведене у опису сходно тачкама
13. и 18. које треба сматрати за контејнере за нуклеарни материјал
у условима физичког инвентара. Навести распоред вршења физич
ког инвентара.
Методе мерења, узорковања и анализе
24. За утврђивање локације тачака за узорковање и мерење
погледајте податке из тачака 13. и 17.
25. Опис методе за утврђивање сваког мерења у датој тачки;
потребно је навести употребљене једначине или табеле и обавље
на израчунавања за утврђивање стварне тежине или запремине.
Навести да ли се подаци евидентирају аутоматски или ручно. Опи
сати метод и практичне поступке за узорковање у свакој наведеној
тачки. Навести број узетих узорака и критеријум за одбијање.
26. Опис коришћених аналитичких метода у књиговодстве
не сврхе. Када је то могуће, навести упућивање на приручник или
извештај.
Контрола прецизности мерења
27. Опис програма за стално процењивање тачности и одсту
пања тежине, запремине и узорковања те за калибрацију одговара
јуће опреме.
28. Опис врсте и квалитета стандарда који се употребљавају
у аналитичкој методи сходно тачки 26, врста коришћене аналитич
ке опреме, метода и учесталост калибрације.
Статистичка процена
29. Опис метода за статистичку процену прикупљених пода
така из програма контроле мерења за процењивање прецизности
и тачности мерења као и несигурности мерења (тј. утврђивање
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стандардне девијације случајне или систематске грешке током
мерења). Такође опис статистичких поступака који се користе за
комбиновање процене индивидуалне грешке како би се добила
стандардна девијација укупне грешке за разлике пошиљалац/при
малац, књиговодствени инвентар, физички инвентар и неевиден
тиран материјал.
ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ПРИМЕНУ КОНТРОЛЕ
И НАДЗОРА НАД НУКЛЕАРНИМ МАТЕРИЈАЛОМ
30. Организација књиговодства и контроле материјала.
31. Информације о здравственим и сигурносним прописима
које постројење треба да испуњава и којих морају да се придржа
вају инспектори.
I-Ђ. ПОСТРОЈЕЊА КОЈА КОРИСТЕ НУКЛЕАРНИ МАТЕРИЈАЛ
У КОЛИЧИНАМА КОЈЕ ПРЕМАШУЈЕ ЈЕДАН ЕФЕКТИВНИ
КИЛОГРАМ
Датум: …………
За све типове постројења која нису наведена у поглављима
од А до Д која годишње користе више од једног ефективног кило
грама потребно је доставити следеће податке:
1. идентификацију постројења,
2. општу организацију у постројења укључујући податке који
се односе на употребу и књиговодство материјала, контејнмент и
надзор,
3. опис употребе нуклеарног материјала (члан 3. став 1.),
4. систем књиговодства и контроле нуклеарног материјала
укључујући технике за вршење физичког инвентара,
5. остале податке релевантне за примену контроле и надзора
над нуклеарним материјалом.
Подаци који се захтевају сходно горе наведеним тачкама су,
када је то могуће, исти као и они које се захтевају за постројења из
одељака В, Г и Д овог анекса.
I-Е. ПОСТРОЈЕЊА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНСТВО У ГРУПИ ЗОНЕ
МАТЕРИЈАЛНОГ БАЛАНСА CATCH All MBA (CAM)
Датум: …………
За ове имаоце, укупан инвентар се израчунава као збир зали
ха свих категорија нуклеарног материјала у поседу, свака израже
на као проценат следећих граничних вредности:
осиромашени уранијум
350.000 g или
торијум
200.000 g или
природни уранијум
100.000 g или
ниско обогаћени уранијум
1.000 g или
високо обогаћени уранијум
5 g или
плутонијум
5g
На пример:
1. ималац 4 g плутонијума има проценат инвентара који је
једнак 80 % (4/5);
2. ималац 1 g високо обогаћеног уранијума плус 20 000 g
природног уранијума има проценат инвентара који је једнак 40 %
(1/5 + 20 000/100 000).
ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА И НУКЛЕАРНОГ
МАТЕРИЈАЛА
1. Назив.
2. Власник и/или оператер.
3. Место, тачна адреса, број телефона и факса и адреса елек
тронске поште.
4. Врста нуклеарног материјала.
5. Опис контејнера који се користе за складиштење и руко
вање.
6. Опис употребе нуклеарног материјала (члан 3. став 1.).
КЊИГОВОДСТВО И КОНТРОЛА НУКЛЕАРНОГ МАТЕРИЈАЛА
Обавезе имаоца се поједностављују на следећи начин:
А – Ограничења у погледу поседовања/премештања
Агенција мора бити одмах обавештена о сваком појединач
ном пријему нуклеарног материјала који премаши горе наведене
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количине или уколико „процентуални инвентар” постројења, у би
ло ком тренутку премаши 100%.
Б – Вођење књиговодствених/радних евиденција
Књиговодствена/радна евиденција се мора водити на начин
који омогућава непосредну проверу извештаја достављених Аген
цији и њихово исправљање.
В – Извештаји о промени инвентара (ICR)
Достављају се само уколико дође до промене инвентара.
Приложити обавештење са образложењем о свакој неуобича
јеној промени и исправци инвентара или осталим информацијама
коју садржи извештај. Посебно треба навести идентификацију и
адресу сваког ентитета којем је материјал послат (укључујући из
воз) или од којег је примљен (укључујући увоз).
Чак и уколико током године не дође до промена инвентара,
завршни књиговодствени извештај по категоријама мора се при
јавити најкасније до 31. децембра. Ова декларација се мора доста
вити Агенцији до 31. јануара сваке године.
Г – Образац извештаја
За извештај сходно горе наведеној тачки В не захтева се по
себан образац. Извештаји се могу израдити у виду писма.
I – Ж. ПОСТРОЈЕЊА ЗА ТРЕТИРАЊЕ ИЛИ СКЛАДИШТЕЊЕ
ОТПАДА (*)
Датум: …………
ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА
1. Назив.
2. Место, тачна адреса, број телефона и факса и адреса елек
тронске поште.
3. Власник (правно лице или појединац).
4. Оператер (правно лице или појединац).
5. Тренутни статус (нпр. у изградњи, у погону или затворе
но).
6. Намена и тип.
7. Ситуациони план (мапа на којој је приказано постројење,
међе, зграде, путеви, реке, пруге итд.).
8. Изглед постројења:
1) структурни контејнмент, ограде и прилазни путеви;
2) путање кретања нуклеарног материјала.
3) простори за одлагање нуклеарног отпада;
4) све главне зоне обраде и процесна лабораторија;
5) место за тестирање или експериментисање;
6) аналитичка лабораторија.
ОПШТА ОРГАНИЗАЦИЈА У ПОСТРОЈЕЊУ УКЉУЧУЈУЋИ
ПОДАТКЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА УПОТРЕБУ
И КЊИГОВОДСТВО МАТЕРИЈАЛА, КОНТЕЈНМЕНТ
И НАДЗОР
Локације и руковање нуклеарним материјалом
9. Опис употребе нуклеарног материјала (члан 3. став 1.).
10. Опис, помоћу нацрта или на други начин:
1) с кладишног простора за нуклеарни материјал (локација
инвентара);
2) процењен обим инвентара нуклеарног материјала на тим
локацијама;
3) контејнери за складиштење и/или отпремање нуклеарног
материјала;
4) путање и опрема која се користи за кретање нуклеарног
материјала, по потреби.
КЊИГОВОДСТВО И КОНТРОЛА НУКЛЕАРНОГ МАТЕРИЈАЛА
Систем књиговодства
11. Опис система књиговодства и контроле нуклеарног ма
теријала, уз достављање примерака непопуњених формулара који
се користе у свим књиговодственим и поступцима контроле. По
требно је навести временски период током ког мора да се чува ова
евиденција.

–––––––––––––––
*
Засебна постројења намењена искључиво руковању, складиштењу или обради
отпадног материјала (нису део постројења за обогаћење, конверзију, производ
њу, хемијску обраду и постројења за обнављање или део реактора).
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Физички инвентар
12. Опис поступака, планирану учесталост и метода оператора
за вршење физичког инвентара (за књиговодство по ставкама и/или
маси, укључујући главне методе тестирања) и очекивану прецизност.
ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ПРИМЕНУ НАДЗОРА
И КОНТРОЛЕ НАД НУКЛЕАРНИМ МАТЕРИЈАЛОМ
13. Организација књиговодства и контроле материјала.
14. Информације о здравственим и сигурносним прописима
које постројење треба да испуњава и којих морају да се придржа
вају инспектори.
I – И. ОСТАЛА ПОСТРОЈЕЊА (*)
Датум: …………
ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА И НУКЛЕАРНОГ
МАТЕРИЈАЛА
1. Назив.
2. Место, тачна адреса, број телефона и факса и адреса елек
тронске поште.
3. Власник (правно лице или појединац).
4. Оператер (правно лице или појединац).
5. Врста нуклеарног материјала.
6. Опис контејнера који се користе за складиштење и рукова
ње (нпр. да би се утврдила могућност пломбирања).
7. Опис употребе нуклеарног материјала (члан 3. став 1.).
8. У случају произвођача руде, потенцирани годишњи проток
постројења.
9. Тренутни статус (нпр. у изградњи, у погону или затворено).

4) Примедбе које се односе на читаво место.
5) Сваки „унос”у свакој декларацији означава се узастопним бро
јем почев од „1”.
6) К
 олона „упућивање” користи се за упућивање на други унос.
Садржај колоне „упућивање” чини одговарајући број деклара
ције и број уноса (нпр. 10-20 упућује на унос 20, деклараци
је 10). Упућивање указује да се тренутни унос додаје или да се
њиме ажурирају информације из претходне декларације. По по
треби, могуће је унети више упућивања.
7) Колона „MBA шифра” треба да упућује на шифру зоне матери
јалног баланса (MBA) којој зграда из уноса припада.
8) К
 олона „зграда” треба да садржи број зграде или другу ознаку
која омогућава недвосмислено идентификовање зграде на ше
матском плану места.
9) „ Општи опис” сваке зграде садржи:
(1) приближну величину зграде у погледу броја спратова и укупну
површину пода у квадратним метрима;
(2) употребна намена зграде, укључујући све претходне намене
зграде уколико су од значаја за тумачење других података до
ступних Агенцији, као што су резултати узорковања из живот
не средине;
(3) о сновни садржај зграде када то не може јасно да се закључи из
наведене употребе. Ипак, описе претходно наведених активно
сти у упитнику о основним техничким карактеристикама није
потребно понављати.
10) Напомене у вези са сваким уносом.
Напомена: Овај образац, прописно попуњен и потписан или одго
варајући образац у електронском облику, доставља се
Агенцији за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеар
ну сигурност Србије.
АНЕКС III

КЊИГОВОДСТВО И КОНТРОЛА НУКЛЕАРНОГ МАТЕРИЈАЛА
10. Опис књиговодственог поступка и контроле нуклеарног
материјала укључујући поступке за вршење физичког инвентара.
11. Организација књиговодства и контроле материјала.
AHEKC II
ОПШТИ ОПИС МЕСТА (1)
Идентификација места
Број декларације (2)
Период извештавања (3)
Унос Упућивање
(5)
(6)
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Број 27

MBA шифра
(7)

Датум декларације
Напомене (4)
Зграда
(8)

Општи опис укључујући
употребу садржаја (9)

Напомене
(10)

Име и потпис представника места: …………
Објашњења
1) Прва декларација треба да садржи сва нуклеарна постројења
као и све остале зграде на месту као што је описано у члану 2.
став 21. За сваку зграду на месту потребно је сачинити посебан
унос. Накнадне, ажуриране годишње декларације треба да са
држе само она места и зграде на којима су наступиле промене у
односу на последњу декларацију. Са првом декларацијом при
лаже се план места који се по потреби ажурира.
2) „Број декларације” је узастопни број за свако место, почев од
броја „1” за прву декларацију места.
3) „Период извештавања” за прву декларацију је „од” датума изве
штавања, док се за сва накнадна годишња ажурирања уноси од
говарајући почетни и крајњи датум временског раздобља. Сма
тра се да су наведени подаци ваљани до краја раздобља. Сви
датуми се наводе у облику ДДММГГГГ.
–––––––––––––––
*
Термин „остали” означава сва постројења која нису обухваћена упитницима од
А до Ж у којима се обично не употребљава нуклеарни материјал у количинама
мањим од једног ефективног килограма. Такође изричито обухвата произвођаче
руда (горе наведена тачка 8.)

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНИ ИНВЕНТАРА (ICR)
Назив/ознака

Садржај

#

Напомене

ЗМБ

Знак (4)

MBA шифра MBA извештаја

1
2

Врста извештаја

Знак (1)

I за извештај о промени инвентара

Датум извештаја

ДДММГГГГ

Датум завршетка извештаја

3

Број извештаја

Број (8)

Узастопни број, без празних кућица

4

Број линија

Број (8)

Укупан број линија у извештају

5

Почетак извештаја ДДММГГГГ

Датум првог дана периода извештавања

6

Крај извештаја

Датум последњег дана периода извешта 7
вања

ДДММГГГГ

Лице одговорно за Знак (30)
извештај

Име особе одговорне за извештај

8

Идентификациони Број (8)
број трансакције

Узастопни број

9

IC шифра

Знак (2)

Тип промене инвентара

Шаржа

Знак (20)

Јединствена идентификациона
шарже нуклеарног материјала

10

КТМ

Знак (1)

Кључна тачка мерења

Мерење

Знак (1)

Шифра мерења

13

Облик материјала

Знак (2)

Шифра облика материјала

14

Контејнер за мате Знак (1)
ријал

Шифра контејнера материјала

15
16

ознака 11
12

Стање материјала

Знак (1)

Шифра стања материјала

ЗМБ од

Знак (4)

Шифра зоне материјалног баланса поши 17
љаоца MBA (само за IC шифре RD и RF)

ЗМБ до

Знак (4)

Шифра зоне материјалног баланса прима 18
оца MBA (само за IC шифре SD и SF)

Претходна шаржа

Знак (20)

Назив претходне шарже (само за IC ши 19
фру RB)

Првобитни датум

ДДММГГГГ

Књиговодствени датум линије која се ис 20
правља (увек прва линија у ланцу исправки)

Датум вршења фи ДДММГГГГ
зичког инвентара
(PIT)

Датум вршења физичког инвентара (PIT) 21
на који се односи MF прилагођавање (ко
ристити само за шифру IC MF)

Број линије

Узастопни број, без празних кућица

Број (8)

22

Књиг ов одс твен и ДДММГГГГ
датум

Датум наступања или утврђивања промене 23
инвентара

Ставке

Број ставки

24

Категорија нуклеарног материјала

25

Категорија
мента

Број (6)
еле Знак (1)
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Назив/ознака

Садржај

20. април 2011.
Напомене

#

Тежина елемента

Број (24,3)

Тежина елемента

26

Изотоп

Знак (1)

G за U-235, K за U-233, J за мешавину 27
U-235 и U-233

Фисиона тежина

Број (24,3)

Тежина фисионих изотопа

Изотопски састав

Знак (130)

Тежина изотопа U, Pu (само уколико је та 29
ко договорено посебним одредбама кон
троле и надзора)

Обавеза

Знак (2)

Обавеза контроле и надзора над нуклеар 30
ним материјалом

Претходна катего Знак (1)
рија

Претходна категорија нуклеарног мате 31
ријала (употребљава се само за IC шифре
CB, CC и CE)

Претходна обавеза Знак (2)

Претходна обавеза (употребљава се само 32
за IC шифре BR, CR, PR и SR)

CAM шифра од

Знак (8)

Шифра за идентификацију малих имала 33
ца- пошиљалац

CAM шифра до

Знак (8)

Шифра за идентификацију малих имала 34
ца- прималац

Документ

Знак (70)

Упућивање на пратеће документе које 35
утврди оператер

Идентификациони Знак (20)
број контејнера

Идентификација контејнера коју утврди 36
оператер

Исправка

D за брисање, А за додавање који је део 37
пара брисање/додавање, L за унос накнад
не линије (независно додавање)

Претходни
штај

Знак (1)
изве Број (8)

Број извештаја линије која се исправља

38

Претходна линија

Број (8)

Број линије која се исправља

39

Знак (256)

Напомена оператера

40

Изгарање

Број (6)

Изгарање у MW дани/тоне (употребљава 41
се само за IC шифре NL и NP у нуклеар
ним реакторима)

ЦРЦ

Број (20)

Хешов математички модел линије за наме 42
не контроле квалитета

Претходни ЦРЦ

Број (20)

Хешов математички модел линије коју 43
треба исправити

Претходно обаве Знак (8)
штење

Упућивање на претходно обавештење до 44
стављено Евроатому (употребљава се са
мо за IC шифре RD, RF, SD и SF)

Кампања

Идентификациона ознака кампање по 45
стројења за прераду

Реактор

Знак (12)

Шифра реактора за кампању прераде

46

Грешка

Знак (8)

Посебна шифра за потребе процене

47

Објашњења
1. MBA (ЗМБ):
Шифра за зону материјалног баланса приликом извештава
ња. О овој шифри Агенција обавештава постројење о којем је реч.
2. REPORT TYPE /ВРСТА ИЗВЕШТАЈА:
И за извештаје о промени инвентара.
3. REPORT DATE/ДАТУМ ИЗВЕШТАЈА:
Датум завршетка извештаја.
4. REPORT NUMBER/БРОЈ ИЗВЕШТАЈА:
Узастопни број, без празних кућица.
5. LINE COUNT/БРОЈ ЛИНИЈА:
Укупан број линија у извештају.
6. START REPORT/ПОЧЕТАК ИЗВЕШТАЈА:
Први дан периода извештавања.
7. END REPORT/КРАЈ ИЗВЕШТАЈА:
Последњи дан периода извештавања.
8. REPORTING PERSON/ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ИЗВЕ
ШТАЈ:
Име особе одговорне за извештај.
9. TRANSACTION ID/ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ТРАН
САКЦИЈЕ:
Узастопни број. Употребљава се за идентификацију свих ли
нија промене инвентара које се односе на исту физичку трансак
цију.
10. IC CODE/IC ШИФРА:
Мора се употребити једна од следећих шифара:
Кључна реч

Шифра

Шифра

Објашњење

Пријем

RD

Пријем нуклеарног материјала из зоне материјал
ног баланса у Републици Србији.

Увоз

RF

Увоз нуклеарног материјала из треће државе.

