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об  ј а  вљу  ј е

ЈАВНИПОЗИВ
задавањеконцесије

1. Кон такт по да ци да ва о ца кон це си је
На зив јав ног те ла: Град Бе о град – Град ска упра ва
Адре са: Трг Ни ко ле Па ши ћа 6, 11000 Бе о град
Кон такт те ле фон: +381 61 1909839
Кон такт е-по шта: kon ce si ja @be o grad.gov.rs 
Кон курс на до ку мен та ци ја ће би ти об ја вље на на сај ту јав ног те ла, а 

овај по зив ће би ти об ја вљен у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”, 
„Ten ders Elec tro nic Daily” и на сај ту јав ног те ла.

2. Пред мет кон це си је, укљу чу ју ћи при ро ду и обим кон це си о не де-
лат но сти, ме сто оба вља ња кон це си о не де лат но сти и рок тра ја ња кон це си је

Пред мет кон це си је је фи нан си ра ње ра ди на бав ке и пре да је гра ду Бе-
о гра ду ра ди по ста вља ња од ре ђе них еле ме на та ур ба не опре ме ко ји се не 
мо гу ко мер ци јал но ко ри сти ти и фи нан си ра ње на бав ке, по ста вља ње, одр-
жа ва ње и ко мер ци јал но ко ри шће ње од ре ђе них еле ме на та ур ба не опре ме 
ко ји се мо гу ко мер ци јал но ко ри сти ти, на те ри то ри ји 10 град ских оп шти на 
об у хва ће них Ге не рал ним ур ба ни стич ким пла ном гра да Бе о гра да, на пе ри-
од до 25 го ди на.

Кон крет ни еле мен ти ур ба не опре ме из пред ме та кон це си је су де фи-
ни са ни Ка та ло гом ур ба не опре ме за уре ђе ње и опре ма ње јав них по вр ши на 
на де лу те ри то ри је гра да Бе о гра да об у хва ће не Ге не рал ним ур ба ни стич ким 
пла ном, и бли же су од ре ђе ни кон курс ном до ку мен та ци јом.

У по гле ду оних еле ме на та ур ба не опре ме ко ји се не мо гу ко мер ци-
јал но ко ри сти ти, кон це си о нар ће би ти у оба ве зи да фи нан си ра њи хо ву на-
бав ку у укуп ној вред но сти од ре ђе ној кон курс ном до ку мен та ци јом, као и у 
ко ли чи на ма од ре ђе ним кон курс ном до ку мен та ци јом.

У по гле ду оних еле ме на та ур ба не опре ме ко ји се мо гу ко мер ци јал но 
ко ри сти ти, кон це си о нар ће би ти у оба ве зи да пла ћа кон це си о ну на кна ду 
гра ду Бе о гра ду/кон це ден ту.

По сту пак на осно ву ког се спро во ди да ва ње по ступ ка је без прет ква-
ли фи ка ци је.

3. Рок за пре да ју по ну да, адре са на ко ју се до ста вља ју по ну де, је зик и 
пи смо на ко јем по ну де мо ра ју би ти са чи ње не

Рок за пре да ју по ну да из но си 60 да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу-
жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”. На ра чу на ње ро ка се при ме њу ју од-
го ва ра ју ће од ред бе За ко на о оп штем управ ном по ступ ку.

По ну де се до ста вља ју Струч ном ти му Јав ног те ла на на чин де фи ни-
сан у кон курс ној до ку мен та ци ји.

По ну де мо ра ју би ти са чи ње не на срп ском и је зи ку и ћи ри лич ном пи-
сму. Сва до ку мен та ци ја на стра ном је зи ку мо ра би ти до ста вље на и у пре-
во ду на срп ски је зик ове ре ном од стра не овла шће ног суд ског ту ма ча.

