конкурси
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
објављује

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријаву кандидата за добровољно служење
војног рока с оружјем
и кандидата за слушаоце курса за резервне
официре Војске Србије
1. Право пријављивања кандидата на добровољно служење војног рока с оружјем и кандидата
за слушаоце курса за резервне официре
На добровољно служење војног рока с оружјем у Војсци
Србије могу се пријавити кандидати мушког и женског пола
који у 2019. години навршавају од 19 до 30 година.
Општи услови:
– да је држављанин Републике Србије;
– да није осуђен на казну малолетничког затвора или безусловно на казну затвора због кривичног дела (док казну
не издржи или не буде пуштен на условни отпуст);
– да се не води кривични поступак због кривичног дела
за које се гони по службеној дужности;
– да је здравствено способан за војну службу;
– да није одслужио војни рок са оружјем и
– да има место пребивалишта на територији Републике
Србије.
Поред општих, кандидат за слушаоца курса за резервне
официре мора испуњавати и следеће услове:
– да има завршене основне академске студије, односно
основне струковне студије од значаја за Војску Србије;
– да испуњава услове прописане за регруте који се упућују у посебне јединице Војске Србије и
– да има позитивну безбедносну проверу.
2. Подношење пријаве и потребна документација за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока с оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије
Пријаву кандидат подноси центру Министарства одбране
за локалну самоуправу, према месту пребивалишта.
Кандидат који има боравиште у иностранству пријаву може поднети надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству.

УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ
расписује
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ЈАВНИ КОНКУРС

за избор у звање наставника у образовно
-научном пољу медицинских наука:
1. децембар 2018.

Образац пријаве кандидат добија у центру Министарства
одбране за локалну самоуправу.
Кандидат који се пријавио за добровољно служење војног
рока с оружјем дужан је да испуни образац пријаве и приложи:
– фотокопију дипломе о завршеној школи (оригинал документа на увид) и
– биографију.
Кандидат за слушаоца курса за резервне официре уз пријаву прилаже следеће доказе:
– уговор са Министарством одбране о стипендирању, ако
је био војни стипендиста и
– писану сагласност за безбедносну проверу за упућивање у посебне јединице Војске Србије.
3. Избор кандидата за добровољно служење војног рока с
оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре у Војсци Србије
Утврђивање коначне ранг-листе кандидата врше регионални центри Министарства одбране, на основу предлога центара Министарства одбране за локалну самоуправу, након обављених лекарских и других прегледа и психолошких испитивања кандидата у овлашћеним војноздравственим установама.
Избор потребног броја кандидата са утврђене коначне
ранг-листе врше комисије регионалних центара Министарства одбране, у складу са Планом упута кандидата на добровољно служење војног рока с оружјем у центре за обуку и
Планом пријема слушалаца курса за резервне официре за
одређени упутни рок.
4. Закључивање уговора
Изабрани кандидати потписују уговор са Министарством
одбране, којим се уређују међусобна права и обавезе, који
обавезно садржи почетак и завршетак добровољног служења војног рока, услове живота и рада, новчана примања,
услове прекида добровољног служења војног рока и накнаду
трошкова у случају неоправданог прекида добровољног служења војног рока.
Све додатне информације могу се добити у центру Министарства одбране за локалну самоуправу у месту пребивалишта, надлежном дипломатско-конзуларном представништву
Републике Србије у иностранству и на сајту Министарства
одбране www.mod.gov.rs.
Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење
војног рока с оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије у 2019. години стално је отворен, а рангирање кандидата вршиће се периодично, у складу са роковима упућивања. ƒ
1.