Пошиљка

SD

Трансфер нуклеарног материјала у зону матери
јалног баланса унутар Републике Србије.

Објашњење

SF

Извоз нуклеарног материјала у трећу државу.

Трансфер у обрађен
отпад

TC

Нуклеарни материјал садржан у отпаду, измерен
или процењен на основу мерења, који је обрађен
(на пример, у стакло, цемент, бетон или битумен)
тако да није погодан за даљу нуклеарну употребу.
Количина поменутог нуклеарног материјала се од
узима од инвентара у зони материјалног баланса.
За ову врсту материјала је потребно водити одво
јене евиденције.

Нуклеарни
материјал испуштен
у животну средину

TE

Нуклеарни материјал садржан у отпаду измерен
или процењен на основу мерења који је неповрат
но испуштен у животну средину као последица
планираног испуштања. Количина поменутог ну
клеарног материјала се одузима од инвентара у зо
ни материјалног баланса.

Трансфер у задржан
отпад

TW

Нуклеарни материјал настао током обраде или као
последица незгоде на раду, садржан у отпаду који
је измерен или процењен на основу мерења, који је
пребачен на посебну локацију у оквиру зоне мате
ријалног баланса из које се може преузети. Коли
чина поменутог нуклеарног материјала се одузима
од инвентара у зони материјалног баланса. За ову
врсту материјала је потребно водити одвојене еви
денције.

Поновни трансфер
из обрађеног отпада

FC

Поновни трансфер из обрађеног отпада у инвен
тар зоне материјалног баланса. Примењује се када
се обрађени отпад подвргне преради.

Поновни трансфер
из задржаног отпада

FW

Поновни трансфер из задржаног отпада у инвен
тар зоне материјалног баланса. Примењује се ка
да се задржани отпад поново преузима са посебне
локације унутар зоне материјалног баланса или за
обраду која укључује раздвајање елемената у зони
материјалног баланса или ради слања из зоне ма
теријалног баланса.

Губитак услед
незгоде

LA

Ненадокнадив и ненамеран губитак количине ну
клеарног материјала као резултат оперативне не
згоде. Употреба ове шифре захтева достављање
посебног извештаја Агенцији.

Стицање услед
незгоде

GA

Неочекивано пронађен нуклеарни материјал, изу
зев оног који се открије током вршења физичког
инвентара. Употреба ове шифре захтева доставља
ње посебног извештаја Агенцији.

Промена категорије

CE

Књиговодствени пренос количине нуклеарног ма
теријала из једне категорије у другу (члан 18.) као
последица поступка обогаћивања (за сваку проме
ну категорије испуњава се само једна линија).

Промена категорије

CB

Књиговодствени пренос количине нуклеарног ма
теријала из једне категорије у другу (члан 18.) као
последица поступка мешања (за сваку промену ка
тегорије испуњава се само једна линија).

Промена категорије

CC

Књиговодствени пренос количине нуклеарног ма
теријала из једне категорије у другу (члан 18.) за
све остале промене категорије које не обухватају
шифре CE и CB (за сваку промену категорије ис
пуњава се само једна линија).

Решаржирање

RB

Књиговодствени пренос количине нуклеарног ма
теријала из једне шарже у другу (за свако решар
жирање испуњава се само једна линија).

Промена посебне
обавезе

BR

Књиговодствени пренос количине нуклеарног
материјала из једне посебне обавезе контроле и
надзора у другу (члан 17. став 1.) ради равнотеже
укупних залиха уранијума након поступка меша
ња (за сваку промену обавезе испуњава се само
једна линија).

Промена посебне
обавезе

PR

Књиговодствени пренос количине нуклеарног
материјала из једне посебне обавезе контроле и
надзора у другу (члан 17. став 1.) када нуклеарни
материјал уђе или напусти књиговодствени биланс
(за сваку промену обавезе испуњава се само једна
линија).

Промена посебне
обавезе

SR

Књиговодствени пренос количине нуклеарног ма
теријала из једне посебне обавезе контроле и над
зора у другу (члан 17. став 1.) након размене или
замене обавезе (за сваку промену обавезе испуња
ва се само једна линија).

Промена посебне
обавезе

CR

Књиговодствени пренос количине нуклеарног ма
теријала из једне посебне обавезе контроле и над
зора у другу (члан 17. став 1.) за остале промене
које нису обухваћене шифрама BR, PR или SR (за
сваку промену обавезе испуњава се само једна ли
нија).

Нуклеарна произ
водња

NP

Повећање количине нуклеарног материјала услед
нуклеарне трансформације.

Нуклеарни губици

NL

Смањење количине нуклеарног материјала услед
нуклеарне трансформације.
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14. MATERIAL FORM/ОБЛИК МАТЕРИЈАЛА:
Мора се употребити једна од следећих шифара:

Шифра

Објашњење

Разлика пошиља
лац/прималац

DI

Разлика пошиљалац/прималац (видите члан 2.19)

Нова мерења

NM

Количина нуклеарног материјала у једној одређе
ној шаржи, обрачуната у зони материјалног балан
са која је разлика између ново измерене количине
и раније обрачунате количине, а која није разлика
пошиљалац/прималац нити исправка.

Руде

OR

Концентрати

YC

Уранијум хексафлуорид (UF6)

U6

Количина нуклеарног материјала обрачуната у
зони материјалног баланса која је разлика између
резултата физичког инвентара који је сачинио опе
ратер постројења за властите потребе (списак фи
зичког инвентара није достављен Агенцији и књи
говодственог инвентара утврђеног на исти дан.

Уранијум диоксид(UО2)

Прилагођавање
биланса

BJ

Неев идентиран
материјал

MF

Заокруживање

RA

Прилагођавање
изотопа

RS

Производња
материјала

MP

Престанак употребе

Завршни
књиговодствени
инвентар

TU

BA

Књиговодствено прилагођавање неевидентира
ног материјала. Мора бити једнако разлици изме
ђу завршног физичког инвентара (PE) и завршног
књиговодственог инвентара (BA) израженог у из
вештају материјалног баланса (Анекс IV). Прво
битни датум мора бити једнак датуму вршења фи
зичког инвентара док књиговодствени датум мора
бити датум после вршења физичког инвентара.

Основни врста облика материјала

U4

Уранијум триоксид(UО3)

U3

Торијум оксид (ТhO2)

T2

Раствори

Измерена

Процењена

Објашњење

M

E

У зони материјалног баланса о којој се извештава.

N

F

У другој зони материјалног баланса.

T

G

У зони материјалног баланса о којој се извештава када су
тежине биле дате у претходном извештају о променама
инвентара или у списку физичког инвентара.

L

H

У другој зони материјалног баланса када су тежине биле
дате у претходном извештају о променама инвентара или
у списку физичког инвентара за тренутну зону матери
јалног баланса.

Подврста
Нитрат

Прах
Керамика

Метал
Гориво

Шифра
LN

Флуорид

LF

Остало

LO

Хомоген

PH

Хетероген

PN

Таблете

CP

Куглице

CS

Остало

CO

Чист

MP

Легуре

MA

Шипке, игле

ER

Плоче

EP

Снопови

EB

Склопови

EA

Остало

EO

Основи врста облика материјала

Подврста

Пломбирани извори

Шифра
QS

Мање количине/узорци

SS

Остаци

Чврст отпад

Течни отпад

Књиговодствени инвентар на крају временског
периода извештавања и на дан израде физичког
инвентара (PIT), засебно за сваку категорију ну
клеарног материјала и за сваку посебну обавезу
контроле и надзора.

13. MEASUREMENT/МЕРЕЊЕ:
Потребно је навести основ по ком је утврђена наведена коли
чина нуклеарног материјала. Мора се употребити једна од следе
ћих шифара:

U8

Основи врста облика материјала

Количина нуклеарног материјала за коју се, из
практичних или економских разлога, сматра да је
није могуће обновити јер:
(1) је садрже крајњи производи употребљени у не
нуклеарне сврхе;
или
(2) се садржи у отпаду у врло ниској концентра
цији измереној или процењеној на основу мерења,
чак и уколико овај материјал није испуштен у жи
вотну средину.
Количина поменутог нуклеарног материјала се
одузима од инвентара у зони материјалног баланса.

12. KMP/КТМ:
Кључна тачка мерења. О шифрама се обавештава заинтере
совано постројење посебним одредбама контроле и надзора над
нуклеарним материјалом. Уколико нису наведене шифре, употре
бљава се „&”.

U2

Уранијум оксид (U3O8)

Прилагођавање да би се износ количина изотопа
из извештаја подударао са завршним књиговод
ственим инвентаром за U-235 у зони материјалног
баланса.

11. BATCH/ШАРЖА:
Оператер може да изабере ознаку шарже, али:
1) у случају промене инвентара „пријем (RD)”, потребно је
навести ознаку шарже коју је употребио пошиљалац;
2) ознака шарже се не може поново употребити за другу шар
жу у истој зони материјалног баланса.

Шифра

Уранијум тетрафлуорид (UF4)

Прилагођавање заокруживањем да би се износ ко
личина из извештаја за одређено раздобље поду
дарао са завршним књиговодственим инвентаром
зоне материјалног баланса.

Количина нуклеарног материјала добијена од суп
станци које првобитно нису биле предмет кон
троле и надзора над нуклеарним материјалом, а
постале су предмет контроле и надзора зато што
њихова концентрација сада превазилази минимал
не граничне вредности.

Подврста

Обрађен отпад

Хомогени

SH

Хетерогени (од чишћења, клинкери,
муљ, фини прах, остало)

SN

Облоге

AH

Мешани (пластика, рукавице, па
пир, итд.)

AM

Контаминирана опрема

AC

Остало

AO

Ниско активни

WL

Средње активни

WM

Високо активни

WH

Стакло

NG

Битумен

NB

Бетон

NC

Остало

NO

15. MATERIAL CONTAINER/КОНТЕЈНЕР ЗА МАТЕРИЈАЛ:
Мора се употребити једна од следећих шифара:
Врста контејнера
Цилиндар

Шифра
C

Пакет

P

Бубањ

D

Независна горива јединица

S

Кавез

B

Боца

F

Резервоар или други контејнер

T

Остало

O

16. MATERIAL STATE/СТАЊЕ МАТЕРИЈАЛА:
Мора се употребити једна од следећих шифара:
Стање
Свеж нуклеарни материјал

Шифра
F

Озрачен нуклеарни материјал

I

Отпад

W

Материјал који није могуће обновити

N

17. MBA FROM/ЗМБ ОД:
Употребљава се само са шифрама промене инвентара RD и
RF. За шифру промене инвентара RD, наводи се шифра зоне мате
ријалног баланса пошиљаоца. Уколико је ова шифра непознат, наво
де се шифре „F”, „Q” или „W” (за MBA пошиљаоца у Француској,
Уједињеном Краљевству или држави без нуклеарног наоружања)
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као и пун назив и адреса пошиљаоца у поље за примедбе (40). За
шифру промене инвентара RF, наводи се шифра државе извозника
или MBA шифра постројења које извози, када је познато, као и пун
назив и адреса пошиљаоца у поље за примедбе (40).
18. MBA TO/ЗМБ ДО:
Употребљава се само са шифрама промене инвентара SD и
SF. За шифру промене инвентара RD, наводи се шифра зоне мате
ријалног баланса примаоца. Уколико је ова шифра непознат, наво
де се шифре „F”, „Q” или „W” (за MBA примаоца у Француској,
Уједињеном Краљевству или држави без нуклеарног наоружања)
као и пун назив и адреса примаоца у поље за примедбе (40). За
шифру промене инвентара SF, наводи се шифра државе увозника
или MBA шифра постројења које увози, када је познато, као и пун
назив и адреса примаоца у поље за примедбе (40).
19. PREVIOUS BATCH/ПРЕТХОДНА ШАРЖА:
Ознака шарже пре решаржирања. Ознака шарже пре решар
жирања се наводи у пољу 11.
20. ORIGINAL DATE/ПРВОБИТНИ ДАТУМ:
У случају исправке, треба навести дан, месец и годину када
је првобитно унета линија коју је потребно исправити. За исправке
у низу, првобитни датум је увек књиговодствени датум прве лини
је у низу. За накнадне линије (независне додатке), првобитни да
тум је датум када је наступила промена инвентара.
21. PIT DATE/ДАТУМ ВРШЕЊА ФИЗИЧКОГ ИНВЕНТАРА:
Датум израде физичког инвентара како што је наведено у из
вештају зоне материјалног биланса на ком се заснива књиговод
ствено прилагођавање MUF-а (неевидентираног материјала). Ко
ристи се само са шифром промене инвентара MF.
22. LINE NUMBER/БРОЈ ЛИНИЈЕ:
Узастопни број, почев од броја 1 у сваком извештају, без пра
зних кућица.
23. ACCOUNTING DATE/КЊИГОВОДСТВЕНИ ДАТУМ:
Дан, месец и година када је наступила или постала позната
промена инвентара.
24. ITEMS/СТАВКЕ:
Потребно је навести број ставки које чине шаржу. Уколико
се промена инвентара састоји од више линија, збир броја наведе
них ставки мора бити једнак укупном броју ставки које припадају
истом идентификационом броју трансакције ID. Уколико трансак
ција обухвата више од једног елемента, број ставки се само наводи
у линији(јама) за категорију елемента који има највећу стратешку
вредност (опадајућим редоследом: P, H, L, N, D, T).
25. ELEMENT CATEGORY/КАТЕГОРИЈА ЕЛЕМЕНАТА:
Мора се употребити једна од следећих шифара:
Категорија нуклеарног материјала

Шифра

Плутонијум

P

Високо обогаћени уранијум (20 % обогаћења и више)

H

Ниско обогаћени уранијум (обогаћен више од природног али мање од 20 %)

L

Природни уранијум

N

Осиромашени уранијум

D

Торијум

T

26. ELEMENT WEIGHT/ТЕЖИНА ЕЛЕМЕНТА:
Потребно је навести тежину категорије елемента сходно по
љу 25. Све тежине се наводе у грамима. У књиговодственим лини
јама могу се наводити децимални бројеви с највише три децимале.
27. ISOTOPE/ИЗОТОП:
Ова шифра означава наведене фисионе изотопе и употребља
ва се када се наводи тежина фисионих изотопа (28). Употребите
шифре G за U-235, K за U-233, J за мешавину U-235 и U-233.
28. FISSILE WEIGHT/ФИСИОНА ТЕЖИНА:
Уколико није другачије назначено у посебним одредбама
контроле и надзора над нуклеарним материјалом, тежина фисио
них изотопа се мора навести само за обогаћени уранијум и проме
не категорије која обухватају обогаћени уранијум. Све тежине се
наводе у грамима. У књиговодственим линијама могу се наводити
децимални бројеви с највише три децимале.
29. ISOTOPIC COMPOSITION/ИЗОТОПСКИ САСТАВ:
Уколико је тако договорено посебним одредбама контроле
и надзора над нуклеарним материјалом, изотопски састав U и/
или Pu се мора навести у формату, као списак тежина [број(18,3)]
одвојене тачком и зарезом за означавање тежине U-233, U-234,
U-235, U-236,U-238 или Pu-238, Pu-239, Pu-240, Pu-241, Pu-242. У
књиговодственим линијама могу се наводити децимални бројеви
са највише три децимале.

30. OBLIGATION/ОБАВЕЗА:
Назнака посебне обавезе контроле и надзора коју је преузела
Република Србија на основу Споразума закљученог са трећом др
жавом или међународном организацијом који се односи на матери
јал (члан 17). Агенција за заштиту од јонизујућег зрачења и нукле
арну сигурност Србије упућује постројењу одговарајуће шифре.
31. PREVIOUS CATEGORY/ПРЕТХОДНА КАТЕГОРИЈА:
Шифра категорије нуклеарног материјала пре промене кате
горије. Потребно је навести одговарајућу шифру после промене у
поље 25. Употребљава се само са шифрама за промену инвентара
CE, CB и CC.
32. PREVIOUS OBLIGATION/ПРЕТХОДНА ОБАВЕЗА:
Шифра посебне обавезе контроле и надзора која се употре
бљавала за нуклеарни материјал пре промене. Потребно је наве
сти одговарајућу шифру после промене у поље 30. Употребљава
се само са шифрама за промену инвентара BR, CR, PR и SR.
33. CAM CODE ТО/CAM ШИФРА ОД:
Шифра постројења из Анекса I-Е пошиљаоца. Kомисија упу
ћује оператеру или телу одговарајућу шифру. Поједностављени
поступци извештавања се примењују на ове оператере.
34. CAM CODE FROM/CAM ШИФРА ДО:
Шифра постројења из Анекса I-Е примаоца. Kомисија упућу
је оператеру или телу одговарајућу шифру. Поједностављени по
ступци извештавања се примењују на ове оператере.
35. DOCUMENT/ДОКУМЕНТ:
Упућивање на пратећи(е) документ(е) које утврди оператер.
36. CONTAINER ID/ИДЕНТИФИКАЦИОН
 И БРОЈ КОНТЕЈ
НЕРА:
Оператер одређује број контејнера. Податак по избору који се
може употребити у оним случајевима када се број контејнера не
наведе на ознаци шарже.
37. CORRECTION/ИСПРАВКА:
Исправке се врше брисањем погрешне линије(а) и додава
њем исправне(их), по потреби. Мора се употребити једна од сле
дећих шифара:
Шифра

Објашњење

D

Брисање. Потребно је идентификовати линију која се брише навођењем
у пољу 38 броја извештаја (4), у пољу 39 броја линије (22) и у пољу 43
CRC (42) који су били наведени за првобитну линију. Остала поља није
потребно наводити.

A

Додавање (чини део пара брисање/додавање). Потребно је навести ис
правну линију са свим пољима са подацима, укључујући поље са „прет
ходним извештајем” (38) и поље „претходна линија” (39). Поље „претход
на линија” (39) мора да садржи једнак број линија (22) као и линија која
се замењује паром брисање/додавање.

L

Накнадна линија (независни додатак). За линију која се накнадно додаје
потребно је навести сва поља са подацима, укључујући поље са „претход
ним извештајем” (38). Поље „претходни извештај” (38) мора да садржи
број извештаја (4) извештаја у који би се уврстила накнадна линија.