4. Лич ни, струч ни, тех нич ки и фи нан сиј ски усло ви ко је мо ра ју да 
за до во ље по ну ђа чи, као и ис пра ве ко ји ма се до ка зу је њи хо во ис пу ње ње

По ну ђач је ду жан да ис пу ни сле де ће усло ве, од но сно као до каз о њи-
хо вом ис пу ње њу при ло жи сле де ће ис пра ве:

Услов До каз
Прав ни ка па ци тет – По-
ну ђач тре ба да до ка же 
за ко ни то по сто ја ње, ре ги-
стра ци ју и по сло ва ње

1. Из вод из ре ги стра при вред них су бје ка та ре ле вант не 
ју рис дик ци је, не ста ри ји од ме сец да на од да на под но-
ше ња по ну де
2. Уве ре ња над ле жних ор га на да осни ва чи ма и за-
кон ским за ступ ни ци ма ни је из ре че на ме ра за бра не 
оба вља ња де лат но сти, не ста ри ја од ме сец да на од да на 
под но ше ња по ну де
3. Уве ре ња над ле жних ор га на да је из ми рио све до спе ле 
оба ве зе за по рез, до при но се и дру ге јав не да жби не, не 
ста ри ја од ме сец да на од да на под но ше ња по ну де
4. Потписану и печатом (уколико постоји) оверену 
изјаву којом овлашћено лице под пуном моралном, 
материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да 
су све информације и сви подаци наведени у понуди 
истинити и тачни

Фи нан сиј ски ка па ци тет – 
По ну ђач тре ба да до ка же 
да има рас по ло жи ва 
ли квид на нов ча на сред ства 
ко ја тре ба да од го ва ра ју 
нов ча ним то ко ви ма за ре а-
ли за ци ју кон це си је у скла-
ду са кон це си о ним ак том

1. Ре ви ди ра ни фи нан сиј ски из ве шта ји за по след ње три 
го ди не
2. Писмо о преузимању обавеза банке или другог 
финансијера којим се потврђује да су за намене реали-
зације концесије опредељена средства у одговарајућем 
износу, или потврда банке о постојању средстава на 
рачуну у одговарајућем износу

Тех нич ки и ка дров ски 
ка па ци тет – По ну ђач тре ба 
да до ка же да има од го ва ра-
ју ћа тех нич ка сред ства, 
као и до во љан број 
ан га жо ва не рад не сна ге, 
за ре а ли за ци ју кон це си је 
у скла ду са кон це си о ним 
ак том

1. Спи сак опре ме нео п ход не за ре а ли за ци ју кон це си је 
у скла ду са кон це си о ним ак том, уз од го ва ра ју ће до ка зе 
о по сто ја њу пра ва сво ји не или дру гог слич ног пра ва на 
њи ма (ове ре не ко пи је уго во ра о ку по про да ји или ли зин-
гу, из во ди из ана ли тич ке еви ден ци је и сл.)
2. Списак радника са описом њихових квалификација не-
опходних за реализацију концесије у складу са концеси-
оним актом, уз одговарајуће доказе о њиховом ангажману 
(оверене копије уговора о раду или других уговора и сл.)

По слов ни ка па ци тет – 
Успе шна ре а ли за ци ја нај-
ма ње три слич на про јек та 
у обла сти ур ба не опре ме у 
по след њих де сет го ди на у 
гра до ви ма слич не ве ли чи-
не као што је Бе о град

1. Спи сак ре фе рен ци са де та љи ма ко ји се ти чу ме ста, 
пред ме та, вре ме на, тра ја ња и вред но сти про јек та
2. Уколико пројекат подразумева одређени вид дуготрајног 
односа са органима јавне власти (нпр. оснивање зајед-
ничког предузећа, јавно-приватно партнерство, концесију 
и слично), потврда тог органа потписана и оверена од 
стране овлашћеног лица надлежног органа јавне власти 
или оверена копија релевантног уговора, са потписаном и 
печатом (уколико постоји) овереном изјавом којом овла-
шћено лице под пуном моралном, материјалном и кривич-
ном одговорношћу гарантује да је релевантни уговор на 
снази у облику у ком је приложен (за сваку референцу)
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5. Кри те ри ју ми за из бор нај по вољ ни је по ну де
Кри те ри јум за из бор нај по вољ ни је по ну де је еко ном ски нај по вољ ни-

