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1. That the bidder has experience in performing route (urban and
suburban) transport of passengers of not less than 3 years to the date of
announcing the public call, i.e. that in that period has at least 2 (two) contracts
concluded the subject of which is route (urban and suburban) transport of
passengers on the territory of the local government, as a selected bidder or a
member of a group of bidders, or is a member of a consortium, of which at
least one contract is on public-private partnership with or without elements of
concession, which is proven by submitting photocopies of contracts,
2. That the bidder meets the ISO 9001  – Quality management system and
also ОHSAS 18001  – Occupational health and safety management, which is
proven by submitting ISO 9001 and ОHSAS 18001 certificates.
c) evidence of meeting technical requirements:
1. That the bidder owns or has rented or leased and currently uses a total
of 21 buses, 5 of which are with 44-53 passenger seats and 13 mini buses with
20-25 passenger seats, and spare vehicles with the same number of seats  – one
bus and two mini buses, which is proven by photocopies of vehicle registration
card readers; in cases when no bidder or a member of a consortium is mentioned
as the vehicle owner in the vehicle registration card it is necessary to submit a
rental/lease contract for that vehicle/s (for the vehicles owned by the bidder no
evidence of acquisition is required) and photocopies of registration stickers for
the vehicles. The vehicles cannot be produced before 01 January 2007, which
does not apply to the spare vehicles.
2. The bidder is obliged to provide one freight vehicle (box body) of up
to 3.5 tonnes for the needs of servicing vehicles on the spot, which is proven by
registration card and photocopy of vehicle registration card reader. The bidder
must also own the equipment for disassembly and assembly of tires and also the
tire balancing machine  – proven by a stock checkup list or, if the equipment was
purchased in 2018, by a photocopy of the bill (invoice).
3. As far as the use of parking area is concerned, it is necessary that
the bidder owns or has leased a parking place on the territory of Knjazevac
Municipality, in the total area of 30 ares, which is proven by an appropriate
contract, certified by a notary public or a competent court. In case when the
basis for using the parking area is a lease contract, it has to be concluded for the
period of eight years and three months in case is has been concluded after the
date the announcing the public call.
4. As far as the facility for vehicle maintenance is concerned, it is necessary
that the bidder owns or has leased or to use based on the contract on business and
technical cooperation on the territory of Knjazevac Municipality, a workshop
for vehicle maintenance with minimum two pits, which is proven by a relevant
contract, certified by a notary public or a competent court. In case when the basis
for use of the workshop is a lease contract, it has to be concluded for the period
of eight years and three months in case is has been concluded after the date the
announcing the public call. In case when the base for the usage is a contract on
business and technical cooperation, such contract may not be certified.
5. The bidder is obliged to, in conformity with Article 92 of the Law
on Consumer Protection (”Official Gazette of RS”, No. 62/2014 and 6/2016)
provide the use of a free of charge phone number for giving information related
to the bus timetable and other services provided by the carrier  – proven by the
contract with one of the telecommunications operators which provide services
on the territory of the republic of Serbia.
6. The bidder is obliged to have, on the territory of the town of Knjazevac,
owned or leased a business space (information desk, ticket office for providing
immediate information related to the timetable and keeping records about the
arrivals and departures of buses, in an area of at least 12 m2, with the use of
sanitary facilities, proven by a relevant contract certified by a notary public or a
competent court. In case when the basis for use of the business space is a lease
contract, it has to be concluded for the period of eight years and three months in
case is has been concluded after the date the announcing the public call.
d) evidence of fulfilling personal requirements  – to have at least 21 persons
employed full-time or for a limited period of time  – bus drivers with a ”D” category
and to have one employed person  – a car mechanic for performing daily inspection
of technical validity of the vehicles, proven by a photocopy of the labour contract
and the ”M-A” form (certificate of the compulsory social insurance record) for
the drivers and the car mechanic, photocopies of driver’s licenses for the drivers;
school certificate or a diploma for the car mechanic (photocopy).
e) evidence of meeting environmental requirements  – that the bidder
owns an ISO 14001 quality system  – environmental management system,
proven by submitting ISO 14001 certificate.
9. The criterion for the selection of the best offer is the lowest offered price.
10. The deadline for the decision making on the choice of the most
favourable offer or the decision to cancel the procedure of granting a concession
is 30 days, and starts on the expiration date for the submission of bids. The
concession grantor shall, within three days from the deadline date to make the
decision on the most favourable bid, or cancelling the procedure of granting the
concession, forward the decision to each bidder by email and immediately publish
it on the Public procurement portal and Web page www.knjazevac.rs , which shall
be considered delivery of the information about the outcome of the procedure.
11. Legal protection in the procedure of granting a public contract is
provided in conformity with the Law on Public Procurements. Each person
interested in taking part or who takes part in the procedure of granting a public
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contract has the right to submit a request for the protection of rights against the
decision of the public entity which carries out the procedure to the Republic
Commission for the Protection of Rights in Public Procurement Procedures.
The deadline for submission if the request is 15 days from the date of delivery
of the public entity decision (standstill period). The address of the Republic
Commission for the Protection of Rights in Public Procurement Procedures
is: Vlada Republike Srbije, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima
javnih nabavki, Nemanjina 22  – 26, Beograd.
12. All interested bidders may collect the Tender Documentation in
the premises of the Municipal Administration of Knjazevac, address: Milosa
Obilica 1, office No. 11, on weekdays from 8:00 to 14:00h. The tender
documentation can be collected upon submitting evidence of payment of the
amount of 5,000.00 dinars onto the account No. 840-745151843-03, model 97  –
with reference number 60-045 with a note  – purchase of tender documentation.
Insight into the tender documentation can be performed in the premises of
the Municipal Administration of Knjazevac, address: Milosa Obilica 1, office No.
11, on weekdays from 8:00 to 14:00h upon submitting evidence of payment of the
amount of 2,000.00 dinars onto the account No. 840-745151843, model 97  – with
reference number 60-045 with a note  – insight into the tender documentation.
All additional information related to the collecting or insight into the
tender documentation can be obtained in the office or telephone 019/731-623,
ext. 109. Contact person: Marko Ristic.
13. The deadline for submitting bids shall be not less than 60 days from
the date of publishing the Public Call in the ”Official Gazette of RS”. The bids
are to be submitted in person or by mail in closed envelopes with a note: ”Bid
for performing the activities of route (urban and suburban) passenger transport
on the territory of Knjazevac Municipality  – do not open”, to the address:
Opstina Knjazevac, Milosa Obilica 1. On the back of the envelope be sure to
write: the name of the bidder, the address of the bidder, telephone number, name
of contact person. The bids must be in the Serbian language.
14. The public opening of bids shall be performed by the Commission on
the same day when the deadline for submitting bids expires at 11 o’clock a.m.
in the premises of Knjazevac Municipality, address: Milosa Obilica 1 in office
No. 1 or 9. A representative of the bidder may be present at the public opening,
provided that he/she has a power of attorney signed by the authorized person.