38. PREVIOUS REPORT/ПРЕТХОДНИ ИЗВЕШТАЈ:
Наводи се број извештаја (4) линије коју је потребно испра
вити.
39. PREVIOUS LINE/ПРЕТХОДНА ЛИНИЈА:
За брисања, или додавања која чине део пара брисање/дода
вање, наводи се број линије (22) за линију коју је потребно испра
вити.
40. COMMENT/НАПОМЕНА:
Поље за слободну, кратку напомену оператера (замењује из
двојене кратке примедбе).
41. BURN-UP/ИЗГАРАЊЕ:
За промене инвентара NP или NL типа у нуклеарним реакто
рима, изгарање у MW дани/тона.
42. CRC/ЦРЦ:
Хешов математички модел линије за намене контроле квали
тета. Обавештава оператера о алгоритму који се употребљава.
43. PREVIOUS CRC/ПРЕТХОДНИ ЦРЦ:
Хешов математички модел линије коју је потребно исправити.
44. ADVANCE NOTIFICATION/ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ:
Шифра за упућивање на претходно обавештење (чланови 20.
и 21). Употребљава се са шифрама за промене инвентара SF и RF
и са оним променама инвентара SD и RD типа када државе у којој
се налазе пошиљалац или прималац није потписница истог спора
зума о контроли и надзору над нуклеарним материјалом са Међу
народном агенцијом за атомску енергију.

20. април 2011.
45. CAMPAIGN/КАМПАЊА:
Јединствена идентификациона ознака кампање прераде. Упо
требљава се само за промене инвентара у процесној зони(ама) ма
теријалног баланса у постројењима за обраду ислуженог горива.
46. REACTOR/РЕАКТОР:
Јединствена идентификациона ознака реактора чије се озра
чено гориво складишти или обрађује. Употребљава се само за про
мене инвентара у постројењима за складиштење или обраду ислу
женог горива.
47. ERROR PATH/ГРЕШКА:
Посебна шифра којом се описују грешке при мерењу и њи
хова пропагација у сврху процене материјалног баланса. Шифре
договарају постројење и Агенција.
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ О ПОПУЊАВАЊУ ИЗВЕШТАЈА
1. У случају трансфера нуклеарног материјала, потребно је
да пошиљалац достави примаоцу све неопходне податке за изве
штај о променама инвентара.
2. Уколико бројчани подаци садрже делове јединица, испред
децимале мора да стоји тачка.
3. Може се користити следећих 55 знакова: 26 великих слова
од A до Z, бројеви од 0 до 9 и знаци „плус”, „минус”, „коса црта”,
„звездица”, „размак”, „једнако”, „веће”, „мање”, „тачка”, „зарез”,
„отворена заграда”, „затворена заграда”, „две тачке”, „долар”,
„проценат”, „наводници”, „тачка и зарез”, „упитник” и „&”.
4. Извештаји се морају припремити у складу са светски при
хваћеним означеним обликом извештаја о ком се договоре Аген
ција за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сугурност Ср
бије и оператер.
6. Овај извештај, прописно попуњен и потписан, доставља се
Агенцији за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сугур
ност Србије.
АНЕКС IV
ИЗВЕШТАЈ МАТЕРИЈАЛНОГ БАЛАНСА (MBR)
Назив/ознака
ЗМБ

Садржај
Знак (4)
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Напомене
MBA шифра MBA извештаја

2. REPORT TYPE /ВРСТА ИЗВЕШТАЈА:
М за извештаје материјалног баланса.
3. REPORT DATE/ДАТУМ ИЗВЕШТАЈА:
Датум завршетка извештаја.
4. START REPORT/ПОЧЕТАК ИЗВЕШТАЈА:
Датум почетка MBR, датум дана који непосредно следи дану
претходног вршења физичког инвентара.
5. END REPORT/КРАЈ ИЗВЕШТАЈА:
Датум закључења MBR, датум тренутног вршења физичког
инвентара.
6. REPORT NUMBER/БРОЈ ИЗВЕШТАЈА:
Узастопни број, без празних кућица.
7. ELEMENT CATEGORY/КАТЕГОРИЈА ЕЛЕМЕНАТА:
Морају се употребити следеће шифре за категорије нуклеар
ног материјала:
Категорија нуклеарног материјала

P

Високо обогаћени уранијум (20 % обогаћења и више)

H

Ниско обогаћени уранијум (обогаћен више од природног али мање од 20 %)

L

Природни уранијум

N

Осиромашени уранијум

D

Торијум

T

8. LINE COUNT/БРОЈ ЛИНИЈА:
Укупан број линија у извештају.
9. REPORTING PERSON/ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ИЗВЕ
ШТАЈ:
Име особе одговорне за извештај.
10. IC CODE/IC ШИФРА:
Различите врсте података о инвентару и променама инвента
ра је потребно унети сходно доле наведеном редоследу. Мора се
употребити једна од следећих шифара:
Кључна реч

#
1

Врста извештаја

Знак (1)

М за извештаје материјалног баланса.

2

Датум извештаја

ДДММГГГГ

Датум завршетка извештаја

3

Почетак извештаја ДДММГГГГ

Датум почетка MBR (датум тренутног PIT 4
+ 1 дан)

Крај извештаја

ДДММГГГГ

Датум закључења MBR (датум тренутног 5
PIT)

Број извештаја

Број (8)

Узастопни број, без празних кућица

6

Категорија
елемента

Знак (1)

Категорија нуклеарног материјала

7

Број линија

Број (8)

Укупан број линија у извештају

8

Лице одговорно за
извештај

Знак (30)

Име особе одговорне за извештај

9

Шифра

Плутонијум

Шифра

Објашњење

PB

Физички инвентар на почетку периода из
вештавања (мора бити једнак физичком
инвентару на крају претходног периода
извештавања).

Почетак физичког
инвентара
Промене инвентара (само
шифре у складу са доле
наведеним списком)

За сваки тип промене инвентара, потребно
је унети једну збирну линију за целокупан
период извештавања (најпре повећање,
потом смањење).

Завршни књиговодствени
инвентар

BA

Завршни књиговодствени инвентар на
крају периода извештавања. Мора бити
једнак аритметичком збиру горе наведе
них уноса MBR.

Завршни физички
инвентар

PE

Завршни физички инвентар на крају пери
ода извештавања.

Неевидентиран материјал

MF

Неевидентиран материјал. Израчунава се као
„завршни физички инвентар (PE)”
минус
„завршни књиговодствени инвентар (BA)”.

IC шифра

Знак (2)

Тип промене инвентара

10

Број линије

Број (8)

Узастопни број, без празних кућица

11

Тежина елемента

Број (24,3)

Тежина елемента

12

Изотоп

Знак (1)

G за U-235, K за U-233, J за мешавину 13
U-235 и U-233

Фисиона тежина

Број (24,3)

Тежина фисионих изотопа

Обавеза

Знак (2)

Обавеза контроле и надзора над нуклеар 15
ним материјалом

Исправка

Знак (1)

D за брисање, А за додавање које је део 16
пара брисање/додавање, L за унос накнад
не линије (независна додавања)

Увоз

RF

Увоз нуклеарног материјала из треће државе.

Пошиљка

SD

Трансфер нуклеарног материјала у зону материјал
ног баланса унутар Републике Србије.

Претходни
извештај

Број (8)

Број извештаја линије која се исправља

17

Извоз

SF

Извоз нуклеарног материјала у трећу државу.

Претходна линија

Број (8)

Број линије која се исправља

18

Трансфер у обрађен
отпад

TC

19

Нуклеарни материјал садржан у отпаду, измерен
или процењен на основу мерења, који је обрађен
(на пример, у стакло, цемент, бетон или битумен)
тако да није погодан за даљу нуклеарну употребу.
Количина поменутог нуклеарног материјала се од
узима од инвентара у зони материјалног баланса.
За ову врсту материјала је потребно водити одво
јене евиденције.

Испуштање
у животну средину

TE

Нуклеарни материјал садржан у отпаду измерен
или процењен на основу мерења који је неповрат
но испуштен у животну средину као последица
планираног испуштања. Количина поменутог ну
клеарног материјала се одузима од инвентара у зо
ни материјалног баланса.

14

Напомена

Знак (256)

Напомена оператора

ЦРЦ

Број (20)

Хешов математички модел линије за на 20
мене контроле квалитета

Претходни ЦРЦ

Број (20)

Хешов математички модел линије која се 21
исправља

Објашњења
1. MBA/ЗМБ:
Шифра за зону материјалног баланса приликом извештавања.
О овој шифри Агенција за заштиту од јонизујућег зрачења и нукле
арну сигурност Србије обавештава постројење о којем је реч.

За промене инвентара се мора употребити једна од следећих
шифара:
Кључна реч
Пријем

Шифра

Објашњење

RD

Пријем нуклеарног материјала из зоне материјал
ног баланса у Републици Србији.
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Кључна реч

Шифра

Објашњење

Трансфер у задржан
отпад

TW

Нуклеарни материјал настао током обраде или као
последица незгоде на раду, садржан у отпаду који
је измерен или процењен на основу мерења, који је
пребачен на посебну локацију у оквиру зоне мате
ријалног баланса из које се може преузети. Коли
чина поменутог нуклеарног материјала се одузима
од инвентара у зони материјалног баланса. За ову
врсту материјала је потребно водити одвојене еви
денције.

Поновни трансфер
>
из обрађеног отпада

FC

Поновни трансфер из обрађеног отпада у инвентар
зоне материјалног баланса. Примењује се када се
обрађени отпад подвргне преради.

Поновни трансфер
из задржаног отпада

FW

Поновни трансфер из задржаног отпада у инвен
тар зоне материјалног баланса. Примењује се ка
да се задржани отпад поново преузима са посебне
локације унутар зоне материјалног баланса или за
обраду која укључује раздвајање елемената у зони
материјалног баланса или ради слања из зоне мате
ријалног баланса.

Губитак услед
незгоде

LA

Ненадокнадив и ненамеран губитак количине ну
клеарног материјала као резултат оперативне не
згоде. Употреба ове шифре захтева достављање по
себног извештаја Агенцији за заштиту од зрачења
и нуклеарну сигурност Србије.

Стицање услед
незгоде

GA

Неочекивано пронађен нуклеарни материјал, из
узев оног који се открије током вршења физичког
инвентара. Употреба ове шифре захтева доставља
ње посебног извештаја Агенцији за заштиту од
зрачења и нуклеарну сигурност Србије.

Промена категорије

CE

Књиговодствени пренос количине нуклеарног ма
теријала из једне категорије у другу (члан 18.) као
последица поступка обогаћивања (за сваку проме
ну категорије испуњава се само једна линија).

Промена категорије

CB

Књиговодствени пренос количине нуклеарног ма
теријала из једне категорије у другу (члан 18.) као
последица поступка мешања (за сваку промену ка
тегорије испуњава се само једна линија).

Промена категорије

CC

Књиговодствени пренос количине нуклеарног ма
теријала из једне категорије у другу (члан 18.) за
све остале промене категорије које не обухватају
шифре CE и CB (за сваку промену категорије испу
њава се само једна линија).

Промена посебне
обавезе

BR

Књиговодствени пренос количине нуклеарног
материјала из једне посебне обавезе контроле и
надзора у другу (члан 17. став 1.) ради равнотеже
укупних залиха уранијума након поступка мешања
(за сваку промену обавезе испуњава се само једна
линија).

Промена посебне
обавезе

PR

Књиговодствени пренос количине нуклеарног ма
теријала из једне посебне обавезе контроле и над
зора у другу (члан 17. став 1.) када нуклеарни ма
теријал уђе или напусти књиговодствени биланс
(за сваку промену обавезе испуњава се само једна
линија).

Промена посебне
обавезе

SR

Књиговодствени пренос количине нуклеарног ма
теријала из једне посебне обавезе контроле и над
зора у другу (члан 17. став 1.) након размене или
замене обавезе (за сваку промену обавезе испуња
ва се само једна линија).

Промена посебне
обавезе

CR

Књиговодствени пренос количине нуклеарног ма
теријала из једне посебне обавезе контроле и над
зора у другу (члан 17. став 1.) за остале промене
које нису обухваћене шифрама BR, PR или SR (за
сваку промену обавезе испуњава се само једна ли
нија).

Нуклеарна произ
водња

NP

Повећање количине нуклеарног материјала услед
нуклеарне трансформације.

Нуклеарни губици

NL

Смањење количине нуклеарног материјала услед
нуклеарне трансформације.

Разлика пошиља
лац/прималац

DI

Разлика пошиљалац/прималац (видите члан 2.19)

Нова мерења

NM

Количина нуклеарног материјала у једној одређе
ној шаржи, обрачуната у зони материјалног балан
са која је разлика између ново измерене количине
и раније обрачунате количине, а која није разлика
пошиљалац/прималац нити исправка.

Прилагођавање
биланса

BJ

Количина нуклеарног материјала обрачуната у
зони материјалног баланса која је разлика између
резултата физичког инвентара који је сачинио опе
ратер постројења за властите потребе (списак фи
зичког инвентара није достављен Агенцији за за
штиту од зрачења и нуклеарну сигурност Србије) и
књиговодственог инвентара утврђеног на исти дан.

Шифра

Објашњење

Заокруживање

Кључна реч

RA

Прилагођавање заокруживањем да би се износ ко
личина из извештаја за одређено раздобље поду
дарао са завршним књиговодственим инвентаром
зоне материјалног баланса.

Прилагођавање
изотопа

RS

Прилагођавање да би се износ количина изотопа
из извештаја подударао са завршним књиговод
ственим инвентаром за U-235 у зони материјалног
баланса.

Производња
материјала

MP

Количина нуклеарног материјала добијена од суп
станци које првобитно нису биле предмет контро
ле и надзора над нуклеарним материјалом, а поста
ле су предмет контроле и надзора зато што њихова
концентрација сада превазилази минималне гра
ничне вредности.

Престанак употребе

TU

Количина нуклеарног материјала за коју се, из
практичних или економских разлога, сматра да је
није могуће обновити јер:
(1) је садрже крајњи производи употребљени у не
нуклеарне сврхе;
или
(2) је садржи отпад у врло ниској концентрацији
измереној или процењеној на основу мерења, чак
и уколико овај материјал није испуштен у живот
ну средину.
Количина поменутог нуклеарног материјала се одузима од инвентара у зони материјалног баланса.

11. LINE NUMBER/БРОЈ ЛИНИЈЕ:
Узастопни број, почев од броја 1, без празних кућица.
12. ELEMENT WEIGHT/ТЕЖИНА ЕЛЕМЕНТА:
Потребно је навести тежину категорије елемента сходно по
љу 7. Све тежине се наводе у грамима. У књиговодственим лини
јама могу се навести децимални бројеви с највише три децимале.
13. ISOTOPE/ИЗОТОП:
Ова шифра означава врсту наведених фисионих изотопа и
употребљава се када се наводи тежина фисионих изотопа. Употре
бите шифре G за U-235, K за U-233, J за мешавину U-235 и U-233.
14. FISSILE WEIGHT/ФИСИОНА ТЕЖИНА:
Уколико није другачије назначено у посебним одредбама
контроле и надзора над нуклеарним материјалом, тежина фисио
них изотопа се мора навести само за обогаћени уранијум и проме
не категорије која обухватају обогаћени уранијум. Све тежине се
наводе у грамима. У књиговодственим линијама могу се навести
децимални бројеви с највише три децимале.
15. OBLIGATION/ОБАВЕЗА:
Назнака посебне обавезе контроле и надзора коју је преузе
ла Заједница на основу Споразума закљученог са трећом држа
вом или међународном организацијом који се односи на материјал
(члан 17). Агенција за заштиту од зрачења и нуклеарну сигурност
Србије упућује постројењу одговарајуће шифре.
16. CORRECTION/ИСПРАВКА:
Исправке се врше брисањем погрешне линије(а) и додава
њем исправне(их), по потреби. Мора се употребити једна од сле
дећих шифара:
Шифра

Објашњење

D

Брисање. Потребно је идентификовати линију која се брише навођењем
у пољу 38 броја извештаја (4), у пољу 39 броја линије (22) и у пољу 43
CRC (42) који су били наведени за првобитну линију. Остала поља није
потребно наводити.

A

Додавање (чини део пара брисање/додавање). Потребно је навести ис
правну линију са свим пољима са подацима, укључујући поље са „прет
ходним извештајем” (38) и поље „претходна линија” (39). Поље „претход
на линија” (39) мора да садржи једнак број линија (22) као и линија која
се замењује паром брисање/додавање.

L

Накнадна линија (независни додатак). За линију која се накнадно додаје
потребно је навести сва поља са подацима, укључујући поље са „претход
ним извештајем” (38). Поље „претходни извештај” (38) мора да садржи
број извештаја (4) извештаја у који би се уврстила накнадна линија.

17. PREVIOUS REPORT/ПРЕТХОДНИ ИЗВЕШТАЈ:
Наводи се број извештаја (6) линије коју је потребно испра
вити.
18. PREVIOUS LINE/ПРЕТХОДНА ЛИНИЈА:
За брисања, или додавања која чине део пара брисање/дода
вање, наводи се број линије (11) за линију коју је потребно испра
вити.
19. COMMENT/НАПОМЕНА:
Поље за слободну, кратку напомену оператера (замењује из
двојене кратке примедбе).

20. април 2011.

Број 27

20. CRC/ЦРЦ:
Хешов математички модел линије за намене контроле квали
тета. Агенција за заштиту од зрачења и нуклеарну сигурност Ср
бије обавештава оператера о алгоритму који се употребљава.
21. PREVIOU
 S CRC/ПРЕТХОДНИ ЦРЦ:
Хешов математички модел линије коју је потребно исправити.
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ О ПОПУЊАВАЊУ ИЗВЕШТАЈА
Опште напомене 2, 3, 4, 5 и 6 на крају Анекса III се примењу
ју mutatis mutandis.
АНЕКС V
СПИСАК ФИЗИЧКОГ ИНВЕНТАРА (PIL)
Назив/ознака
ЗМБ

Садржај

#

Напомене

Знак (4)

MBA шифра MBA извештаја

Врста извештаја

Знак (1)

P за списак физичког инвентара

2

Датум извештаја

ДДММГГГГ

Датум завршетка извештаја

3

Број извештаја

Број (8)

Узастопни број, без празних кућица

4

Датум вршења физичког инвентара.