ја по ну да, за сно ва на на три под кри те ри ју ма:
– пред ло же ни рок тра ја ња кон це си је;
– пред ло же ни из нос кон це си о не на кна де за по ста вља ње ур ба не 

опре ме ко ја се мо же ко мер ци јал но ко ри сти ти, а ко ју би кон це си о нар пла-
ћао гра ду Бе о гра ду/кон цен ден ту;

– уса гла ше ност са Ка та ло гом ур ба не опре ме за уре ђе ње и опре ма ње 
јав них по вр ши на на де лу те ри то ри је гра да Бе о гра да об у хва ће не Ге не рал-
ним ур ба ни стич ким пла ном.

Сва ки од под кри те ри ју ма ће се по себ но бо до ва ти на на чин де фи ни-
сан у кон курс ној до ку мен та ци ји.

6. Да тум до ста вља ња оба ве ште ња о ис хо ду по ступ ка
Оба ве ште ње о ис хо ду по ступ ка ће би ти до ста вље но по ну ђа чи ма у ро ку 

од 15 да на од ис те ка ро ка за до ста вља ње по ну да, на адре су на ве де ну у по ну ди.
7. На зив и адре са јав ног те ла над ле жног за ре ша ва ње по зах те ви ма за 

за шти ту пра ва, као и по да ци о ро ко ви ма за њи хо во под но ше ње
На зив јав ног те ла: Ре пу блич ка ко ми си ја за за шти ту пра ва у по ступ-

ци ма јав них на бав ки, Не ма њи на 22–26, 11000 Бе о град
Ро ко ви за под но ше ње зах те ва за за шти ту пра ва, као и ак тив на ле ги ти-

ма ци ја за њи хо во под но ше ње, су про пи са ни За ко ном о јав ним на бав ка ма.
 15768

ВОЈНА ПОШТА 5032 БЕ О ГРАД

објављује

ЈАВНИПОЗИВ
продајуписaнимиусменимјавнимнадметањем

Про да ји се из ла жу рас хо до ва не по крет не ства ри и то:
Те рет на м/в: FAP 1921 те гљач, FAP 18 BSТ/АV, FAP1314 SК/A, TAM 150 

T11 B, ТАМ 150 Т11ВV, ТАМ 110 Т7ВV , TAM 4500 F ,TAM 130 T10, TAM 
110 T7, TAM 550 DV ACV, FAP 1314 SK/A ки пер и ТАМ 150 Т11ВV ACD.

Спе ци јал на м/в: ZIL 131 тре на жер, ZIL 130 MSAO-1, URAL 375E ди-
за ли ца ра ке та, ZIL 131 AKZS, URAL 375A, ZIL 131 са над град њом, URAL 
375, GAZ 32213 и ZIL 131 UGZS.

Те рен ска м/в: TAM 75 T5 BE 3.2 и GAZ пу тар.
Пут нич ка м/в: Ауто бус FAP SA NOS S-415, OPEL ASCO NA 1.6, ауто-

бус ТАМ 80 А 5, ауто бус ТАМ 190 А109, OPEL VEC TRA, LA DA SA MA RA 
1500, ZA STA VA 101, JU GO FLO RI DA 1.3, AUDI А100, ZA STA VA JU GO 
CO RAL 55 и IDA OPEL KA DET 1,6.

Ин же ње риј ска: До зер TG-140 В, до зер гу се ни чар RDB-90 и греј дер 
MG-145.

Oстала ПС: Апа ра ти за елек тро луч но за ва ри ва ње, пресe хидраулич-
нe, стру го ви ра зни, ко ли ца за ва ре ње, уре ђај за за ва ри ва ње, гло да ли це, де-
ло ви уре ђа ја за хла ђе ње, сан ду ци ра зни, ре зер вни де ло ви од ин же ње риј-
ских ма ши на (ас фалт на ба за) и ми но по ла гач руч ни. 

При кључ на: При ко ли ца PK-04, при ко ли ца чи стач це ви и елек тро по-
кре тач ADP-15.