18-29095

ЈАВНИ КОНКУРСИ
РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ, Савет, на
основу члана 96. став 2. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14 и 6/2016  – др. закон), објављује
 – Листу подносилаца пријаве на јавном конкурсу за издавање дозвола
за пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког дигиталног, односно аналогног преноса, објављеног у „Службеном гласнику РС”, број 31, дана 27. априла 2018. године и допуне јавног конкурса објављене у „Службеном гласнику РС”, број 37, дана
11. маја 2018. године чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року.
Листа подносилаца пријаве чије су пријаве потпуне и поднете у
предвиђеном року, објављује се по зонама расподеле (allotment) односно
по зонама покривања за које је јавни конкурс расписан, и то:
ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПРУЖАЊЕ МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ЕМИТОВАЊА
Зона расподеле (број
дозвола)

Подносилац пријаве/број пријаве

1 Подручје целе 1. дозвола Радиодифузно предузеће „Студио Б” д.о.о. Београд  –
НЈК-1/18
Републике
РТВ „BK Telecom” д.о.о. Београд  – НЈК-2/18
Србије
„LTR” медији и комуникације д.о.о. Београд  – НЈК-3/18
„Kopernikus Cable Network” д.о.о. Ниш  – НЈК-4/18
2 Авала

1. дозвола „СОС канал плус” д.о.о. Београд  – АВ-1/18

3 Црвени Чот

1. дозвола 1. „РТВ Панчево” д.о.о. Панчево  – ЦЧ-1/18

4 Бесна Кобила 2. дозволе 1. „Врањска плус” д.о.о. Врање  – БК-1/18
2. „Kopernikus Cable Network” д.о.о. Ниш  – БК-2/18
5 Црвени Чот
Суботица-Сомбор

1. дозвола 1. „Новосадска ТВ” д.о.о. Нови Сад  – ЦЧСС-1/18
2. „Kopernikus Cable Network” д.о.о. Ниш  – ЦЧСС-2/18