5

Датум вршења фи ДДММГГГГ
зичког инвентара
(PIT)

1

Број линија

Број (8)

Укупан број линија у извештају

6

Лице одговорно за
извештај

Знак (30)

Име особе одговорне за извештај

7

Узастопни иден
тификациони број
ПИЛ ставке

Број (8)

Шаржа

Знак (20)

Узастопни број
Јединствена идентификациона
шарже нуклеарног материјала

8

6. LINE COUNT/БРОЈ ЛИНИЈА:
Укупан број линија у извештају.
7. REPORTING PERSON/ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ИЗВЕ
ШТАЈ:
Име особе одговорне за извештај.
8. PIL_ITEM_ID:
Узастопни број, заједнички за све PIL линије који се односи
на исти физички објекат.
9. BATCH/ШАРЖА:
Уколико се посебним одредбама контроле и надзора над ну
клеарним материјалом захтева праћење шарже мора се користити
ознака шарже која је била претходно употребљена за шаржу у из
вештају о променама инвентара или у претходном списку физич
ког инвентара.
10. KMP/КТМ:
Кључна тачка мерења. О шифрама се обавештава заинтере
совано постројење посебним одредбама контроле и надзора над
нуклеарним материјалом. Уколико није наведена шифра, употре
бљава се „&”.
11. MEASUREMENT/МЕРЕЊЕ:
Потребно је навести основ по ком је утврђена наведена коли
чина нуклеарног материјала. Мора се употребити једна од следе
ћих шифара:
Измерена

Процењена

M

E

КТМ

Знак (1)

Кључна тачка мерења

10

Знак (1)

Шифра мерења

11

Категорија
елемента

Знак (1)

Категорија нуклеарног материјала

12

Објашњење
У зони материјалног баланса о којој се извештава.

N

F

У другој зони материјалног баланса.

T

G

У зони материјалног баланса о којој се извештава када су
тежине биле дате у претходном извештају о променама
инвентара или у списку физичког инвентара.

L

H

У другој зони материјалног баланса када су тежине биле
дате у претходном извештају о променама инвентара или
у списку физичког инвентара за тренутну зону матери
јалног баланса.

ознака 9

Мерење
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12. ELEMENT CATEGORY/КАТЕГОРИЈА ЕЛЕМЕНАТА:
Мора се употребити једна од следећих шифара:

Облик материјала

Знак (2)

Шифра облика материјала

13

Контејнер за ма
теријал

Знак (1)

Шифра контејнера материјала

14

Стање материјала

Знак (1)

Шифра стања материјала

15

Плутонијум

P

Број линије

Број (8)

Узастопни број, без празних кућица

16

Високо обогаћени уранијум (20 % обогаћења и више)

H

Категорија нуклеарног материјала

Шифра

Ставке

Број (6)

Број ставки

17

Ниско обогаћени уранијум (обогаћен више од природног али мање од 20 %)

L

Тежина елемента

Број (24,3)

Тежина елемента

18

Природни уранијум

N

Изотоп

Знак (1)

G за U-235, K за U-233, J за мешавину 19
U-235 и U-233

Осиромашени уранијум

D

Торијум

T

Фисиона тежина

Број (24,3)

Тежина фисионих изотопа

Обавеза

Знак (2)

Обавеза контроле и надзора над нуклеар 21
ним материјалом

Документ

Знак (70)

Упућивање на пратеће документе које 22
утврди оператер

Идентификациони Знак (20)
број контејнера

Идентификација контејнера коју утврди 23
оператер

Исправка

D за брисање, А за додавање које је део 24
пара брисање/додавање, L за унос накнад
не линије (независна додавања)

Знак (1)

20

Претходни изве
штај

Број (8)

Број извештаја линије која се исправља

25

Претходна линија

Број (8)

Број линије која се исправља

26

Напомена

Знак (256)

Напомена оператера

27

ЦРЦ

Број (20)

Хешов математички модел линије за на 28
мене контроле квалитета

Претходни ЦРЦ

Број (20)

Хешов математички модел линије која се 29
исправља

Објашњења
1. MBA/ЗМБ:
Шифра за зону материјалног баланса приликом извештава
ња. О овој шифри Агенција обавештава постројење о којем је реч.
2. REPORT TYPE /ВРСТА ИЗВЕШТАЈА:
P за списак физичког инвентара.
3. REPORT DATE/ДАТУМ ИЗВЕШТАЈА:
Датум завршетка извештаја.
4. REPORT NUMBER/БРОЈ ИЗВЕШТАЈА:
Узастопни број, без празних кућица.
5. PITDATE/ДАТУМ ВРШЕЊА ФИЗИЧКОГ ИНВЕНТАРА:
Дан, месец и година када је вршен физички инвентар са при
казаним стањем у 24.00.

13. MATERIAL FORM/ОБЛИК МАТЕРИЈАЛА:
Мора се употребити једна од следећих шифара:
Основнa врста облика материјала

Подврста

Шифра

Руде

OR

Концентрати

YC

Уранијум хексафлуорид (UF6)

U6

Уранијум тетрафлуорид (UF4)

U4

Уранијум триоксид (UО3)

U3

Уранијум диоксид (UО2)

U2

Уранијум оксид (U3O8)
Торијум оксид (ТhO2)

Раствори

Прах
Керамика

Метал
Гориво

U8
T2
Нитрат

LN

Флуорид

LF

Остало

LO

Хомогени

PH

Хетерогени

PN

Таблете

CP

Куглице

CS

Остало

CO

Чист

MP

Легуре

MA

Шипке, игле

ER

Плочице

EP

Снопови

EB

Склопови

EA

Остало

EO

Затворени извори

QS

Мање количине/узорци

SS
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Остаци

Чврст отпад

Течни отпад

Обрађен отпад

Хомогени

SH

Хетерогени (од чишћења, клинкери,
муљ, фини прах, остало)

SN

Облоге

AH

Мешан (пластика, рукавице, папир,
итд.)

AM

Контаминирана опрема

AC

Остало

AO

Ниско активни

WL

Средње активни

WM

Високо активни

WH

Стакло

NG

Битумен

NB

Бетон

NC

Остало

NO

14. MATERIAL CONTAIN
 ER/КОНТЕЈНЕР ЗА МАТЕРИЈАЛ:
Мора се употребити једна од следећих шифара:
Врста контејнера
Цилиндар

Шифра
C

Пакет

P

Бубањ

D

Независна горива јединица

S

Кавез

B

Боца

F

Резервоар или други контејнер

T

Остало

O

15. MATERIAL STATE/СТАЊЕ МАТЕРИЈАЛА:
Мора се употребити једна од следећих шифара:
Стање
Свеж нуклеарни материјал

Шифра
F

Озрачен нуклеарни материјал

I

Отпад

W

Материјал који није могуће обновити

N

16. LINE NUMBER/БРОЈ ЛИНИЈЕ:
Узастопни број, почев од броја 1 у сваком извештају, без пра
зних кућица.
17. ITEMS/СТАВКЕ:
У свакој линији физичког инвентара мора да се наведе број
ставки које садржи. Уколико се група ставки које припадају истој
шаржи наведе у различитим линијама, збир наведеног броја ставки
мора бити једнак укупном броју ставки у групи. Уколико линије
обухватају више од једне категорије елемената, број ставки се само
наводи у линији(јама) за категорију елемената који имају највећу
стратешку вредност (опадајућим редоследом): P, H, L, N, D, T).
18. ELEMENT WEIGHT/ТЕЖИНА ЕЛЕМЕНТА:
Потребно је навести тежину категорије елемента сходно по
љу 12. Све тежине се наводе у грамима. У књиговодственим лини
јама могу се навести децимални бројеви с највише три децимале.
19. ISOTOPE/ИЗОТОП:
Ова шифра означава наведене фисионе изотопе и употребља
ва се када се наводи тежина фисионих изотопа. Употребите шифре
G за U-235, K за U-233, J за мешавину U-235 и U-233.
20. FISSILE WEIGHT/ФИСИОНА ТЕЖИНА:
Уколико није другачије назначено у посебним одредбама
контроле и надзора над нуклеарним материјалом, тежина фисио
них изотопа се мора навести само за обогаћени уранијум и проме
не категорије која обухватају обогаћени уранијум. Све тежине се
наводе у грамима. У књиговодственим линијама могу се навести
децимални бројеви с највише три децимале.
21. OBLIGATION/ОБАВЕЗА:
Назнака посебне обавезе контроле и надзора коју је преузе
ла Заједница на основу Споразума закљученог са трећом држа
вом или међународном организацијом који се односи на материјал
(члан 17.). Kомисија упућује постројењу одговарајуће шифре.
22. DOCUMENT/ДОКУМЕНТ:
Упућивање на пратећи(е) документ(е) које утврди оператер.
23. CONTAINER ID/ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ КОНТЕЈ
НЕРА:
Оператер одређује број контејнера. Податак по избору који се
може употребити у оним случајевима када се број контејнера не
наведе на ознаци шарже.

24. CORRECTION/ИСПРАВКА:
Исправке се врше брисањем погрешне линије(а) и додава
њем исправне(их), по потреби. Мора се употребити једна од сле
дећих шифара:
Шифра

Објашњење

D

Брисање. Потребно је идентификовати линију која се брише навођењем
у пољу 38 броја извештаја (4), у пољу 39 броја линије (22) и у пољу 43
CRC (42) који су били наведени за првобитну линију. Остала поља није
потребно наводити.

A

Додавање (чини део пара брисање/додавање). Потребно је навести ис
правну линију са свим пољима са подацима, укључујући поље са „прет
ходним извештајем” (38) и поље „претходна линија” (39). Поље „прет
ходна линија” (39) мора да садржи једнак број линија (22) као и линија
која се замењује паром брисање/додавање.

L

Накнадна линија (независни додатак). За линију која се накнадно додаје
потребно је навести сва поља са подацима, укључујући поље са „прет
ходним извештајем” (38). Поље „претходни извештај” (38) мора да садр
жи број извештаја (4) извештаја у који би се уврстила накнадна линија.

25. PREVIOUS REPORT/ПРЕТХОДНИ ИЗВЕШТАЈ:
Наводи се број извештаја (4) линије коју је потребно испра
вити.
26. PREVIOUS LINE/ПРЕТХОДНА ЛИНИЈА:
За брисања, или додавања који чине део пара брисање/додава
ње, наводи се број линије (16) за линију коју је потребно исправити.
27. COMMENT/НАПОМЕНА:
Поље за слободну, кратку напомену оператера (замењује из
двојене кратке примедбе).
28. CRC/ЦРЦ:
Хешов математички модел линије за намене контроле квали
тета. Агенција за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну си
гурност обавештава оператера о алгоритму који се употребљава.
29. PREVIOUS CRC/ПРЕТХОДНИ ЦРЦ:
Хешов математички модел линије коју је потребно исправити.
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ О ПОПУЊАВАЊУ ИЗВЕШТАЈА
Уколико на дан вршења физичког инвентара у зони матери
јалног баланса није било нуклеарног материјала, у извештају се
попуњавају само горе наведене ознаке од 1. до 7, 16, 17. и 28.
Опште напомене 2, 3, 4, 5. и 6. на крају Анекса III се приме
њују mutatis mutandis.
АНЕКС VI:
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЗУ/ПОШИЉКАМА
НУКЛЕАРНОГ МАТЕРИЈАЛА
1. Шифра за упућивање:
2. Шифра зоне материјалног баланса:
3. Постројење (пошиљалац): … Постројење (прималац): …
__________________________________________________
__________________________________________________
4. Количине подељене по категорији нуклеарног материјала
и посебној обавези контроле и надзора над нуклеарним матери
јалом:
5. Хемијски састав:
6. Обогаћење или изотопски састав:
7. Физички облик:
8. Број ставки:
9. Опис контејнера и пломби:
10. Подаци за идентификацију пошиљке:
11. Превозно средство:
12. Место складиштења или припреме материјала:
13. Последњи дан када је могуће идентификовати материјал:
14. Приближни датум отпремања:
Очекивани датум приспећа:
15. Употреба:
16. Упућивање на уговор:
Датум и место слања обавештења:
Име и функција потписаног лица:
Потпис:
Објашњења
1. Шифра за упућивање на претходно обавештење којe се
употребљаво у извештају о промени инвентара (употребљава се
до осам знакова).
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2. Шифра зоне материјалног баланса о којој се извештава о
којој је Агенција за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну
сигурност Србије обавестила постројење о којем је реч.
3. Назив, адреса и држава постројења које шаље и построје
ња које прима нуклеарни материјал. Прималац на крајњем одреди
шту се такође наводи по потреби.
4. Укупна тежина елемената се наводи у грамима. По потре
би, наводи се тежина фисионих изотопа. Тежина мора бити поде
љена по категорији нуклеарног материјала и обавези посебне кон
троле и надзора нуклеарног материјала.
5. Потребно је навести хемијски састав.
6. По потреби, навести степен обогаћења или изотопски са
став.
7. Употребљава се опис материјала утврђен у Анексу III тач
ка 14. овог правилника.
8. Потребно је навести број ставки које садржи пошиљка.
9. Опис (врста) контејнера укључујући својства која би омо
гућила пломбирање.
10. Подаци за идентификацију пошиљке (нпр. ознаке или
бројеви контејнера).
11. Навести, по потреби, превозно средство.
12. Навести локацију у зони материјалног баланса где се ну
клеарни материјал припрема за опремање и могуће га је иденти
фиковати, и где се може проверити, када је то могуће, његова ко
личина и састав.
13. Последњи датум до ког је могуће идентификовати мате
ријал и до ког се може проверити његова количина и састав када
је то могуће.
14. Приближни датум отпремања и очекиваног доспећа на
одредиште.
15. Навести додељену употребу нуклеарном материјалу.
16. Навести, по потреби упућивање на уговор или, уколико
није доступан, на датум када је уговор закључен или се сматра за
кљученим, као и на сва остала упућивања која су од користи;
Овај образац, прописно попуњен и потписан, доставља се
Агенцији за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигур
ност Србије.
АНЕКС VII
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ О УВОЗУ/ПРИЈЕМУ
НУКЛЕАРНОГ МАТЕРИЈАЛА
1. Шифра за упућивање:
2. Шифра зоне материјалног баланса:
3. Постројење (прималац): … Постројење (пошиљалац) …
__________________________________________________
__________________________________________________
4. Количине подељене по категорији нуклеарног материјала
и посебној обавези контроле и надзора:
5. Хемијски састав:
6. Обогаћење или изотопски састав:
7. Физички облик:
8. Број ставки:
9. Опис контејнера и пломби:
10. Превозно средство:
11. Датум приспећа:
12. Место распаковања материјала:
13. Датум(и) распаковања материјала:
14. Упућивање на уговор са aгенцијом за набавке:
Датум и место слања обавештења:
Име и функција потписаног лица:
Потпис:
Објашњења
1. Шифра за упућивање на претходно обавештење која се
употребљава у извештају о промени инвентара (употребљава се до
осам знакова).
2. Шифра зоне материјалног баланса о којој се извештава, о
којој је Агенција за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну
сигурност Србије обавестила постројење о којем је реч.
3. Назив, адреса и држава постројења које прима и построје
ња које шаље нуклеарни материјал.
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4. Укупна тежина елемената се наводи у грамима. По потре
би, наводи се тежина фисионих изотопа. Тежина мора бити поде
љена по категорији нуклеарног материјала и обавези посебне кон
троле и надзора нуклеарног материјала.
5. Потребно је навести хемијски састав.
6. По потреби, навести степен обогаћења или изотопски са
став.
7. Употребљава се опис материјала утврђен у Анексу III тач
ка 14. овог правилника.
8. Потребно је навести број ставки које садржи пошиљка.
9. Опис (типа) контејнера и уколико је могуће, употребљених
пломби.
10. Навести, по потреби, превозно средство.
11. Очекиван или реалан датум приспећа у зону материјалног
баланса о којој се извештава.
12. Навести локацију у зони материјалног баланса где се ну
клеарни материјал распакује и могуће га је идентификовати, и где
се може проверити, када је то могуће, његова количина и састав.
13. Датум(и) распаковања материјала:
14. Навести, по потреби упућивање на уговор или, уколико
није доступан, на датум када је уговор закључен или се сматра за
кљученим, као и на сва остала упућивања која су од користи;
Овај образац, прописно попуњен и потписан, доставља се
Агенцији за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигур
ност Србије.
АНЕКС VIII
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВОЗУ /СЛАЊУ РУДЕ (1)
Предузеће (2):
Рудник (3):
Шифра (4):
Година:
Датум

Прималац

Садржана количина у грамима:
уранијума

Напомене

торијума

Датум и место слања извештаја:
Име и функција потписаног лица:
Потпис:
Објашњења
Извештај о слању је потребно сачинити најкасније до краја
јануара сваке године за претходну годину, са одвојеним уносом за
сваког примаоца. Извештај о извозу је потребно сачинити за сваку
извозну пошиљку на дан слања.
1. Назив и адреса предузећа које извештава.
2. Назив рудника предмета извештаја.
3. Шифра рудника о ком је предузеће обавестила Агенција
за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност Србије.
Овај образац, прописно попуњен и потписан, доставља се
Агенцији за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигур
ност Србије.
АНЕКС IX
ЗАХТЕВ ЗА ОДСТУПАЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ОД ПРАВИЛА
КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ОБЛИК И УЧЕСТАЛОСТ
ОБАВЕШТАВАЊА
1. Датум:
2. Постројење:
3. Шифра зоне материјалног баланса:
4. Категорија нуклеарног материјала:
5. Обогаћење или изотопски састав:
6. Количине:
7. Хемијски састав:
8. Физички облик:
9. Број ставки:
10. Тип одступања (члан 19. став 2.):
1) мање количине које се неизмењене чувају дужи временски
период
2) ненуклеарне активности
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3) сензорне компоненте
4) Pu са садржајем Pu-238 већим од 80 %
11. Предвиђена употреба:
12. Посебна обавеза контроле и надзора:
13. Датум трансфера …
Од
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Датум и место слања захтева:
Име и функција потписаног лица:
Потпис:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Одступање одобрено у складу са горе наведеним … Датум:
Име и функција лица које потписује и одобрава одступање:

Потпис: ....... (за Агенцију за заштиту од јонизујућег зрачења
и нуклеарну сигурност Србије)
Објашњења
Овај образац се употребљава или када се за постројење упу
ти први захтев за одступање од правила којима се уређује облик и
учесталост обавештавања или када се нуклеарни материјал који
испуњава услове за одступање увози из треће државе.
Тачка 13. се употребљава само у случају увоза, наводи се на
зив и адреса пошиљаоца.
Овај образац, прописно попуњен и потписан, доставља се
Агенцији за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигур
ност Србије.