један наставник за ужу научну област неурологија у звање доцента;
2. два наставника за ужу научну област интерна медицина
подобласт кардиологија у звање доцента.
Јавни конкурс за поновни избор у звање наставника у
образовно-научном пољу медицинских наука:
1. један наставник за ужу научну област оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом у звање ванредног професора;
2. један наставник за ужу научну област орална медицина
у звање ванредног професора.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
1. да кандидат поседује научни степен доктора наука из
области за коју се бира;
2. да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе
коју издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи;
3. да је кандидат професионално војно лице/војни службеник.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА
1. да испуњава услове за избор у звање доцента из члана
16. и члана 17. Правилника о стицању звања наставника на Универзитету одбране („Службени војни лист”,
бр. 21/16 и 3/17);
2. кандидати за избор у звање доцента приступно предавање ће одржати 19. 12. 2018. године. Приступно предавање траје најдуже 20 минута. Тему бира кандидат, с
тим да она мора да буде из уже научне области за коју
конкурише за избор у звање доцента.
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ
НА КОНКУРС
Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:
1. документацију према Упутству за припрему конкурсне
документације и израду извештаја за избор у звање наставника (одлуке Сената број 7/56 од 20. октобра 2016.

УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и поновни избор у звање сарадника
Расписује се конкурс за избор у звање сарадника:
једног сарадника за ужу научну област орална медицина у звање асистента.
Расписује се конкурс за поновни избор у звање сарадника:
1. једног сарадника за ужу научну област имунологија у
звање асистента;
2. једног сарадника за ужу научну област оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом у звање асистента.
1.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
– да је кандидат професионални припадник Војске Србије.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
1) да је кандидат завршио одговарајућу здравствену специјализацију.
2) да је кандидат уписао докторске академске студије или

2.

3.

г. и број 9/66 од 21. априла 2017. г.), које је објављено
на интернет страници Универзитета одбране (Медицинског факултета ВМА);
попуњен одговарајући образац Извештаја комисије о
пријављеним кандидатима за избор у звање наставника;
уверење надлежног органа МУП-а о непостојању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА
Пријаве на конкурс за избор у звање наставника подносе
се на адресу Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране: Црнотравска 17, Београд, са
назнаком „конкурс за избор у звање наставника”.
У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну
област и звање за које се пријава подноси.
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити
разматране.
Конкурсна документација се неће враћати кандидату.
Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног
дана од дана објављивања. ƒ

3)
4)

му је као магистру наука одобрена тема за израду докторске дисертације;
да је кандидат студије завршио са просечном оценом
најмање осам (8);
да кандидат има најмање jeдан рад in extenso, као први
аутор у часопису са рецензијом.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ
НА КОНКУРС

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
биографске податке и доказе о испуњености услова
конкурса;
2. библиографију објављених научних и стручних радова
са копијама примерака научних радова и других публикација.

1.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Пријаве на конкурс за избор у звање сарадника подносе
се на адресу Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета обране Црнотравска 17, Београд, са
назнаком „конкурс за избор у звање сарадника”. У пријави
обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и
звање за коју се пријава подноси.
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити
разматране.
Конкурсна документација се неће враћати кандидату.
Конкурс је отворен 30 дана рачунајући од првог наредног
дана од дана објављивања. ƒ
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конкурси
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРAНЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

Управа за традицију, стандард и ветеране

ОБАВЕШТЕЊЕ

о донетој Одлуци о расподели
расположивих неуређених станова
у закуп на неодређено време
На основу члана 24., а у вези са чланом 17. став 4. Закона о
Влади РС („Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) и
члана 20а. став 6., а у вези члана 14. став. 3. Правилника о решавању стамбених потреба запослених у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, бр. 14/2014,
31/2015 и 9/2017), министар одбране донео је Одлуку о рас-

подели расположивих неуређених станова у закуп на неодређено време (у даљем тексту: Одлука).
Расподела станова из Одлуке ће се извршити у поступку
јавног оглашавања, а према тексту Јавног огласа који је у прилогу Одлуке.
Одлука је достављена организационим јединицама МО и
ВС и ветеранским и традиционалним удружењима и објављена на сајту Управе за традицију, стандард и ветеране Сектора
за људске ресурсе. Јавни оглас, без Прегледа неуређених станова са распоредом термина показивања заинтересованим
лицима (Прилог број 1), биће објављен на сајту Министарства
одбране, у магазину „Одбрана” и у дневном листу „Вечерње
новости”.
Одлука ће се реализовати са пресеком стања на дан 30.
новембар 2018. године. Појединачну доделу неуређених станова извршиће Стамбена комисија, у складу са одредбама
Правилника о решавању стамбених потреба запослених у
Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни
лист”, бр. 14/2014, 31/2015 и 9/2017). ƒ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРAНЕ
објављује

ЈАВНИ ОГЛАС

за расподелу расположивих неуређених станова
у закуп на неодређено време за решавање
стамбених потреба запослених у
Министарству одбране и Војсци Србије
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1. децембар 2018.