6 Јастребац

1. дозвола 1. „Зона Плус» д.о.о. Ниш  – ЈА-1/18

7 Рудник-Црни 2. дозволе 1. „Радио телевизија Шумадија” д.о.о. Аранђеловац
Врх
 – ЦВ-1/18
2. Удружење за информисање путем електронских и
принтаних медија „Rom press” Ниш  – ЦВ-2/18
8 Тупижница
Дели Јован

1. дозвола 1. „Kopernikus Cable Network” д.о.о. Ниш  – ТПДЈ-1/18

9 Цер-Маљен

1. дозвола 1. „Kopernikus Cable Network” д.о.о. Ниш  – ЦМ-1/18
2. Удружење грађана „Заједно до једнакости” Београд
 – ЦМ-2/18
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ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛАЗА ПРУЖАЊЕ МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ РАДИЈА
Ознака
Лр92

Зона
покривања

Подносилац пријаве/број пријаве

Лазаревац „SGFX” медиа д.о.о. Лазаревац  – ЛР 92-2/18
Привредно друштво „Radio Galaxy 2018” д.о.о. Лазаревац  – ЛР
92-3/18
„Минел Кварц” д.о.о. Лазаревац  – ЛР 92-4/18
Удружење грађана „Заједно до једнакости” Београд  – ЛР 92-5/18
„Broadcasting Media Group Galaxy” д.о.о. Бајина Башта  – ЛР 92-7/18

Лр119 Кнић

„Радио 9” д.о.о. Крагујевац  – ЛР 119-1/18
Јовица Миливојевић пр ЗТУР и мењачница „Раде Змај” Баре  –
ЛР 119-2/18

Лр288 Гуча

Милош Стошића пр Агенција за маркетинг „Skay Media Team”
Ранутовац  – ЛР 288-1/18
„Круна” д.о.о. Јежевица  – ЛР 288-2/18
„Студио М” д.о.о. Чачак  – ЛР 288-3/18

Лр192 Љиг

Предузеће за производњу, промет и услуге „Радио Бубоња”
д.о.о. Љиг  – ЛР 192-1/18
Удружење грађана „Заједно до једнакости” Београд  – ЛР 192-2/18

Лр243 Футог

Удружење грађана „Завичајно удружење Футог” Футог  – ЛР 243-1/18

Лр314 Суботица Фондација „Панонија” Суботица  – ЛР 314-1/18
Удружење грађана „Буњевачки омладински центар”, Суботица
 – ЛР 314-2/18
„Megvajer” д.о.о. Суботица  – ЛР 314-3/18
Лр145 Рековац

Миле Влаисављевић пр занатска радња Столар дрводеља, Крагујевац  – ЛР 145-1/18

Лр164 Ариље

Милена Вучетић пр Агенција за бежичне телекомуникације
„Pundosat” Ариље  – ЛР 164-1/18
Милош Стошић пр Агенција за маркетинг „Skay Media Team”
Ранутовац  – ЛР 164-2/18
„Broadcasting Media Group Galaxy” д.о.о. Бајина Башта  – ЛР 164-3/18

Савет Регулаторног тела за електронске медије обавиће јавне разговоре са подносиоцима пријава пре одлучивања о издавању дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања. Подносиоци пријава чије
су пријаве благовремене и потпуне дужни су да се одазову позиву на јавни
разговор.
Савет Регулаторног тела за електронске медије ће, након разматрања
пријава са објављене листе као и услова и критеријума за добијање дозволе за пружање медијских услуга прописаних у Правилнику о минималним условима за пружање медијске услуге и критеријума за одлучивање у
поступку издавања дозволе за пружање медијске услуге на основу јавног
конкурса („Службени гласник РС”, број 46/16), донети решење о издавању
дозволе за пружање медијске услуге на основу члана 96. став 3. Закона о
електронским медијима. 
18-29096