АНЕКС X.
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВОЗУ
ИЗУЗЕТОГ НУКЛЕАРНОГ МАТЕРИЈАЛА (1)
MBA/ЗМБ шифра:
Датум декларације:
Период извештавања:
Врста
извештаја
(2)

Унос
(3)

Упућивање (4)
Декларација

Унос

Подаци о промени
инвентара
(5)

MBA шифра или
назив и адреса
одговарајућег
постројења

Елемент

Обогаћење

Број декларације:

Назив постројења:

од:

до:

Тежина
елемента

Употреба
Нуклеарна или
ненуклеарна
(6)

Опис
(7)

Тип
одступања
(члан 19.
став 2.)

Датум и место слања извештаја:
Име и функција потписаног лица:
Потпис:
Објашњења
1. Овај образац се употребљава или као годишњи извештај за пријаву сваке промене у инвентару нуклеарног материјала која је
наступила у MBA и за коју је одобрено одступање као и за залихе на почетку и на крају периода извештавања (члан 19. став3.) или као
извештај о извозу у случају извоза у трећу државу (члан 19. став 4.).
2. У колони „врста извештаја” уписује се „A” када се образац употребљава за годишњи извештај или „EXP” када се образац употре
бљава за извештавање о извозу нуклеарног материјала из MBA за који је одобрено одступање.
3. „Унос”у свакој декларацији означава се узастопним бројем почев од „1”.
4. Колона „упућивање” користи се за упућивање на други унос. Садржај колоне „упућивање” се састоји од релевантне декларације
и броја уноса. Упућивање указује да се тренутни унос додаје или да се њиме ажурирају информације из претходне декларације.
5. Колона „подаци о промени инвентара” се употребљава за навођење врсте промене инвентара која је наступила током периода из
вештавања и/или залиха на почетку и крају периода извештавања. Употребљавају се IC шифре из Анекса III. Шифра BB се употребљава
за ажурирање залиха на почетку периода. За сваки тип одступања се врши посебан унос за одговарајуће постројење и сваку промену
инвентара.
6. У колони „нуклеарна или ненуклеарна” са „N” се означава уколико је нуклеарни материјал употребљен за нуклеарне активности
или „NN” уколико је употребљен у ненуклеарним активностима.
7. У колони „опис” наводи се актуелна или предвиђена употреба нуклеарног материјала.
Овај образац, прописно попуњен и потписан, доставља се Агенцији за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност Ср
бије.

АНЕКС XI
ОКВИРНИ ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ
Уколико је то могуће, обавештења се односe на наредне две године.
Посебно се у обавештењима наводи:
1. врсте радњи, нпр. предложене кампање са наведеном врстом и количином горивих елемената који ће бити произведени или обра
ђени, програми обогаћивања, програми за рад реактора, са планираним заустављањима,
2. очекивани распоред доспећа материјала са наведеним количинама материјала по шаржи, обликом (UF6, UO2, свеже или озрачено
гориво, итд.), предвиђена врста контејнера или амбалаже,
3. предвиђен распоред кампања за обраду отпада (изузев препакивања или додатне обраде без раздвајања елемената), са наведеним
количинама материјала по шаржи, обликом (стакло, високо активна течност, итд.), предвиђеним трајањем и локацијом,
4. датуми до којих се очекује утврђивање количине материјала у производима, датуми отпремања,
5. датуми и трајање вршења физичког инвентара.
Ово саопштење, прописно попуњено и потписано, доставља се Агенцији за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност
Србије.
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АНЕКС XII
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДАТНИМ АКТИВНОСТИМА ОБРАДЕ ОТПАДА (1)
Назив постројења:
Број декларације:
Унос
(2)

Упућивање
(3)

Датум декларације:
Врста отпада пре обраде
(4)

Обрађен облик
(5)

Број ставки
(6)

Количина (7)
Pu

HEU

U-233

Локација
(8)

Место обраде
(9)

Датуми обраде
(10)

Сврха обраде
(11)

Датум и место слања извештаја:
Име и функција потписаног лица:
Потпис:
Објашњења
1. Овај образац се употребљава за претходна обавештења када се планира даља обрада отпада у складу са чланом 31. О свакој на
кнадној промени датума или места обраде такође се доставља обавештење. За сваку кампању даље обраде, а да то није препакивање
отпада или даља обрада које не укључује раздвајање елемената, спроведене у циљу одлагања или складиштења врши се посебан унос.
2. „Унос” у свакој декларацији означава се узастопним бројем почев од „1”.
3. Колона „упућивање” користи се за упућивање на други унос. Садржај колоне „упућивање” чини одговарајући број декларације
и број уноса (нпр. 10-20 упућује на унос 20, декларације 10). Упућивање указује да се тренутни унос додаје или да се њиме ажурирају
информације из претходне декларације. По потреби, могуће је унети више упућивања.
4. У колони „врста отпада пре обраде” наводи се врста отпада пре но што је извршена било каква обрада, нпр. облоге, муљ од пре
чишћавања одвода, високо активна течност или средње активна течност.
5. У колони „обрађен облик” приказује се тренутни облик отпада након обраде нпр. стакло, керамика, цемент или битумен.
6. У колони „број ставки” наводи се број ставки, нпр. стаклени судови или цементни блокови обухваћени једном кампањом обраде.
7. Колона „количина” садржи, када је доступно, укупну количину, у грамима, плутонијума, високо обогаћеног уранијума или ура
нијума-233 садржаног у ставкама из колоне „број ставки”. Унос у колону „количина” заснива се на подацима о количини употребљеној у
извештајима о промени инвентара и не захтева мерење сваке ставке.
8. Колона „локација” обухвата име и адресу постројења и приказује локацију отпада у тренутку давања декларације. Потребно је да
адреса буде довољно детаљна да означи географски положај локације у односу на друге локације наведене у тој или другим декларација
ма и да прикаже могућност приласка локацији уколико би то било потребно. Уколико се локација налази на месту нуклеарног построје
ња у колони локација се наводи шифра постројења.
9. У колони „место обраде” приказује се локација на којој се планира вршење обраде.
10. У колони „датуми обраде” наводе се датуми када се предвиђа почетак и крај даље кампање обраде.
11. У колони „сврха обраде” наводе се предвиђени резултати обраде, нпр. обнављање плутонијума или раздвајање посебних фиси
оних продуката.
Овај образац, прописно попуњен и потписан, доставља се Агенцији за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност Ср
бије.
АНЕКС XIII
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВОЗУ/СЛАЊУ ОБРАЂЕНОГ
ОТПАДА (1)
Назив постројења пошиљаоца:
MBA шифра постројења пошиљаоца:
Датум

MBA шифра постројења примаоца или име и адреса постројења
прималаца (2)

Период извештавања:
Обрађен облик
(3)

Количина (4)
gP
g U-235
gU
gТ
gP
g U-235
gU
gТ
g P<
g U-235
gU
gТ
gP
g U-235
gU
gТ

Датум и место слања извештаја:
Име и функција потписаног лица:
Потпис:

до:
Напомене
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Објашњења
1. Овај извештај обухвата све пошиљке и извоз обрађеног от
пада до постројења унутар или изван територије Републике Срби
је до којих је дошло током периода извештавања.
2. Шифра MBA се уписује за пошиљке до постројења унутар
територије Републике Србије, пун назив и адреса се уписује за из
воз до постројења изван територије Републике Србије или уколико
MBA шифра није позната.
3. У колони „обрађен облик” приказује се облик отпада након
обраде нпр. стакло, керамика, цемент или битумен.
4. Колона „количина” може да се заснива на подацима о ко
личини евидентираној у постројењу и не захтева мерење ставки
које се извозе/шаљу.
Овај образац, прописно попуњен и потписан, доставља се
Агенцији за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигур
ност Србије.

Датум

Назив постројења пошиљаоца:
MBA шифра постројења пошиљаоца:

Период извештавања:

Датум

Обрађен
облик
(3)

Назив, адреса и уколико је позната
MBA шифра постројења примаоца

Количина
(4)
gP
g U-235
gU
gТ

до:
Напомене

Обрађен
облик
(3)

Количина
(4)

Напомене

gP
g U-235
gU
gТ
g P<
g U-235
gU
gТ
gP
g U-235
gU
gТ

Датум и место слања извештаја:
Име и функција потписаног лица:
Потпис:

АНЕКС XIV
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УВОЗУ/ПРИЈЕМУ ОБРАЂЕНОГ
ОТПАДА (1)

Назив, адреса и уколико је позната
MBA шифра постројења примаоца

Објашњења
1. Овај извештај се захтева за обрађен отпад примљен из по
стројења које нема MBA шифру или из постројења ван територије
Републике Србије.
2. У колони „обрађен облик” приказује се облик отпада након
обраде нпр. стакло, керамика, цемент или битумен.
3. Колона „количина” може да се заснива на подацима о ко
личини евидентираној у постројењу и не захтева мерење ставки
које се увозе/примају.
Овај образац, прописно попуњен и потписан, доставља се
Агенцији за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигур
ност Србије.

АНЕКС XV
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА ЛОКАЦИЈЕ ОБРАЂЕНОГ ОТПАДА (1)
Назив постројења:

Датум декларације:

Број декларације:

Период извештавања:

Унос (2)

Упућивање (3)

Врста отпада пре обраде
(4)

Обрађен облик Број ставки
(5)
(6)

Количина (7)
Pu

HEU

U-233

Претходна локација
(8)

Нова локација
(9)

Напомена: Све трансфере обрађеног отпада је потребно груписати сходно врсти отпада (пре и после обраде) и сходно претходној локацији

Датум и место слања извештаја:
Име и функција потписаног лица:
Потпис:
Објашњења
1. Годишњи извештај за пријављивање промена локације отпада обухваћене тачком 3. члан 31. настале током претходне календар
ске године. За сваку промену локације током године захтева се посебан унос.
2. „Унос” у свакој декларацији означава се узастопним бројем почев од „1”.
3. Колона „упућивање” се користи за упућивање из актуелног уноса на други унос. Садржај колоне „упућивање” чини одговарајући
број декларације и бројеви уноса (нпр. 10 - 20 упућује на унос 20, декларације 10). Упућивање указује да се тренутни унос додаје или да
се њиме ажурирају информације из претходне наведеног уноса. По потреби, могуће је унети више упућивања.
4. У колони „врста отпада пре обраде” приказује се врста отпада пре но што је извршена било каква обрада, нпр. облоге, муљ од
пречишћавања одвода, високо активна течност или средње активна течност.
5. У колони „обрађен облик” приказује се тренутни облик отпада након обраде нпр. стакло, керамика, цемент или битумен.
6. У колони „број ставки” наводи се број ставки, нпр. стаклени судови или цементни блокови, који су обухваћени једном кампањом
обраде или број ставки које потичу са исте („претходне”) локације премештени током године на исту нову локацију.
7. Колона „количина” садржи (када је доступно) укупну количину, у грамима, плутонијума, високо обогаћеног уранијума или ура
нијума-233 садржаног у ставкама из колоне „број ставки”. Колона „количина” може да се заснива на подацима о количини употребље
ним у извештају о промени инвентара, нпр. просечна количина нуклеарног материјала по ставки и не захтева мерење сваке ставке.
8. У колони „претходна локација” се наводи локација отпада пре промене локације (погледајте објашњење број 8. из Анекса XII).
9. У колони „нова локација” се наводи локација отпада после промене (погледајте објашњење број 8. из Анекса XII).
Овај образац, прописно попуњен и потписан, доставља се Агенцији за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност Ср
бије.

20. април 2011.
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ПРИВРЕДНА ДРУШТВА
На основу члана 7. став 1. тачка 9. и члана 19. став 2. тачка 10.
Закона о коморама здравствених радника („Службени гласник РС”,
бр. 107/2005 и 99/2010),
Скупштина Фармацеутске коморе Србије на седници одржа
ној у Београду 10. марта 2011. године донела је

На основу члана 7. став 1. тачка 8. и члана 19. став 2. тачка 9.
Закона о коморама здравствених радника („Службени гласник РС”,
бр. 107/2005 и 99/2010),
Скупштина Фармацеутске коморе Србије на седници одржа
ној у Београду 10. марта 2011. године донела је

ОД Л У К У

ОД Л У К У

о утврђивању износа надокнада за упис у именик,
за издавање и обнављање лиценце, за издавање извода
из именика, уверења и потврда из евиденција
Фармацеутске коморе Србије

о висини чланарине за чланове Фармацеутске коморе
Србије за 2011. годину

I
Овом одлуком утврђује се износ надокнаде коју плаћају чла
нови Фармацеутске коморе Србије (у даљем тексту: Комора) при
ликом уписа у именик обавезних чланова Коморе, за издавање и
обнављање лиценце, за издавање извода из именика, уверења и
потврда из евиденција које води Комора.
II
Надокнада за упис у именик чланова Коморе, износи 3000
динара.
Надокнада за упис у именик чланова Коморе у случају не
подношења уредне и благовремене документације од стране члана
Коморе, увећава се за 50% од износа надокнаде утврђене овом од
луком за упис у именик.
III
Надокнада за издавање и обнављање лиценце износи 7000
динара.
Лица из члана 7. Правилника о ближим условима за издавање,
обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених
радника („Службени гласник РС”, бр. 119/2007, 23/2009 и 40/2010),
ослобађају се плаћања надокнаде за издавање нове лиценце.
Надокнада за издавање и обнављање лиценце у случају не
подношења уредне и благовремене документације од стране члана
Коморе, увећава се за 50% од износа надокнаде утврђене овом од
луком за издавање и обнављање лиценце.
IV
Изузетно, али само једном у току 2011. године уколико лицу
уписаном у именик обавезних чланова Коморе, престане чланство
због престанка радног односа – обављања послова дипломираног
фармацеута у случају покретања поступка стечаја и ликвидације
над установом односно приватном праксом, престанка радног од
носа на одређено време и престанка радног односа у статусу техно
лошког вишка, приликом поновног уписа у именик чланова Коморе
неће се наплаћивати надокнада на име уписа и издавања лиценце.
Наведено се не односи на кориснике старосних пензија.
V
Надокнада за издавање извода из именика чланова Коморе,
износи 1000 динара.
VI
Надокнада за издавање уверења и потврда о евиденцијама
које води Комора износи 500 динара.
VII
По добијању сагласности министарства надлежног за послове
здравља, ова одлука објављује се у „Службеном гласнику Републи
ке Србије” и ступа на снагу наредног дана од дана објављивања.
Број 308/1-6
У Београду, 10. марта 2011. године
Скупштина Фармацеутске коморе Србије у Београду
Председник,
Дубравка Мартинов, с.р.

I
Овом одлуком утврђује се висина чланарине коју плаћају
чланови Фармацеутске коморе Србије (у даљем тексту: Комора) за
2011. годину.
II
Чланарина за 2011. годину износи 4500 динара.
III
Ослобађају се плаћања чланарине за 2011. годину дипломи
рани фармацеути приправници.
IV
Чланарину утврђену овом одлуком, чланови Коморе уплаћу
ју на т.р. Коморе број 325-9500900015066-04 у року од 45 дана од
дана објављивања ове одлуке у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
V
Чланарина утврђена овом одлуком примењује се и на добро
вољне чланове Коморе.
VI
По добијању сагласности министарства надлежног за послове
здравља, ова одлука објављује се у „Службеном гласнику Републи
ке Србије” и ступа на снагу наредног дана од дана објављивања.
Број 308/1-5
У Београду, 10. марта 2011. године
Скупштина Фармацеутске коморе Србије у Београду
Председник,
Дубравка Мартинов, с.р.

На основу члана 56. Закона о заштити природе („Службени
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10 – исправка), чл. 7. и 9. Уред
бе о заштити Парка природе „Стара планина” („Службени гласник
РС”, број 23/09) и члана 36. Статута Јавног предузећа за газдовање
шумама „Србијашуме”,
Управни одбор Јавног предузећа за газдовање шумама „Срби
јашуме” на седници одржаној 24. фебруара 2011. године, доноси

П РА В И Л Н И К
о унутрашњем реду и чуварској служби Парка природе
„Стара планина”
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником регулишу се унутрашњи ред, органи
зација, начин рада и опрема чуварске службе и основна правила
организације противпожарне заштите Парка природе „Стара пла
нина” (у даљем тексту: Парк природе), односно ближе прописују
правила из члана 56. став 4. Закона о заштити о природи (у да
љем тексту: Закон) по којима се на подручју Парка природе спро
воде режими заштите утврђени чланом 35. Закона и чл. 4, 5. и 6.
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Уредбе о заштити Парка природе „Стара планина” (у даљем тек
сту: Уредба).
Члан 2.
Одредбе овог правилника односе се на кориснике заштиће
ног подручја у смислу члана 4. тачка 37. Закона (у даљем тексту:
Корисник), односно на лица која имају пребивалиште или бора
виште на подручју Парка природе, власнике земљишта и других
непокретности, правна и физичка лица и предузетнике који кори
шћењем непокретности, природних вредности и добара и на дру
ги начин обављају делатност или врше послове на подручју Парка
природе, као и на посетиоце Парка природе.
Посетилац Парка природе је лице које из научних, образов
них, рекреативних, туристичких, спортских и културних потреба
и разлога борави на подручју Парка природе краће од 15 дана, као
и лице у транзиту кроз подручје Парка природе (у даљем тексту:
Посетилац).
Члан 3.
Управљање Парком природе Уредбом је поверено Јавном
предузећу за газдовање шумама „Србијашуме”, Београд.
Послове управљања непосредно врши Радна јединица „Парк
природе Стара планина”, Пирот (у даљем тексту: Управљач).
Члан 4.
Корисници и Посетиоци дужни су да се придржавају одреда
ба овог правилника, упутстава са информативних табли и других
ознака, као и упутстава или налога чувара Парка природе и других
овлашћених лица Управљача.
У планирању и предузимању радова и активности на подруч
ју Парка природе, Корисници и Посетиоци дужни су да поштују
Закон, Уредбу и План управљања Парка природе.
Члан 5.
За коришћење Парка природе и услуга Управљача, Корисник
и Посетилац плаћају накнаду Управљачу, сходно члану 70. Закона.
Висину, начин обрачуна и наплате накнаде Управљач пропи
сује посебним актом, уз сагласност министарства надлежног за по
слове заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство).
Члан 6.
Унутрашњи ред Парка природе Управљач обезбеђује органи
зовањем чуварске службе, сарадњом са локалним становништвом,
јавним предузећима и другим привредним субјектима, установа
ма и удружењима грађана, као и сарадњом са органима државне
управе и локалне самоуправе.
II. КРЕТАЊЕ И БОРАВАК ПОСЕТИЛАЦА
Члан 7.
Улазак у Парк природе је слободан и без ограничења.
Улазак у Парк природе моторним возилом може се забрани
ти или ограничити, у складу са посебним прописом, ако се ради о
транспорту опасних материја.
Управљач може краткотрајно заустављати моторна возила на
уласку у Парк природе уколико на јавном путу заснује улазну ста
ницу у складу са чланом 68. ст. 3, 4. и 5. Закона.
Начин заснивања и рада улазних станица Управљач ће про
писати посебним актом, у складу са законом.
Члан 8.
Боравак на подручју Парка природе је слободан и без огра
ничења осим на местима, у време и на начин утврђеним овим пра
вилником.
Забрањен је улазак односно приступ без одобрења Управља
ча или пратње чувара Парка природе на површине односно места
на којима је Уредбом утврђен режим заштите I степена, као и на
места и објекте за које је Планом управљања Парка природе од
ређен такав режим посете због потребе очувања дивље флоре и
очувања, прихране и праћења дивљих животиња.
Када се ради о хитној интервенцији у случају пожара, еле
ментарне непогоде или удеса или наменском коришћењу постоје
ћих шумских и других службених путева, одобрење или пратња из
става 1. овог члана не мора се прибавити односно обезбедити, већ
се те активности пријављују Управљачу.