1. Предмет расподеле су 52 расположива неуређена
стана, по местима и структури према следећем:
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На основу члана 24., а у вези са чланом 17. став 4. Закона о
Влади РС („Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) и
члана 20a став 6. Правилника о решавању стамбених потреба запослених у Министарству одбране и Војсци Србије
(„Службени војни лист” број 14/14, 31/15 и 9/17-у даљем тексту: Правилник) објављује се оглас за расподелу расположивих неуређених станова у закуп на неодређено време за решавање стамбених потреба запослених у Министарству одбране и Војсци Србије.
Неуређен стан је стан у којем нису изведени радови
инвестиционог и текућег одржавања према пропису којим се
уређује начин коришћења, управљања и одржавања
стамбених зграда. Неуређени стан се предаје закупцу у
виђеном стању без могућности на рефундацију трошкова
уложених у инвестиционо и текуће уређење стана и без
могућности на умањење износа закупнине по истом основу.
Лице коме се стан додели не може стећи право својине по
основу уложених средстава у инвестиционо одржавање
неуређеног стана.
2. Лице које се пријављује на Јавни оглас треба да испуњава
следеће критеријуме:
Основни критеријуми:
1) да има поднет захтев за доделу стана у закуп на
неодређено време на прописаном обрасцу са пратећом
документацијом,
2) да има право на решавање стамбеног питања доделом
стана у закуп на неодређено време по одредбама
Правилника и
3 да је лице без стана или да је лице које користи
неодговарајући стан у закуп на неодређено време из
стамбеног фонда Министарства одбране и Војске
Србије.
Посебни критеријуми:
1) да је лице својом изјавом дало сагласност да стамбено
питање коначно решава доделом неуређеног стана у
закуп на неодређено време,
2) да је лице својом изјавом дало сагласност да му се