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКА КОМОРА СРБИЈЕ, Извршни одбор, на
основу члана 28. Закона о јавном бележништву („Службени гласник РС”,
број 31/11, 85/12, 19/13, 55/14, 93/14, 121/14, 6/15 и 106/15), члана 36. Статута Јавнобележничке коморе Србије, у складу с Решењем Министарства
правде број 740-07-00484/2018-22 од 18. јула 2018. године, дана 30. јула
2018. године расписује, јавни конкурс
 – за именовање јавнобележничких помоћника.
I
Извршни одбор Јавнобележничке коморе Србије расписује јавни
конкурс за именовање јавнобележничких помоћника у складу с Решењем
Министарства правде број 740-07-00484/2018-22 од 18. јула 2018. године
којим је одређено расписивање конкурса и то за подручје:
1) Првог основног суда у Београду, територија градске општине Палилула  – једно место;
2) Основног суда у Сомбору, територија града Сомбора  – једно место.
II
Пријава на конкурс за именовање јавнобележничких помоћника подноси се на обрасцу који je одштампан уз овај конкурс и који се преузима
са интернет странице Јавнобележничке коморе Србије www.beleznik.org.
III
За јавнобележничког помоћника може бити именовано лице које испуњава следеће услове:
 – да је држављанин Републике Србије;
 – да је пословно способно и да има општу здравствену способност;
 – да има диплому правног факултета у Републици Србији или да је нострификовало диплому правног факултета стечену изван Републике Србије;
 – да је положило правосудни испит и испит за јавног бележника;
 – да је достојно јавног поверења за обављање послова јавног бележништва.
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IV
Кандидат за јавнобележничког помоћника уз пријаву на конкурс подноси прилоге којима се доказује испуњеност законских услова, у оригиналу или овереној фотокопији:
1) радну и личну биографију,
2) личну карту, односно извод електронског читача биометријске
личне карте,
3) уверење Центра за социјални рад да није уписан у евиденцију
лица лишених пословне способности,
4) лекарско уверење о општој здравственој способности,
5) уверење о држављанству Републике Србије,
6) извод из матичне књиге рођених,
7) диплому о завршеном правном факултету у Републици Србији, односно доказ о нострификованој дипломи правног факултета која је стечена
изван Републике Србије,
8) уверење о положеном правосудном испиту,
9) уверење о положеном јавнобележничком испиту,
10) доказ да се против кандидата не води кривични поступак,
11) доказ да кандидату није престао статус јавног бележника, јавнобележничког помоћника, јавнобележничког сарадника, јавнобележничког
приправника, извршитеља или адвоката због теже повреде дужности, односно да му није због разрешења престала судијска или јавнотужилачка
функција у смислу члана 26. став 1. тачка 3. Закона о јавном бележништву
(потврде, изјава кандидата).
V
Захтев за именовање за јавнобележничког помоћника тарифира се на
основу Закона о републичким административним таксама, Тарифни број
1. у износу од 310,00 динара за подношење захтева, и за решење на основу
Тарифног броја 19. у износу од 1.550,00 динара. Наведени износ уплаћује
се на жиро рачун 840-742221843-57, модел 97, позив на број: 50016, сврха уплате Републичка административна такса, прималац: Буџет Републике
Србије.
Уз пријаву и приложене доказе кандидат је дужан да достави и доказ
о уплати републичке административне таксе.
VI
Пријава на конкурс за именовање јавнобележничких помоћника са
доказима доставља се у року од 15 дана од дана објављивања овог конкурса у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ на адресу: Јавнобележничка
комора Србије, Београд, Деспота Ђурђа 13, са назнаком „Пријава на конкурс за именовање јавнобележничких помоћника”.
Особа задужена за контакт поводом конкурса за именовање јавнобележничких помоћника Ксенија Пејовић, телефон број 011/2620-104.

18-29191

УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ, ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕЊЕНУ ЕКОЛОГИЈУ ФУТУРА, БЕОГРАД, декан Факултета, на основу
члана 74. Закона о високом образовању и члана 89. Статута Факултета за
примењену екологију, расписује конкурс
 – за избор у звање наставника и заснивање радног односа:
1. наставника у звању ванредни професор за уже научне области: науке о животној средини и систем заштите животне средине  – 2 извршиоца;
2. наставника у звању доцент за уже научне области: науке о животној средини и систем заштите животне средине  – 2 извршиоца;
3. наставника у звању доцент за ужу научну област: друштвено-хуманистичка област  – 1 извршилац.
У звање ванредног професора може бити изабрано лице које има
научни назив доктора наука, има више научних радова од значаја за развој науке у ужој научној области, објављених у међународним или водећим домаћим часописима са рецензијама, оригинално стручно остварење
(пројекат, студију, патент, оригинални метод, нову сорту и сл.), односно
руковођење или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област за коју се
бира и више радова саопштених на међународним или домаћим научним
скуповима.
У звање доцента може бити изабрано лице које има: научни назив
доктора наука, које је претходне степене студија завршило са просечном
оценом најмање осам, односно које има најмање три године педагошког
искуства на високошколској установи, и има научне односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама.
Уз пријаву на конкурс кандидат(и) доставља(ју): биографију, списак
објављених радова, копије радова, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверене фотокопије диплома о претходно завршеним
студијама, копију личне карте, потврду МУП-а да лице није осуђивано.
Избор у звање наставника врши се на одређено време до пет година.
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса достављају се
на адресу: Факултет за примењену екологију Футура, Београд, Пожешка
18-28973
83а, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. 