20. април 2011.
Члан 9.
Површине, места и објекти из члана 8. овог правилника су
нарочито:
1) површине на којима је Уредбом утврђен режим заштите I
степена:
– Сињина – Мирица, површине 306 ha, општина Књажевац,
катастарска општина Црни Врх,
– Голема река, површине 34 ha, општина Књажевац, ката
старска општина Црни Врх,
– Бабин зуб, површине 22 ha, општина Књажевац, катастар
ска општина Црни Врх,
– Орлов камик – Копрен, површине 3.318 ha, општина Пирот,
катастарскe општинe Топли До и Дојкинци;
2) станишта од приоритетног значаја за заштиту односно ме
ста од посебног значаја за очување строго заштићених врста (тре
саве, високопланински пашњаци, стеновити одсеци и сипари и др.);
3) површине, места и објекти за реинтродукцију биљних и
животињских врста и прихрану птица, посебно белоглавог супа и
других животиња;
4) простор око стабала дрвећа на којима се налазе гнезда зна
чајних врста птица полупречника 50 метара, где се забрањује при
ступ у репродукционом периоду;
5) спелеолошки објекти.
Површине, места и објекте из става 1. овог члана Управљач
ће означити на видљив и јасан начин.
Члан 10.
За коришћење чамаца и других пловних објеката (у даљем
тексту: пловило) на водоакумулацији „Завој”, власници односно
корисници пловила прибављају одобрење Управљача.
Забрањена је употреба пловила без одобрења Управљача или
супротно условима који су утврђени у одобрењу.
Забрањена је употреба пловила са мотором снаге веће од 7,35
kW, осим пловила чуварске службе Парка природе.
Забрањено је кретање пловила по мраку и у условима слабе
дневне видљивости.
За коришћење пловила за обављање послова на управљању
водоакумулацијом и одржавању хидроенергетских објеката не при
бавља се одобрење већ се те активности пријављују Управљачу.
Управљач ће посебним актом прописати ближе услове упо
требе пловила, начин вођења њихове евиденције и издатих одо
брења.
Члан 11.
Кретање, заустављање и паркирање моторних возила одно
сно возила на моторни погон на путевима и приступ одређеним
местима и објектима на подручју Парка природе могу се, на осно
ву договора са управљачима тих путева и органом надлежним за
безбедност саобраћаја на путевима, регулисати односно забрани
ти или ограничити за све или одређене категорије учесника у са
обраћају.
О режиму саобраћаја из става 1. овог члана јавност и учесни
ци у саобраћају обавештавају се на погодан начин, а деонице путе
ва и места у Парку природе на којима није дозвољено кретање, за
устављање или паркирање моторних возила видно се обележавају.
Забрањена је употреба возила на путевима супротно обаве
штењу и ознакама из става 2. овог члана.
Члан 12.
Камповање и логоровање ван грађевинских парцела и окућ
ница сталних домаћинстава, породичних објеката за одмор и ту
ристичко-угоститељских објеката допуштено је једино на местима
посебно одређеним Планом управљања или просторним планом и
уређеним за те намене.
Изузетно од одредбе става 1. овог члана, камповање или ло
горовање може се организовати уз пратњу чувара или одобрење
Управљача на другом месту, у кратком трајању и за мањи број ли
ца, а за потребе истраживачког рада и екотуризма.
Ложење ватре на отвореном огњишту, изван места одређених
за камповање и логоровање допуштено је само на посебно уређе
ним и обележеним ложиштима, уз пријаву чуварској служби Пар
ка природе.
Забрањено је камповање, логоровање и ложење ватре супрот
но одредбама ст. 1, 2. и 3. овог члана.
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Члан 13.
Власници и корисници земљишта и других непокретности
дужни су да допусте приступ и пролаз чуварима и другим овла
шћеним лицима Управљача у вршењу службених радњи, као и ли
цима која са одобрењем Управљача обављају истраживачке и дру
ге активности у Парку природе.
Забрањено је спречавање или ометање чувара и других овла
шћених лица у вршењу радњи и активности из става 1. овог члана.
III. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ВРЕДНОСТИ
И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 14.
Корисници и Посетиоци дужни су да примењују мере зашти
те природних, културних и других вредности и животне средине
у складу са Законом, Уредбом и овим Правилником, меродавним
законима и прописима донетим на основу тих закона.
Члан 15.
Биљке и гљиве које живе у слободној природи на подручју
Парка природе а којима је Правилником о проглашењу и заштити
строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животи
ња и гљива („Службени гласник РС”, број 5/10) утврђен статус
строго заштићених врста, није дозвољено сећи, кидати, ломити,
чупати, сакупљати њихово семе и плодове, или их на други начин
оштећивати и уништавати.
Животиње које живе, повремено или сезонски бораве у сло
бодној природи на подручју Парка природе, а којима је Правил
ником о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених
дивљих врста биљака животиња и гљива (у даљем тексту: Пра
вилник о дивљим врстама), утврђен статус строго заштићених вр
ста, није дозвољено растеривати, узнемиравати, хватати, убијати
и рањавати, нехотично и намерно тровати, сакупљати јаја и друге
развојне облике, уништавати и оштећивати гнезда и остала места
и објекте на којима се те животиње размножавају, одгајају младун
це, склањају, бораве и хране.
Лице које на подручју Парка природе нађе заштићену дивљу
животињу утврђену Правилником о дивљим врстама, свој налаз
без одлагања пријављује чувару или другом овлашћеном лицу
Управљача.
Лице из става 3. овог члана и Управљач могу се договори
ти да Управљач преузме даље обавезе у вези нађених примерака
дивљих животиња сходно члану 93. Закона, односно обавести нај
ближу ветеринарску организацију и Министарство, о чему Упра
вљач саставља записник и води евиденцију.
Забрањено је поступање са строго заштићеним врстама ди
вљих биљака, животиња и гљива супротно одредбама ст. 1, 2. и 3.
овог члана.
Члан 16.
Дивље врсте биљака, гљива, лишајева и животиња које су
утврђене Уредбом о стављању под контролу сакупљања и промета
дивље флоре и фауне („Службени гласник РС”, бр. 31/05, 45/05,
22/07, 38/08, 9/10) могу се сакупљати на подручју Парка природе
на начин и под условима утврђеним претходно споменутим про
писом и Уредбом.
Лица која врше сакупљање дивље флоре и фауне из става 1.
овог члана на подручју Парка природе дужна су да чувару Парка
природе (у даљем тексту: Чувар) или другом овлашћеном лицу Упра
вљача пријаве дневне количине и врсте сакупљене флоре и фауне.
Сакупљање дивље флоре и фауне из става 1. овог члана није
дозвољено на површинама на којима је Уредбом утврђен режим
заштите I степена.
За сакупљање дивље флоре и фауне на површинама и местима
која су утврђена чланом 9. тачка 2), 3) и 4) овог правилника, у шу
мама и шумском земљишту у државној својини, као и на земљишту
у јавној и задружној својини на коме је Уредбом утврђен режим за
штите II степена потребно је прибавити одобрење Управљача.
Сакупљање дивље флоре и фауне на земљишту у приватној
својини на коме је Уредбом утврђен режим заштите II степена до
звољено је само власницима односно корисницима тог земљишта.
Одобрење из става 4. овог члана може се привремено ускра
тити или ограничити због потребе очувања флоре и фауне.
Забрањено је сакупљање дивље флоре и фауне супротно од
редбама ст. 1, 2, 3, 4. и 5. овог члана.
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Члан 17.
Врсте дивље флоре и фауне чије је коришћење и заштита ре
гулисано прописима из области шумарства, пољопривреде, лов
ства и риболова могу се на подручју Парка природе користити на
начин и под условима из тих прописа.
За приступ и боравак на местима у Парку природе која су
утврђена чланом 9. тачка 2), 3) и 4) овог правилника, ради кори
шћења дивље флоре и фауне у оквиру допуштених активности
шумарства, пољопривреде, лова и риболова, потребно је прибави
ти одобрење Управљача.
Лов, односно приступ и боравак ловаца са оружјем и псима
на местима из става 2. овог члана није дозвољен.
Члан 18.
Забрањено је без одобрења Управљача остављати угинуле,
заклане и убијене животиње и њихове делове, кланички отпад и
месне прерађевине на местима уређеним као хранилишта некро
фагих врста птица.
Члан 19.
На подручју Парка природе није допуштено уношење, одно
сно садња, засејавање и насељавање алохтоних дивљих врста би
љака и животиња, односно врста страних за изворни живи свет
источне Србије.
Изузетно од одредбе става 1. овог члана, алохтоне врсте би
љака могу се уносити на малим површина и у ограниченој број
ности приликом спровођења мера антиерозионе заштите, заштите
животне средине и пејзажног уређења, а алохтоне врсте фауне у
циљу унапређења стања водених екосистема, насеља риба и ловне
дивљачи, под условима и на начин утврђеним чланом 82. Закона и
уз одобрење Управљача.
На подручју Парка природе обавезни су контрола и сузбија
ње врста биљака и животиња које је Министарство прогласило за
инвазивне.
Забрањено је поступање са алохтоним и инвазивним врстама
биљака и животиња супротно одредбама ст. 1, 2. и 3. овог члана.
Члан 20.
Управљач ће на погодан начин јавно приказати и учинити до
ступним Корисницима и Посетиоцима спискове врста дивље фло
ре и фауне из члана 15, 16. и 17. са информацијама од значаја за
њихово препознавање, заштиту и режим коришћења.
Члан 21.
Забрањено је, сходно члану 98. Закона, узимати из природе
геолошка и палеонтолошка документа односно фосиле, минерале
и кристале, који су проглашени заштићеним природним добрима
или се налазе на објекту геонаслеђа и заштићеном налазишту.
Налазач геолошких и палеонтолошких докумената из става 1.
овог члана која би могла представљати заштићену природну вред
ност, дужан је да исте пријави Министарству у року од осам дана
од дана проналаска и предузме мере заштите од уништења, оште
ћивања или крађе.
Налазач и Управљач могу се споразумети да Управљач извр
ши пријаву и предузме мере из става 2. овог члана уместо налазача.
Забрањено је, сходно члану 25. Закона, оштећивање, уништа
вање, изношење и присвајање примерака биљака и животиња, ми
нерала, кристалних творевина, фосилних остатака и артефаката из
пећина и крашких јама, растурање и изношење гуана, остављање
отпадака, употреба материја којима се могу загадити воде, исписи
вање графита и ложење ватре у тим објектима.
У циљу научног истраживања, заштите и уређења спелеоло
шких објеката може се допустити узимање и изношење предмета
из става 1. и 3. овог члана, односно вршење мањих промена на
деловима пећинских улаза и канала, у складу са чл. 97, 98. и 99.
Закона и под условима и на начин који ће се утврдити актом Владе
из члана 25. став 2. Закона, као и уз одобрење Управљача.
Члан 22.
Забрањено је оштећивати и уништавати предмете и објекте
који имају културно-историјску вредност, односно својство или
статус евидентираног или утврђеног културног добра.
Нису допуштени разградња и други видови оштећивања или
уништавања објеката који представљају истакнуте примере народ
ног градитељства.
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Није допуштено раскопавање места на којима су констатова
ни или основано претпостављени археолошки налази, нити њихо
во заузеће изградњом објеката и другим радовима.
Управљач ће у сарадњи са надлежним институцијама за истра
живање и заштиту културних добара, археолошког и етнографског
блага сачинити попис предмета, објеката и места из ст. 1, 2. и 3. овог
члана на подручју Парка природе.
Управљач ће на видан и погодан начин обележити објекте и ме
ста са културно-историјским вредностима на подручју Парка природе.
Забрањене су активности и радње из ст. 2. и 3. овог члана.
Члан 23.
Забрањено је обављати радове и друге активности којима се
могу изазвати неповољне промене животне средине, односно за
гадити тле, вода и ваздух, стварати прекомерна бука и индуковати
зрачење штетно по људе и живи свет, а сходно прописима који ре
гулишу област заштите животне средине.
У складу са чланом 57. Закона, за радове и активности одно
сно пројекте са могућим значајним утицајем на животну средину
спроводи се поступак процене утицаја на животну средину или се
без израде студије процене утицаја поступа по акту о условима и
мерама заштите природе који издаје Завод за заштиту природе Ср
бије (у даљем тексту: Завод).
Носилац пројекта дужан је да планиране радове и активно
сти из става 2. овог члана писмено пријави Управљачу.
IV. ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ
РЕСУРСА
Члан 24.
Пољопривредна делатност, односно обрада земљишта и га
јење ратарских и воћарских култура, крмног и индустријског би
ља, гајење стоке, живине и пчела и примарна прерада пољопри
вредних производа врши се у складу са прописима који регулишу
област пољопривреде, ветерине, заштите биља и фито-санитарне
заштите, Уредбом и овим правилником.
На подручју Парка природе није допуштено преоравати при
родне ливаде и пашњаке ради заснивања ораница или обрађивати
земљиште на терену са стрмим нагибом на такав начин који може
изазвати спирање и одношење тла или смањење његове плодности.
На површинама на којима је утврђен режим заштите I степе
на није допуштено обављати пољопривредну делатност, односно
обрађивати земљиште, косити траву и напасати стоку.
На површинама са режимима заштите II и III степена пољо
привредна делатност је допуштена уколико испуњава услове за
штите природе и животне средине.
На површинама на којима је утврђен режим заштите II степе
на, изградња и рад објеката за гајење стоке и живине ограничава
се на мини и средње фарме у оквиру постојећих породичних по
љопривредних газдинстава.
На површинама на којима је утврђен режим заштите III сте
пена, капацитет и други услови изградње и рада објеката за гајење
стоке и живине нису ограничени.
Објекти за одлагање стајског и другог органског ђубрива мо
рају задовољавати прописе и стандарде заштите животне средине
и санитарне заштите изворишта за снабдевање водом за пиће.
Није допуштено спаљивање органских остатака после жетве
усева док се ватра евентуално може користити за уништавање ко
рова и отпадака на малим површинама и у строго контролисаним
условима, у складу са прописима који регулишу заштиту од пожа
ра и уз пријаву тих радова Управљачу.
Забрањено је обављати пољопривредну делатност супротно
одредбама овог члана.
Члан 25.
На површинама на којима је утврђен режим заштите II и
III степена, дозвољена је примена хемијских и других средста
ва у пољопривреди на начин, односно са врстама и количинама
тих средстава и у време како је регулисано Законом о средствима
за заштиту биља и Законом о здрављу биља („Службени гласник
РС”, број 41/09) и другим меродавним прописима из области по
љопривреде, вода и хемикалија.
Управљач ће одговарајућим мерама и активностима подсти
цати пољопривреднике на што мању употребу хемијских средста
ва на подручју Парка природе и помагати прелазак на органску по
љопривредну производњу.
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Члан 26.
Гајење, заштита и коришћење шума врши се у складу са За
коном о шумама, прописима донетим на основу тог закона, чл. 18.
и 35. Закона, Уредбом и овим правилником.
Газдовање шумама у државној својини спроводи се према
плановима развоја шумских подручја, основама газдовања, годи
шњим плановима газдовања шумама и извођачким пројектима.
Газдовање шумама сопственика за које се не доносе осно
ве газдовања врши се на основу програма газдовања и годишњих
планова газдовања.
На подручју Парка природе, Управљач је корисник шума у др
жавној својини којима газдује у оквиру газдинских јединица (Г.Ј.):
Шумско газдинство „Тимочке шуме” Бољевац: Г.Ј. „Бабин зуб –
Орлов камен – Голаш”, Г.Ј. „Шашка – Студена –Селачка”, Г.Ј. „Ра
совити камен”, Г.Ј. „Заглавак I” (део Г.Ј.), Г.Ј. „Заглавак II” (део
Г.Ј.) и Г.Ј. „Вршка чука – Баба Јона – Трећи врх” (део Г.Ј.); Шумско
газдинство „Пирот” Пирот: Г.Ј. „Стара планина I – Широке Луке”,
Г.Ј. „Стара планина II – Арбиње”, Г.Ј. „Стара планина II – Арби
ње”, Г.Ј. „Стара планина II – Топли До”, Г.Ј. „Стара планина I –
Прелесје”, Г.Ј. „Завој”, Г.Ј. „Видлич”, Г.Ј. „Нишава” (део Г.Ј.).
Управљач обавештава Завод о донетим годишњим плановима
газдовања шумама и пружа основне податке о обиму, динамици и
просторној расподели планираних радова.
Члан 27.
На површинама на којима је утврђен режим заштите I степе
на, шуме су изузете из газдовања.
На осталим површинама врши се одрживо газдовање шума
ма као добром од општег интереса у складу са добром шумарском
праксом, којим се осигурава умерено повећање површина под
шумским екосистемима и побољшање њиховог састава, здрав
ственог стања и производне способности, омогућава заступље
ност виших узгојних типова и већих дебљинских разреда и квали
тет дрвета, очување разноврсности и изворности дрвећа, жбуња и
осталих биљака у шумским састојинама, обезбеђује заштита шума
и шумски ред и омогућава планска изградња и реконструкција шу
марских објекaта.
Крчење и чиста сеча шуме дозвољени су ради промене врсте
дрвећа и узгојних облика шуме на малим површинама, изградње
шумских комуникација и објеката, заштите и надзора природних
вредности и за друге планске намене изградње и уређења просто
ра у складу са законом.
Сеча и други облици уклањања или оштећивања репрезента
тивних стабала дрвећа и примерака заштићених, ретких и у дру
гом погледу значајних врста дрвећа и жбуња су забрањени.
Члан 28.
Коришћење, заштита и уређење вода и заштита од штетног
дејства вода врше се на основу Закона о водама („Службени гла
сник РС”, број 31/10), прописа донетих на основу тог закона, Зако
на о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени
гласник РС”, број 36/09), Уредбе и овог правилника.
Парк природе обухвата делове водних подручја Доњи Дунав
и Морава.
Јавно предузеће за управљање водама „Србијаводе” доноси
планове и годишње програме управљања водама, води регистре
заштићених области и катастре водних објеката на водним под
ручјима из става 2. овог члана.
На површинама на којима је утврђен режим заштите I степе
на није допуштено коришћење вода.
На површинама на којима је утврђен режим заштите II сте
пена забрањени су каптирање извора, преграђивање и регулација
водотока који нису предвиђени просторним планом или одговара
јућим програмом, као и експлоатација речних наноса.
За каптирање извора и одвођење воде и друге хидротехничке
радове на подручју Парка природе, као и за радове на водном зе
мљишту риболовних вода, осим водних аката потребно је приба
вити акт о условима заштите природе који издаје Завод.
ЈП „Србијаводе” и ХЕ „Ђердап” д.о.о – ХЕ „Пирот” дужни
су да редовно обавештавају Управљача о планираном режиму рада
и очекиваним већим осцилацијама нивоа воде у водоакумулацији
„Завој”, као и да обезбеде минимални одрживи проток у водотоку
Височице низводно од бране водоакумулације „Завој” у складу са
прописима и издатим водним актима.
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ХЕ „Пирот” надокнадиће Управљачу штету насталу у ри
бљем фонду услед наглог, технички неоправданог испуштања воде
из водоакумулације „Завој”.
Члан 29.
Планови управљања водама усклађују се са Уредбом и Пла
ном управљања Парка природе.
Управљач и ЈП „Србијаводе” сарађују у стварима од зајед
ничког интереса за управљање Парком природе и водним подруч
јима, посебно на усклађивању докумената из става 1. овог члана.
ЈП „Србијаводе” ставља на увид податке из регистра зашти
ћених области и катастра водних објеката и друге податке од инте
реса за заштиту и коришћење вода на подручју Парка природе које
води на основу законских овлашћења.
Члан 30.
Експлоатација минералних сировина врши се у складу са За
коном о рударству („Службени гласник РС”, бр. 44/95, 101/2005
– др. закон, 85/2005 – др. закон и 34/2006), прописима донетим на
основу тог закона, Уредбом и овим правилником.
На површинама на којима је утврђен режим заштите I сте
пена забрањени су сви облици коришћења минералних сировина.
На површинама на којима је утврђен режим заштите II сте
пена није допуштена експлоатација минералних сировина и кори
шћење материјала из корита и сa обала водотока, осим започетих
радова на истраживању и експлоатацији минералних сировина за
које су прибављена одобрења у складу са законом и привременог,
просторно и количински ограниченог коришћења камена и дроби
не за потребе изградње и реконструкције објеката и уређења про
стора на подручју Парка природе.
На површинама на којима је утврђен режим заштите III сте
пена не може се вршити експлоатација минералних сировина ко
ја није у складу са прописаним мерама заштите животне средине,
природних вредности и културних добара, експлоатација тресета
и други облици оштећивања и уништавања станишних услова и
живог света тресетишта.
Начин и период коришћења камена и дробине, као и допуште
не количине материјала из става 3. овог члана утврђују се у складу
са законом, уз претходно прибављање услова Завода, а почетак и
трајање радова извођач благовремено пријављује Управљачу.
Управљач може обрачунати и наплатити накнаду за обавља
ње делатности експлоатације минералних сировина у складу са
посебним актом.
V. ЛОВ И РИБОЛОВ
Члан 31.
Активности лова на подручју Парка природе обављају се у
складу Законом о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”,
број 18/10), прописима донетим на основу тог закона, Законом,
Уредбом и овим Правилником.
Газдовање ловиштима на подручју Парка природе врши се на
основу програма развоја ловног подручја, ловних основа и годи
шњих програма газдовања ловиштима.
На подручју Парка природе, Управљач односно ЈП „Србија
шуме” је корисник ловишта „Стара планина I” и „Суводол” (ШГ
Бољевац) и „Стара планина II” (ШГ Пирот), корисници осталих
ловишта су ловачка удружења из Зајечара, Минићева, Књажевца,
Калне, Пирота и Димитровграда.
Управљач односно корисници ловишта обавештавају Завод
о донетим годишњим плановима газдовања ловиштима и пружају
основне податке о планираним ловним активностима.
На површинама на којима је утврђен режим заштите I степе
на забрањенe су све активности лова, а на утврђеним и обележе
ним стаништима и местима прихране птица и других животиња
забрањен је одстрел дивљачи.
На површинама на којима је утврђен режим заштите II сте
пена дозвољене су планске активности на заштити и гајењу ди
вљачи, укључујући и санитарни одстрел дивљачи.
На површинама на којима је утврђен режим заштите III сте
пена лов је дозвољен у складу са законом.
Управљач може наплатити накнаду ловачком удружењу за
обављање активности лова на подручју Парка природе у складу са
посебним актом који доноси.
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Члан 32.
Заштита и коришћење фауне риба на подручју Парка природе
врши се у складу са Законом о заштити и одрживом коришћењу
рибљег фонда, прописима донетим на основу тог закона, Уредбом
и овим правилником.
Риболовне воде на простору Парка природе припадају Ри
барском подручју „Стара планина” (у даљем тексту: Рибарско под
ручје), које је одређено посебним актом Управљача, у складу са
законом.
Управљач односно ЈП „Србијашуме” је корисник Рибарског
подручја.
Члан 33.
На Рибарском подручју дозвољене су активности рекреатив
ног риболова, осим на риболовним водама у оквиру површина са
режимом заштите I степена, где су све активности риболова забра
њене.
На Рибарском подручју може се вршити риболов у научно
истраживачке сврхе и санациони излов под условима утврђеним
законом и програмом управљања Рибарског подручја, а на основу
дозволе Министарства.
На Рибарском подручју могу се организовати такмичења у
спортском риболову, у складу са законом и уз одобрење Управљача.
Члан 34.
На риболовним водама Рибарског подручја утврђују се режи
ми риболова и период ловостаја у складу са прописима који уре
ђују заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда.
Управљач може, на основу указане потребе и дозволе Мини
старства и у складу са програмом управљања Рибарским подруч
јем изменити односно пооштрити режим риболова и другачије од
редити период ловостаја за одређене врсте риба.
Управљач ће сваке године, после доношења годишњег про
грама управљања рибарским подручјем, на подесан начин учини
ти доступним заинтересованим риболовацима режим риболова и
период ловостаја за ту годину и друге информације од значаја за
заштиту и коришћење риболовних вода.
Члан 35.
Управљач, у складу са законом, издаје односно дистрибуир а/
продаје годишње и доплатне дозволе за рекреативни риболов.
VI. СПОРТ, РЕКРЕАЦИЈА И ТУРИЗАМ
Члан 36.
На подручју Парка природе могу се организовати спортска
такмичења и активности рекреације на води и снегу, у роњењу,
риболову, планинарству, алпинизму и спелеологији, бициклизму,
аутомобилизму, параглајдингу и другим областима уколико се тим
активностима не оштећују или угрожавају природне вредности и
квалитет животне средине.
На површинама на којима је утврђен режим заштите I сте
пена, као и на утврђеним и обележеним стаништима и местима
прихране птица и других животиња, забрањенe су све спортске ак
тивности.
За такмичења из става 1. овог организатор прибавља одобре
ње Управљача и плаћа накнаду у складу са посебним актом који
доноси Управљач.
Организатор је дужан да такмичење пријави Управљачу нај
мање 30 дана пре дана планираног за његов почетак.
За планиране спортске активности код којих се основано
претпоставља могућност утицаја на природне вредности Парка
природе и квалитет животне средине организатор, на основу оба
вештења Управљача прибавља услове заштите природе које издаје
Завод.
Забрањено је организовање такмичења без одобрења Упра
вљача и противно условима датим у одобрењу.
Члан 37.
На подручју Парка природе правна и физичка лица могу оба
вљати делатност туризма и угоститељства, односно организовати
туристичка путовања и туристичку посету и пружати услуге сме
штаја, исхране и пића у складу са Законом о туризму („Службени
гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10), прописима донетим на основу тог
закона, Законом, Уредбом и овим правилником.
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Члан 38.
Туристичке групе и појединци могу у пратњи чувара или дру
гог овлашћеног лица Управљача посећивати и разгледати локали
тете и површине на којима је утврђен режим заштите I степена, из
образовних, рекреативних и општекултурних разлога и потреба.
Управљач може за заинтересоване туристичке групе органи
зовати обилазак других делова подручја Парка природе.
Намераване посете односно обилазак из ст. 1. и 2. овог чла
на пријављују се Управљачу најмање 24 часа раније.
Управљач ће израдити и донети програм презентације Парка
природе којим ће ближе уредити допуштен начин и места посећи
вања, истовремени број посетилаца на појединим местима и друга
питања од значаја за разгледање Парка природе и упознавање ње
гових вредности, а посебно начин презентације вредности у окви
ру активности екотуризма.
Члан 39.
За обављање делатности туризма и угоститељства из члана
37. и за услуге Управљача из члана 38. овог правилника плаћа се
накнада у складу са посебним актом Управљача.
VII. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА
Члан 40.
Изградња објеката и уређење простора на подручју Парка
природе врши се у складу са Законом о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09), прописима донетим
на основу тог закона, просторним планом подручја посебне наме
не подручја Парка природе („Службени гласник РС”, број 115/08),
донетим урбанистичким плановима, Законом, Уредбом и овим
правилником.
На површинама на којима је утврђен режим заштите III сте
пена забрањени су: изградња индустријских објеката, складишта
индустријске и друге робе, великих објеката за узгој стоке и жи
вине и других објеката који неповољно утичу на ваздух, воде, зе
мљиште и шуме или изгледом, прекомерном буком или на други
начин могу нарушити или уништити природне и остале вредно
сти заштићеног подручја, а посебно лепоту предела, тресетишта,
ретке и значајне врсте биљака и животиња и њихова станишта;
изградња и реконструкција стамбених, економских и помоћних
објеката пољопривредних домаћинстава, викендица и привреме
них објеката изван грађевинских рејона и грађевинског земљишта
утврђених и проглашених у складу са законом, а до доношења од
говарајућих урбанистичких планова изградњe објеката пољопри
вредних домаћинстава може се вршити само у оквиру постојећих
грађевинских парцела.
На површинама на којима је утврђен режим заштите II сте
пена забрањени су: изградња, осим изградњe објеката, уређења и
опремања простора за потребе алпског и нордијског скијалишта,
рекреације, очувања и приказивања вредности заштићеног под
ручја, грађења и реконструкције објеката саобраћајне и техничке
инфраструктуре, стамбених и економских објекaта пољопривред
них домаћинстава у оквиру постојећих грађевинских парцела,
реконструкције, доградње и одржавања електропривредних, во
допривредних и шумарских објеката, непокретних културних до
бара, спомен обележја и јавних чесми.
На површинама на којима је утврђен режим заштите I степе
на забрањени су радови на изградњи објеката и уређењу простора.
Члан 41.
Планиране радове на изградњи објеката и уређењу простора,
носилац радова односно инвеститор (у даљем тексту: Инвеститор)
дужан је да писмено пријави Управљачу, сходну члану 57. став 5.
Закона.
Пријава из става 1. овог члана садржи основне податке о Ин
веститору, врсти и обиму планираних радовa, локацији и власни
штву на непокретностима.
Управљач ће у року не дужем од 15 дана од дана подношења
пријаве доставити Инвеститору писано обавештење о томе да ли
су радови Законом и Уредбом дозвољени, са упутством шта даље
треба да ради како би прибавио акт о условима заштите природе,
локацијску и грађевинску дозволу.
Управљач ће од Инвеститора тражити допуну пријаве уколи
ко се на основу предочених података не може пружити меродавно
и квалификовано обавештење.