додељени неуређен стан преда у виђеном стању и
да је лице својом изјавом дало сагласност да нема право
на рефундацију трошкова уложених у инвестиционо и
текуће одржавање стана, умањење износа закупнине по
истом основу, као и да не могу стећи право својине по
основу уложених средстава у инвестиционо одржавање
неуређеног стана.
Уколико лице које нема поднет захтев за доделу стана у
закуп на неодређен време, а стамбено питање жели да
решава на овај начин, треба да до дана пресека стања
достави следећу документацију:
1) попуњен образац захтева за доделу стана у закуп на
неодређено време;
2 изјаву на обрасцу о прихватању коначног решавања
стамбеног питања доделом неуређеног стана.
3) доказе, у оригиналу или копији овереној од стране јавног
бележника или суда на територији општине где није
именован јавни бележник, по следећем:
– да ли је остварио право на поврат стана у бившим
републикама СФРЈ,
– признавање болести по налазу Више војно лекарске
комисије у складу са Решењем о листи тешких и трајних
болести („Службени војни лист” број 36/2015),
– решење о утврђеном степену инвалидности или
телесног оштећења надлежног органа ПИО,
– уверење МУП-а о пребивалишту за носиоца права и
чланове његовог заједничког породичног домаћинства и
– уверење Управе прихода о пореском задужењу за стан
– кућу за носиоца права и чланове његовог заједничког
породичног домаћинства (не из катастра).
3. Организациона јединица Министарства одбране надлежна
за инфраструктуру ће са заинтересованим лицима која се
определе за овај начин коначног решавања стамбеног
питања спровести поступак разгледања понуђених
неуређених станова у периоду од 9. 11. до 19. 11. 2018.
године, а према Прегледу неуређених станова са
распоредом термина показивања заинтересованим
лицима (Прилог број 1).
3)
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Разгледање станова обавља носилац права на решавање
стамбеног питања или чланови његовог породичног
домаћинства уколико је исти спречен, с тим да је обавезно
њихово легитимисање увидом у војну легитимацију или личну
карту, о чему ће лице из Управе за инфраструктуру Сектора
за материјалне ресурсе водити евиденцију. Пожељно је да
лица приликом доласка на разгледање стана, а која поседују
решење/закључак стамбеног органа, исто дају на увид
службеном лицу.
4. Лице може да се определи за доделу неуређеног стана
припадајуће структуре по Правилнику, као и за мањи
неуређени стан, с тим да запослени у Министарству одбране
и Војсци Србије решавају стамбено питање у гарнизону
односно месту службовања, а пензионисана лица и чланови
породичног домаћинства погинулог или умрлог лица, у било
којем гарнизону односно месту на територији Републике
Србије.
5. Запослено лице треба да достави писану изјаву оверену
од надлежног старешине јединице – установе у којој је на
служби (Прилог број 2), а пензионисано лице и чланови
породичног домаћинства погинулог или умрлог лица изјаву
оверену код јавног бележника или суда на територији
општине где није именован јавни бележник (Прилог број 3).
Лице је у обавези да се у изјави определи за припадајућу
структуру неуређеног стана или за искључиво једну структуру
мањег стана од припадајућег, заокруживањем једне од
понуђених опција: а) или б) са навођењем адреса станова
рангираних у складу са израженом жељом. Станови ће се
делити лицима искључиво према броју утврђених бодова и
месту на јединственој ранг-листи, а према редоследу
изражених жеља за конкретну структуру стана. Лице може
изразити жељу максимално за све станове у оквиру једне
структуре и исте написати на полеђини изјаве. Стан који се не
налази на листи жеља заинтересованог лица, биће додељен
следећем лицу на ранг листи, које је изразило жељу за
конкретан стан.
Лице је у обавези да заокружи и једну од опција: в) или г),
које се односе на утврђено право на доделу стана у закуп на
неодређено време, под условом да има поднет и прихваћен
захтев.
Уколико има промена које утичу на обим и право на стан
потребно је да се о насталим променама доставе валидни
докази: да ли је остварио право на поврат стана у бившим
републикама СФРЈ, признавање болести по налазу Више
војнолекарске комисије у складу са Решењем о листи тешких
и трајних болести („Службени војни лист”, број 36/2015),
решење о утврђеном степену инвалидности или телесног
оштећења надлежног органа ПИО, уверење МУП-а о
пребивалишту за носиоца права и чланове његовог
заједничког породичног домаћинства, уверење Управе
прихода о пореском задужењу за стан – кућу за носиоца права
и чланове његовог заједничког породичног домаћинства (не
из катастра), најкасније до дана пресека стања.
Лице које нема утврђено право на доделу стана
закључком/решењем, а има поднет захтев за доделу стана у
закуп на неодређено време није у обавези да заокружи опције
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в) или г), али је потребно да достави потребне доказе уколико
је у међувремену дошло до промена које утичу на решавање
стамбеног питања.
Лице које први пут подноси захтев за доделу стана по
Правилнику такође не заокружује опцију в) и г).
6. Уколико лице до дана пресека стања не достави захтев
за доделу стана у закуп на неодређено време по Правилнику,
са свим потребним доказима, односно достави непотпуну,
неоверену или неблаговремену изјаву за доделу неуређеног
стана у закуп на неодређено време иста се неће се
разматрати приликом расподеле предметних станова.
7. Писане изјаве потребно је доставити Управи за
традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе
(Немањина 15, 11000 Београд) најкасније до дана 30.
новембра 2018. године, који је одређен као дан пресека
стања.
8. По достављању изјава, а на основу решења о утврђеном
праву и укупног броја бодова по захтеву за доделу стана у