Рас хо до ва не по крет не ства ри на ла зе се на ло ка ци ја ма: ка сар на „Бу-
бањ По ток”, ка сар на „Ал ва џи ни ца”, Ча чак, ВП 3947 Но ви Сад, ВП 3262 
Кра гу је вац и ВП 5032 Кне же вац.

Раз гле да ње по крет них ства ри одр жа ће се у вре ме ну од 10,00 до 14,00 
ча со ва и то: 

– 26. октобра 2016. го ди не у ВП 3947 Но ви Сад, 
– 27. октобра 2016. го ди не у ка сар ни „Ал ва џи ни ца”, Ча чак и у ВП 

3262 Кра гу је вац и 
– 28. октобра 2016. го ди не на ло ка ци ји Бу бањ По ток и ВП 5032 Кне-

же вац.
Пра во раз гле да ња има ју сва прав на и фи зич ка ли ца ко ја от ку пе тен-

дер ску до ку мен та ци ју.
Пи са но јав но над ме та ње одр жа ће се 31. октобра 2016. го ди не са по-

чет ком у 10,00 ча со ва, у ВП 5032 Бе о град–Кне же вац, Осло бо ђе ња 30 пу-
тем при ку пља ња пи са них по ну да.

Пра во уче шћа на над ме та њу има ју сва прав на и фи зич ка ли ца ко ја 
из вр ше бес по врат ну упла ту 3.000,00 ди на ра, на име от ку па тен дер ске до-
ку мен та ци је.

Упла ту из вр ши ти на ра чун број 840-19540845-28, при ма лац РС МО 
РЦ Бе о град, по зив на број 122742312219, свр ха упла те „Тро шко ви над ме-
та ња 10/2016”.

По твр ду о упла ти на из нос од 3.000,00 ди на ра и зах тев за уче шће 
на над ме та њу, ако пр ви пут уче ству ју на над ме та њу, уче сни ци над ме та ња 
пре да ју пред став ни ку про дав ца прил иком пре у зи ма ња тен дер ске до ку мен-
та ци је. Тен дер ска до ку мен та ци ја пре у зи ма се од 10. октобра 2016. го ди не 
до 28. октобра 2016. го ди не у вре ме ну од 8,00 до 15,00 ча со ва.

Пре по чет ка над ме та ња куп ци су у оба ве зи да по ло же ка у ци ју у го то вом 
нов цу, у ви си ни од 10% од по чет не це не сред ства ко је ли ци ти ра ју, на бла гај ни 
ВП 5032 Бе о град и то у вре ме ну од 7,30 до 9,30 ча со ва. Пи са не по ну де се пре-
да ју у де ло вод ство ВП 5032 Бе о град, лич но на дан над ме та ња у вре ме ну од 
7,30 до 9,55 ча со ва. Уче сни ци над ме та ња мо ра ју по се до ва ти уред но овла шће-
ње за уче шће на над ме та њу и ко пи ју лич ног до ку мен та.

Бли же ин фор ма ци је о про да ји мо гу се до би ти пу тем те ле фо на број 
011/3053-427, 011/3053-433, 011-3514-284 или у про сто ри ја ма ВП 5032 Бе-
о град. 15523

Јавни конкурси
ДРЖАВНОВЕЋЕТУЖИЛАЦАна основу члана 78. Закона о јавном 

тужилаштву („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 
– др. закон, 101/11, 38/12 – одлука УС, 121/12, 101/13, 111/14 – одлука 
УС, 117/14 106/15, 63/16 – Одлука УС), чл. 25. до 27. Пословника о раду 
Државног већа тужилаца („Службени гласник РС”, бр. 55/09, 43/15, 4/16), 
оглашава избор за заменике јавних тужилаца у јавним тужилаштвима у 
Републици Србији и то за:

Назив јавног тужилаштва  Број места

I
Више јавно тужилаштво у Београду   4
Више јавно тужилаштво у Зрењанину   1
Више јавно тужилаштво у Сомбору   1