20. април 2011.
Инвеститор је дужан да један примерак пријаве почетка гра
ђења објекта из члана 148. Закона о планирању и изградњи доста
ви и Управљачу. Уз пријаву, у којој наводи планирану динамику
радова, Инвеститор прилаже акт о условима заштите природе и
грађевинску дозволу.
За мање монтажне објекте привременог карактера на земљи
шту у јавној својини из члана 146. Закона о планирању и изградњи
(киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни мобилијар,
пловећа постројења, надстрешнице, спомен обележја и др), чије
постављање и уклањање обезбеђује и уређује локална самоуправа,
потребна је сагласност Управљача.
Забрањено је радове на изградњи објеката и уређењу простора
изводити односно обављати без пријаве из става 5. овог члана, а мон
тажне објекте из става 6. постављати без сагласности Управљача.
Члан 42.
На основу одредби Закона о планирању и изградњи које се
односе на објекте и радове за које се не издаје грађевинска дозво
ла и на основу акта којим Влада сходно члану 35. став 11. Закона
ближе прописује режиме заштите, поступак и начин њиховог од
ређивања и објекте, радове и активности који су забрањени или
ограничени, Управљач ће утврдити и на погодан начин објавити
списак радова на изградњи објеката и уређењу простора које Ин
веститор није дужан да пријави Управљачу.
VIII. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
Члан 43.
Одржавање чистоће и управљање отпадом на подручју Пар
ка природе врши се у складу са Законом о управљању отпадом
(„Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10), прописима донетим
на основу тог закона, другим законима и прописима који се односе
на отпадне материје, Уредбом и овим правилником.
На подручју Парка природе Уредбом је забрањено: одлагање
комуналног, индустријског и грађевинског отпада, амбалаже, рас
ходованих моторних возила, других машина и апарата, осим ко
муналног и пољопривредног отпада пореклом са заштићеног под
ручја, који може да се одлаже на прописан начин на местима која
су за то одређена и обележена; руковање хемијским материјама и
нафтним дериватима у количинама и на начин који могу проузро
ковати загађивање земљишта и вода и изазвати тровање и друге
неповољне последице по биљни и животињски свет; нерегулиса
но испуштање отпадних вода домаћинстава, привредних и других
објеката односно испуштање противно прописима из области во
допривреде; складиштење стајског ђубрива на начин који наруша
ва животну средину, лепоту природних предела, насељених места
и околине непокретних културних добара.
Регионални и локални планови управљања отпадом усклађу
ју се са Уредбом и Планом управљања Парка природе.
Члан 44.
Свако је дужан да сакупља и одлаже отпатке које ствара, на
местима која су посебно уређена односно опремљена и према по
треби, обележена за те намене.
Управљач ће поставити одговарајућу опрему, односно канте,
корпе или кесе за привремено одлагање чврстих отпадака на ме
стима која су предмет посете и организовати њихово пражњење
и одвожење изван подручја Парка природе, осим на простору јав
них скијалишта, у насељима и на површинама поред туристичких,
смештајних и угоститељских објеката.
Управљач ће иницирати сарадњу са комуналним службама
територијално надлежних јединица локалне самоуправе у обла
сти одржавања чистоће кроз организовано постављање и редов
но пражњење контејнера за смеће у насељеним деловима подручја
Парка природе и местима окупљања већег броја посетилаца.
Члан 45.
Власници и корисници непокретности дужни су да их одржа
вају у чистом и уредном стању.
Обавезна је сеча трулог, престарелог и оштећеног дрвећа и
жбуња и поткресивање грана и уклањање корова на земљишту у
путном појасу и водном појасу, око јавних и привредних објекта,
културних добара, историјских споменика и јавних чесми, на по
вршинама за рекреацију и у кругу сеоских домаћинстава.