закуп по Правилнику, стамбени орган извршиће рангирање
на јединственој ранг-листи реда првенства за доделу
неуређеног стана, без доношења нових решења о утврђеном
праву на доделу неуређеног стана у закуп на неодређено
време. Стамбена комисија ће спровести поступак доделе у
складу са Одлуком и Пословником о раду стамбене комисије.
Стамбена комисија ће донети коначно решење о додели
неуређеног стана у закуп на неодређено време, након чега ће
захтев лица за доделу стана у закуп на неодређено време по
Правилнику, бити скинут са евиденције.
Стамбени интересенти који се определе за овај начин
решавања стамбеног питања имају право на подношење
жалбе Стамбеној комисији на Преглед извода из донетих
решења о додели неуређених станова у закуп на неодређено
време, у року од 15 дана од дана започињања рока за жалбу
који ће одредити Стамбена комисија након одржане седнице.
9. Уколико лице коме је додељен неуређен стан, након
закључења уговора о закупу неуређеног стана на неодређено
време жели да исти откупи односно стекне у својину, захтев
би се решавао под једнаким условима као и стан у закуп на
неодређено време без умањења откупне цене по основу
уложених средстава за уређење стана.
10. Све информације у вези са разгледањем расположивих
неуређених станова у закуп на неодређено време могу се
добити на телефоне: 011/6147-347 (локал 207 и 211),
011/6138542 и 018/555-916 у Управи за инфраструктуру
Сектора за материјалне ресурсе, радним данима од 9.00 до
14.00 часова.
11. Ближе информације у вези са могућношћу решавања
стамбеног питања путем доделе неуређеног стана у закуп на
неодређено време могу се добити телефон: 011/3201-222 у
Управи за традицију, стандард и ветеране, уторком и
четвртком у времену од 11.00 до 15.00 часова.
12. У разматрање ће се узети само изјаве достављене у
периоду од 1. 11. 2018. до 30. 11. 2018. године. ƒ
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРAНЕ
УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ
На основу члана 27. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13 и 105/14, 104/16 – др. закон,
108/16 и 113/17) и Закључака Владе Републике Србије 05 Број: 361-4370/2013 од 4. јуна 2013. године, 05 Број: 361-3068/2014
од 22. априла 2014. године, 05 Број: 361-10395/2014 од 13. 9. 2014. године, 05 Број: 361-12747/2014 и 05 Број: 36112750/2014 од 22. октобра 2014. године, 05 Број: 361-14674/2014, 05 Број: 361-14675/2014 од 25. новембра 2014. године, 05
Број: 361-6143/2015 и 05 Број: 361-6148/2015 од 8. јуна 2015. године, 05 Број: 464-1826/2014 од 3. 3. 2014. године, који је
измењен Закључком 05 Број: 464-9088/2016 од 5.октобра 2016. године, 05 Број: 361-200/2015 од 15. јануара 2015. године,
05 Број: 361-3208/2016 од 25. марта 2016. године, као и Закључка 05 Број: 361-7763/2018-1 од 28. августа 2018. године, у
вези са чланом 6. став 2. и са чланом 12. став 3. и 4. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћивања других имовинских
права као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС”, бр. 16/18), Комисија
Министарства одбране – Управе за инфраструктуру, расписује
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II. УСЛОВИ ДАВАЊА У ЗАКУП
Пословни простор даје се у закуп у постојећем – „виђеном
стању”, без права закупца на накнадне рекламације.
Пословни простор биће дат у закуп по спроведеном поступку прикупљања писмених понуда, најповољнијем понуђачу, који ће бити изабран на основу висине понуђене закупнине, уколико испуњава и друге услове из огласа.
Пословни простор се даје у закуп на неодређено време.
Пословни простор који се састоји од локала и магацина
даје се у закуп као целина.
III. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА
Право учешћа на огласу имају сва физичка и правна лица,
која уплате депозит у висини од 10.000,00 динара за сваки
пословни простор за који конкуришу, a која испуњавају услове из огласа.
Понуде се достављају искључиво поштом за сваки пословни простор појединачно, закључно са даном 20. 12. 2018. године, који је последњи дозвољени датум поштанске овере.
Уредна и потпуна писмена понуда мора да садржи:
а) све податке о подносиоцу понуде, и то:
– за ФИЗИЧКА ЛИЦА – име и презиме, адресу,
фотокопију личне карте, јединствени матични
број грађана и контакт телефон;
– за ПРЕДУЗЕТНИКЕ – име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње, копију решења о упису у регистар код надлежног органа,
матични број, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има
рачун, копију потврде о додељеном ПИБ, копију потврде о извршеном евидентирању за
ПДВ, уколико је у систему ПДВ, као и контакт
телефон;
– за ПРАВНА ЛИЦА – назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар привредних субјеката, копију уговора о отварању
и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун, копију потврде о додељеном ПИБ,
копију потврде о извршеном евидентирању за
ПДВ, уколико је у систему ПДВ, име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор)
његов потпис и печат, као и контакт телефон;
б) врсту делатности коју би понуђач обављао у пословном
простору;
ц) висину укупног износа закупнине коју понуђач нуди за
закуп пословног простора, на месечном нивоу, фиксно
изражену у динарима;
д) потврду Републичке дирекције за имовину Републике
Србије или Министарства одбране – Управе за инфраструктуру да је понуђач измирио закупнину уколико је
већ закупац пословног простора у јавној својини Републике Србије, корисника Министарства одбране;
е) број рачуна за враћање депозита.
Непотпуне, незатворене и неблаговремене понуде неће
бити разматране.
Понуда у којој је висина закупнине дата описно неће се
разматрати.
Полагање депозита врши се уплатом на рачун: 840833804-55, сврха уплате – депозит за спровођење поступка
располагања војном и другом државном имовином, позив на