II
Друго основно јавно тужилаштво у Београду 3
Треће основно јавно тужилаштво у Београду   3
Основно јавно тужилаштво у Смедереву   1
Основно јавно тужилаштво у Убу   1
Основно јавно тужилаштво у Новом Саду   2
Основно јавно тужилаштво у Бачкој Паланци   1
Основно јавно тужилаштво у Зрењанину   1
Основно јавно тужилаштво у Руми   1
Основно јавно тужилаштво у Сенти   1
Основно јавно тужилаштво у Шапцу   1
Основно јавно тужилаштво у Крушевцу   1
Основно јавно тужилаштво у Новом Пазару   1
Основно јавно тужилаштво у Алексинцу 1
Позивају се заинтересовани кандидати који испуњавају услове про-

писане Законом о јавном тужилаштву да поднесу пријаву. У пријави на 
оглас обавезно се наводи назив једног или више јавних тужилаштава за 
који се пријава подноси и јединствени матични број грађана (ЈМБГ). Уз 
пријаву на оглас потребно је да сви кандидати доставе потпуну личну и 
радну биографију.

Кандидати који су носиоци јавнотужилачке функције не подносе до-
казе о испуњености услова за избор.

Кандидати који нису носиоци јавнотужилачке функције достављају 
доказе о испуњености услова за избор и то: оверену копију дипломе о за-
вршеном правном факултету, као и завршеним специјалистичким, магис-
тарским или докторским студијама; оверену копију уверења о положеном 
правосудном испиту; уверење о држављанству Републике Србије; уверење 
да се против подносиоца пријаве не води кривични поступак; уверење о 
здравственој способности; изјаву подносиоца о томе да ли му је изрицана 
дисциплинска мера, и да ли је осуђиван за било које кривично дело, па ако 
јесте када и због чега; писане стручне радове из области правне струке; 
потврду о радном искуству у правној струци као и друге податке који су 
од значаја за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве Државно веће тужилаца ће од-
бацити.

Пријаве се подносе Државном већу тужилаца, Београд, Ресавска 42, 
са назнаком: „Оглас за избор заменика јавних тужилаца”.  15599

ОСНОВНАШКОЛА„СВЕТИСАВА”,ПАНЧЕВО, Вој во ђан ска б.б. на 
осно ву чла на 130. став 3. и чла на 132. став 6. тач ка 1) За ко на о осно ва-
ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња („ Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09, 
52/2011 и 55/2013, 35/2015 – аутен тич но ту ма че ње, 68/2015 и 62/2016 – Од-
лу ка УС) и од лу ке в.д. ди рек то ра, број 1870 од 3. октобра 2016. го ди не рас-
пи су је кон курс за при јем у рад ни од нос за сле де ће рад но ме сто: 

1. На став ник ин фор ма ти ке и ра чу нар ства – један из вр ши лац на од-
ре ђе но вре ме (до поврат ка на рад по моћ ни ка ди рек то ра а нај ду же до 31. 
августа 2017. године), са 45% нор ме.

Оп шти усло ви:  про пи са ни чла ном 8., 120. и 132. За ко на о осно ва ма 
си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња.

По себ ни усло ви: про пи са ни Пра вил ни ком о сте пе ну и вр сти обра-
зо ва ња на став ни ка ко ји из во де обра зов но-вас пит ни рад из из бор них пред-
ме та у основ ној шко ли („Службени гла сник РС – Про свет ни гла сник”, бр. 
11/12, 15/13, 10/16 и 11/16).

При ја ве сла ти на адре су: ОШ „Све ти Са ва” Пан че во, Вој во ђан ска 
б.б., у ро ку од осам  да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку 
Републике Ср би је”, с на зна ком „за кон курс”.

Уз при ја ву до ста ви ти:
– ове ре ну фо то ко пи ју ди пло ме,
– из вод из МК др жа вља на, не ста ри ји од шест ме се ци (ори ги нал или 

ове ре на фо то ко пи ја),
– из вод из МК ро ђе них (ори ги нал или ове ре на ко пи ја).
Не пот пу не и не бла го вре ме не при ја ве не ће се раз ма тра ти. 15575