20. април 2011.
Корисници и сопственици шума дужни су да одржавају шум
ски ред у складу са прописима у области шумарства, укључујући
и обавезу што краћег задржавања посечених стабала и огревног
дрвета поред путева.
Забрањено је запуштање и закоровљавање обрадивог пољо
привредног земљишта.
IX. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ОЗНАКА,
ФОТОГРАФИСАЊЕ И СНИМАЊЕ ФИЛМОВА
Члан 46.
Управљач у року утврђеном Уредбом и на начин прописан
одговарајућим подзаконским актом обележава Парк природе као
заштићено подручје таблама прописаног изгледа и садржаја ко
је поставља на местима где јавни путеви улазе у Парк природе, а
границе Парка природе обележава прописаним ознакама.
Управљач у роковима утврђеним законом и на начин пропи
сан одговарајућим подзаконским актом обележава границу рибар
ског подручја и границе делова Рибарског подручја на којим је за
брањен или ограничен риболов.
Управљач одговарајућим таблама обележава места и објекте
где је приступ и боравак забрањен или ограничен.
Управљач поставља табле односно друге ознаке са информа
цијама о правилима унутрашњег реда и режиму риболова.
Управљач поставља и друге табле и ознаке од значаја за спро
вођење режима заштите и презентацију вредности Парка природе,
као што су панои, билборди, планинарске стазе, места за кампова
ње и логоровање, хранилишта, места за отпатке и др.
Забрањено је оштећивање или уништавање и уклањање та
бли и натписа на таблама и других ознака из овог члана, као и њи
хово заклањање односно маскирање другим објектима.
Члан 47.
На подручју Парка природе није допуштено постављање ин
формативних табли са називима правних и физичких лица и ре
кламних и других паноа без одобрења Управљача.
За постављање службених табли и других ознака које су
утврђене прописима у области туризма, саобраћаја и јавних путе
ва, шумарства, ловства, водопривреде и енергетике није потребно
одобрење Управљача.
За постављање и држање табли и паноа из става 1. овог члана
Управљач може наплатити накнаду у складу са посебним актом.
Члан 48.
Фотографисање и снимање тонских и видео записа и филмо
ва на подручју Парка природе дозвољено је.
За радње из става 1. овог члана које се врше у комерцијалне
сврхе потребно је прибавити сагласност Управљача и за њих се
плаћа накнада на основу посебног акта који доноси Управљач.
Ради прибављања сагласности из става 2. овог члана, орга
низатор снимања односно заинтересовано лице пријављује плани
ране активности снимања Управљачу који је дужан да сагласност
изда у року не дужем од 15 дана.
За активности фотографисања и снимања заинтересовано
лице ће према потреби и обавештењу Управљача прибавити акт о
условима заштите природе које издаје Завод.
Управљач може привремено или трајно ускратити сагласност
уколико је индикован значајан неповољан утицај на природне
вредности.
Физичко или правно лице које обавља или за чији рачун се
обавља снимање фотографија, тонских и видеозаписа и филмова
који се публикују односно приказују јавности, осим играних фил
мова, дужно је да један примерак снимљеног материјала достави
Управљачу.
X. ИСТРАЖИВАЧКИ И ОБРАЗОВНИ РАД
Члан 49.
На подручју Парка природе могу се вршити научна и приме
њена истраживања и образовне активности у природи у складу са
законима и прописима који уређују област научних и примењених
истраживања и образовања и овим правилником.
Истраживања и образовне активности из става 1. овог члана
допуштено је обављати на начин да се не изазову значајне непо
вољне промене или униште природне вредности као и да се не за
гади животна средина.
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Члан 50.
За истраживања која могу имати утицај на вредности и обе
лежја Парка природе и за која је у смислу члана 57. ст. 3. и 4. За
кона неопходно прибавити акт о условима заштите природе, носи
лац истраживања прибавља сагласност Управљача.
Да би прибавио сагласност из став 1. овог члана, носилац ис
траживања пријављује Управљачу планиране истраживачке радо
ве и активности.
Пријава истраживања садржи меродавне податке о врсти,
циљу, садржају, локацији, времену трајања, методама, средстви
ма, опреми и алатима, руководиоцу и учесницима истраживања.
У пријави се могу навести и услуге односно помоћ која се тражи
од Управљача.
Уз пријаву истраживања прилаже се акт о условима заштите
природе.
Уз пријаву истраживања прилаже се и дозвола Министар
ства, када се ради о риболову у научноистраживачке сврхе, истра
живањима строго заштићених и заштићених врста, спелеолошким
истраживањима и сл., односно дозвола другог министарства, када
се ради о геолошким и другим истраживањима за чије извођење је
прописана обавеза прибављања дозволе надлежног органа.
Сагласност из става 1. овог члана, коју управљач издаје у ро
ку не дужем од 7 дана од дана пријема пријаве, садржи упутство
о примени услова и мера заштите природе и правила унутрашњег
реда, посебне услове, ако их има, у вези места, времена и начина
извођења радова, обезбеђења пратње чувара или другог лица, као
и могућност и услове пружања тражених услуга.
Забрањено је истраживања из става 1. овог члана започети
или изводити без прибављене сагласности Управљача
Члан 51.
Управљач може у поступку издавања сагласности одредити
друго време од оног које је наведено у пријави ако оцени да по
стоји ризик по природне вредности, безбедност и здравље људи,
о чему обавештава подносиоца пријаве пре издавања сагласности.
Управљач из разлога наведених у ставу 1. овог члана или не
поштовања прописаних услова може писмено наложити прекид
истраживачких радова и активности.
Члан 52.
О истраживањима у области шумарства, пољопривреде и
педологије, хидрологије, климатологије и метеорологије, живот
не средине, туризма, саобраћаја, енергетике, просторног и урба
нистичког планирања, демографије, културних добара и у другим
областима за која се по правилу не прибавља сагласност Управља
ча, потребно је да носилац истраживања благовремено писмено
обавести Управљача.
Обавештење садржи исту врсту података као и пријава ис
траживања.
Управљач ће одмах, а најкасније у року од два дана пружити
писмени одговор подносиоцу обавештења да је упознат са плани
раним истраживањима, могућностима пружања тражених услуга
и помоћи, дати препоруке у вези поштовања правила унутрашњег
реда и упутити подносиоца обавештења на евентуалну обавезу
прибављање акта о условима заштите природе.
Забрањено је истраживања из става 1. овог члана започети
или изводити уколико се о њима не обавести Управљач.
Члан 53.
Образовне активности на подручју Парка природе, као што
су школа у природи, теренска настава и семинари и стручне екс
курзије потребно је благовремено писмено пријавити Управљачу.
Активности из става 1. овог члана не могу започети пре не
го што Управљач потврди пријем пријаве тих активности. Прија
ва намераваних образовних активности мора садржати релевантне
податке о врсти, циљу, садржају, времену трајања, организатору и
броју учесника. У пријави се могу навести и услуге односно по
моћ која се очекује од Управљача.
Управљач ће одмах, а најкасније у року од два дана писме
но потврдити пријем пријаве образовних активности и обавестити
подносиоца пријаве о посебним условима заштите природе и жи
вотне средине приликом обављања активности, ако их има, као и о
могућностима и условима пружања тражених услуга или помоћи.
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Члан 54.
У року од 15 дана по завршетку теренских истраживачких
радова и образовних активности, носилац истраживања односно
организатор образовних активности дужан је да Управљачу доста
ви кратак извештај о току и главним резултатима спроведених ис
траживања и образовних активности.
О завршетку елабората односно публиковању резултата о из
вршеним истраживањима носилац истраживања дужан ја да оба
вести Управљача у року од 15 дана као и да тај елаборат или пу
бликовани рад достави Управљачу.
Ономе ко благовремено не поднесе извештај из става 1. одно
сно не достави обавештење и елаборат или рад из става 2. овог чла
на, Управљач може ускратити сагласност за наредна истраживања
односно обавештење и услуге за обављање образовних активности.
XI. ЧУВАРСКА СЛУЖБА
Члан 55.
Спровођење правила унутрашњег реда обезбеђује и непо
средни надзор на подручју Парка природе врши чуварска служба.
Чуварска служба има два организациона дела и то у оквиру
Шумског газдинства „Тимочке шуме”, Бољевац, са седиштем у
Шумској управи Књажевац и Шумског газдинства „Пирот”, Пи
рот, са седиштем у Шумском газдинству Пирот.
Координацију послова организационих делова чуварске слу
жбе врши управник Радне јединице „Парк природе Стара плани
на” (у даљем тексту: Управник).
Чуварску службу чине односно послове чуварске службе у
својству лица са законским овлашћењима и обавезама непосредно
обављају Чувари и руководиоци организационих делова (у даљем
тексту: Руководилац).
Чувар може истовремено обављати и послове чувара шу
ма, ловочувара или рибочувара, а Руководилац и друге послове у
оквиру радног места и стручне спреме којом располаже.
Чувар је за свој посао у чуварској служби непосредно одгово
ран Руководиоцу, а Руководилац је за свој посао у чуварској слу
жби непосредно одговоран Управнику.
Број чувара утврђује ЈП „Србијашуме” актом о систематиза
цији послова и радних места, а врста и обим конкретних послова
које Чувар обавља утврђује се уговором о раду или другим поједи
начним актом, у складу са законом.
Члан 56.
За време службе, Чувар носи службену одећу на којој је знак
Парка природе, знак заштите природе и знак ЈП „Србијашуме”.
До доношења акта из члана 110. став 8. Закона којим мини
стар надлежан за послове заштите животне средине (у даљем тек
сту: Министар) прописује јединствену униформу чувара нацио
налних паркова и заштићених подручја проглашених актом Владе,
чувар ће носити униформу ЈП „Србијашуме”.
Члан 57.
Чувар за време службе носи оружје којим је наоружан чувар
шуме.
Врсту, услове и правила ношења и употребе и начин чувања
оружја утврђује Управљач у складу са законом.
Члан 58.
Чувар поседују службену легитимацију којом доказује иден
титет, статус службеног лица и овлашћења у складу са Законом о
заштити природе.
Чувар је дужан да у вршењу одговарајућих службених радњи
претходно покаже службену легитимацију.
Службену легитимацију чувару издаје Управљач на обрасцу
који прописује Министар.
О издатим легитимацијама Управљач води евиденцију.
Чувар који је престао да врши чуварску службу, дужан је да
службену легитимацију у року од 3 дана од дана престанка службе
врати Управљачу, коју ће Управљач одмах поништити и ту чиње
ницу унети у евиденцију из става 4. овог члана.
У случају губитка или нестанка службене легитимације чу
вар је дужан да о овоме одмах обавести Управљача.
Изгубљена или нестала легитимација оглашава се неважећом
у „Службеном гласнику Републике Србије” и брише се из евиден
ције о издатим легитимацијама, а чувару се издаје нова легитима
ција.

20. април 2011.
Члан 59.
Рад чуварске службе организује се на терену тако што Чувар
врши непосредни надзор и контролише спровођење правила уну
трашњег реда на једном чуварском рејону.
Чуварски рејон у смислу овог правилника, чини део газдин
ске јединице и простор изван државне шуме у окружењу или не
посредном суседству који представља компактну целину у погле
ду конфигурације терена и могућности надгледања.
Чувар је одговоран за унутрашњи ред у рејону за који је за
дужен.
Чувар свакодневно врши обилазак делова рејона или рејон у
целости. Чувар има право и обавезу да изврши потребну службену
радњу у било ком чуварском рејону на подручју Парка природе.
Рад чувара повремено и по потреби организује се у пару или
са више чувара истовремено, кроз рад у сменама или дежурства,
патролни обилазак и стационарне контроле или комбиновањем на
пред наведених метода, односно другом применом теренског рада.
Управљач ће посебним актом утврдити и на погодан начин
објавити чуварске рејоне, са њиховим називима, површинама,
именима чувара и одговарајућим графичким приказом.
Члан 60.
У вршењу чуварске службе, дужност Чувара је да:
1) прати односно надгледа кретање и активности посетилаца
и других корисника, посебно:
– градњу, реконструкцију и доградњу објеката, транспорт
грађевинског материјала и друге радове који се у складу са зако
ном сматрају изградњом објеката;
– коришћење минералних сировина, односно камена, шљун
ка, песка, дробине, земље и тресета,
– коришћење шума, односно сечу, крчење, кресање и паљење
дрвећа, извлачење, одлагање и транспорт дрвних сортимената, са
купљање семена и др.,
– коришћење флоре и фауне, односно сакупљање и брање би
љака, гљива и животиња и њихових развојних облика и шумских
плодова и др.,
– лов, гајење и коришћење дивљачи,
– риболов,
– употребу моторних возила и пловила,
– постављање објеката на води и монтажних и привремених
објеката,
– улазак у зоне, места и објекте у којима је посета забрањена
или ограничена,
– камповање, логоровање,
– ложење ватре на отвореном и примену правила и мера за
штите од пожара,
– организацију и одвијање спортских такмичења и других
манифестација;
– одлагање отпада,
2) прати стање биљних и животињских врста и других вред
ности Парка природе и води евиденцију о њима;
3) пружа помоћ и сарађује са локалним становништвом и
другим носиоцима стварних права на непокретностима у циљу за
штите природе, решавању имовинско-правних односа и накнади
штете услед ускраћивања или ограничавања права коришћења и
примене мера заштите;
4) пружа податке, помоћ и услуге посетиоцима при обиласку
и разгледању Парка природе,
5) прати и пружа друге потребне услуге организаторима и
учесницима научних и других истраживања и образовних актив
ности;
6) сарађује са корисницима природних ресурса и привред
ним субјектима, посебно у области пољопривреде, водопривреде,
енергетике, рударства и туризма;
7) сарађује са инспектором за заштиту животне средине и
обавештава о стварима из његове надлежности,
8) сарађује се органом унутрашњих послова и према указаној
потреби тражи његову помоћ,
9) саставља записник, обавештава Руководиоца и Управника
Парка природе и обавља друге овде неспоменуте послове, у скла
ду са законом и актом Управљача.
10) обавештава други надлежни орган о извршењу забрање
них односно противправних радњи које су регулисане прописима
из надлежности тог органа и о њиховим извршиоцима уколико су
познати.

20. април 2011.
Члан 61.
Када Чувар утврди или основано претпостави да је Посети
лац, односно Корисник заштићеног подручја учинио радњу су
протно правилима унутрашњег реда или мерама заштите природе
прописаним у складу са законом, овлашћен је да:
1) легитимише лице затечено у вршењу недозвољених рад
њи, а лице затечено без личних исправа чији му идентитет није
познат, приведе надлежном органу унутрашњих послова;
2) затражи да му лице предочи/покаже сагласност, дозволу,
одобрење, пријаву радова, улазницу или други документ којим до
казује статус Корисника односно Посетиоца и неко од права у вези
радова и активности које обавља,
3) изврши преглед свих врста возила, пловних објеката и то
вара;
4) изврши сваки преглед, осим станова и других просторија
за чији је преглед потребан судски налог, а посебно преглед:
– пртљага и личних ствари,
– улова и средстава за лов и риболов,
– алата и средстава за сакупљање биљака и животиња
5) привремено одузме предмете и средства којима је извршен
прекршај или кривично дело и предмете који су настали или при
бављени извршењем таквог дела, укључујући делове и примерке
живог и неживог света, као и да ове предмете, без одлагања, преда
управљачу заштићеног подручја ради чувања;
6) затражи успостављање претходног стања, односно нареди
мере за спречавање и уклањање штетних последица, а посебно:
– привремено забрани радове и активности које се обављају
без прописаних сагласности или одобрења, као што су научна и
друга истраживања, образовне и спортске активности и сл.,
– забрани на лицу места радове и активности које се обавља
ју противно одредбама овог правилника и правилима противпо
жарне заштите,
– нареди пуштање на слободу односно враћање у природу
здравих и неповређених примерака животиња уколико је то за њих
безбедно.
Члан 62.
Када утврди радњу учињену супротно правилима унутра
шњег реда или мерама заштите природе прописаним у складу са
законом, чувар саставља записник.
Садржај записника или опис који се уноси у записник је са
општавање оног што је затечено, нађено, утврђено или на други
начин прибављено и констатовано.
У садржај се обавезно уносе:
– подаци о извршиоцима недозвољене радњи, а ако је извр
шилац непознат то се констатује уз основану претпоставку о мо
гућем извршиоцу;
– начин и време извршења радње, средства и алати којима је
радња извршена,
– подаци о сведоцима и другим расположивим доказима ако
постоје,
– настала штета, документована што прецизнијим подацима
и по могућству фотографијом;
– подаци о одузетим предметима и средствима из тачке 5)
члана 61.
Записник је састављен у оноликом броју примерака колико
захтева конкретна ситуација, а ако је контроли присутна нека друга
заинтересована страна, један примерак записника уручује се и њој.
Управљач ће прописати образац записника из овог члана.
Члан 63.
О привремено одузетим предметима из члана 61. Чувар изда
је потврду са тачним подацима о врсти и количини.
Управљач обезбеђује услове за одржавање и чување привре
мено одузетих предмета, и предузима радње за даље поступање за
примерцима одузетих и нађених животињских или биљних врста,
минерала, кристалних творевина, фосилних остатака и артефака
та, укључујући њихово збрињавање док се ствар не реши.
О привремено одузетим предметима Управљач води евиден
цију са подацима о врсти количини, разлогу привременог одузи
мања, лицу коме су предмети привремено одузети и чувару који је
предмете привремено одузео.
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Члан 64.
Чувар у вршењу службе поступа стручно, ауторитативно и
одговорно, у складу са овлашћењима која има, водећи посебно ра
чуна о угледу Управљача.
Чувар води дневник, односно евиденцију дневних активно
сти, чији садржај прописује Управљач.
Члан 65.
Чувар полаже стручни испит у складу са програмом који про
писује Министар.
Управљач сам организује или на други начин обезбеђује обу
ку, стручно усавршавање и проверу знања и вештина Чувара.
Члан 66.
Чувар је опремљен и радном одећом, средствима везе и пре
воза, потребним апаратима и инструментима и алатом, у складу са
посебним актом Управљача.
Члан 67.
На основу записника и обавештења Чувара о учињеној забра
њеној односно противправној радњи, Управљач сходно стеченим
околностима, врсти дела и статусу починиоца подноси одговарају
ћу пријаву или захтев за покретање прекршајног поступка.
XII. ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА
Члан 68.
На подручју Парка природе планирају се и спроводе мере за
штите од пожара у складу са Законом о заштити од пожара („Слу
жбени гласник РС”, број 111/09), Законом о шумама и прописима
донетим на основу тих закона, планом управљања Парка природе
и плановима заштите од пожара.
Управљач доноси план заштите од пожара за подручје Парка
природе сходно члану 47. Закона о заштити од пожара и одредбама
Уредбе о разврставању објеката, делатности и земљишта у катего
рије угрожености од пожара („Службени гласник РС”, број 76/10).
ЈП „Србијашуме” у складу са Законом о шумама доноси пла
нове заштите шума од пожара за Нишавско и Тимочко шумско
подручје којима припада подручје Парка природе.
Планом и програмом управљања Парка природе утврђују се
приоритетни односно годишњи оперативни задаци противпожар
не заштите.
Управљач ће на погодан начин објавити односно јавно истак
нути изводе из планова заштите од пожара, са основним прави
лима противпожарне заштите и поставити одговарајуће ознаке на
терену.
XIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 69.
Надзор над применом овог правилника врши Министарство.
Члан 70.
Управљач ће најкасније у року од шест месеци од дана сту
пања на снагу овог правилника донети акта предвиђена овим пра
вилником.
Члан 71.
Управљач ће извод из овог правилника, са основним прави
лима унутрашњег реда и забрањеним радњама/активностима ис
такнути на погодан и видан начин у насељима, туристичким цен
трима и локалитетима, објектима ЈП „Србијашуме” и на другим
местима бројнијег окупљања и чешћег проласка Посетилаца и Ко
рисника.
Члан 72.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи
вања у „Службеном гласнику Републике Србије”, уз претходно
прибављену сагласност Министарства.
Број 17/2011-8
У Београду, 28. марта 2011. године
Председник Управног одбора,
Момчило Којић, с.р.
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PRAVOSUDNE
PROFESIJE
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.
CENA: 540,00 RSD
Knjige možete poručiti na telefone: 011/ 36 444 52 i 36 310 49
ili e-mail: prodaja@slglasnik.com, www.slglasnik.com
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