број: 15912201814647, прималац: Републичка дирекција за
имовину Републике Србије, Краља Милана 16, Београд.
Понуде се, уз доказ о уплати депозита, достављају на
адресу: Министарство одбране – Управа за инфраструктуру,
11000 Београд, Немањина 15, препорученом пошиљком, у
затвореној коверти на којој је јасно назначено „Понуда за
закуп пословног простора у Прегледу број______ (навести
број Прегледа у коме се пословни простор налази: 1. 2. или
3.), под редним бројем____”(навести редни број пословног
простора), са напоменом: „НЕ ОТВАРАЈ”.
IV. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Поступак отварања писмених понуда спровешће се комисијски, дана 27. 12. 2018. године у 10 часова, у просторијама
Министарства одбране – Управе за инфраструктуру, Милентија Поповића 23–25, Нови Београд.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене закупнине, као и да испуњава остале услове из огласа.
Уколико на оглас пристигне једна понуда, та понуда ће се
узети у разматрање.
Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти
износ закупнине, Комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ закупнине да у року од 3 (три) дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду,
са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату
понуду, а које понуде ће Комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.
Уколико понуђачи из претходног става у року од 3 (три)
дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили нову понуду са истоветном закупнином, Комисија
ће жребом изабрати најповољнијег понуђача.
Учеснике огласа Министарство одбране – Управа за инфраструктуру обавестиће писмено о избору најповољније
понуде у року од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке надлежног органа о избору најповољнијег понуђача.
Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом у року од 8 (осам) дана од дана пријема позива за закључење уговора не потпише уговор, сматраће се да је одустао
од закупа, а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач.
Најповољнији понуђач регулисаће међусобна права и обавезе са Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије, Београд, Краља Милана 16, уговором у закупу на неодређено време.
Депозит се у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији враћа у року од 20 радних дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача, а у случају да
најповољнији понуђач одустане од закључења уговора, уплаћени депозит неће бити враћен.
Све потребне информације поводом овог огласа могу се
добити у Министарству одбране – Управи за инфраструктуру, за време трајања огласа, у времену од 10.00 до 14.00 часова од војних службеника Верице Ђошић и Маје Ранитовић
на телефон: 011/6147-347, локал 210 и 211 . ƒ

51

