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НАРОДНА СКУПШТИНА
5572

На основу члана 147. став 1. Устава Републике Србије („Слу-
жбени гласник РС”, број 98/06) и члана 51. став 1. Закона о судија-
ма („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09  – УС, 104/09, 101/10, 
8/12  – УС, 121/12, 124/12  – УС, 101/13, 111/14  – УС, 117/14, 40/15, 
63/15  – УС, 106/15, 63/16  – УС, 47/17 и 76/21),

Народна скупштина Републике Србије, на Дванаестој седни-
ци Другог редовног заседања у 2021. години, одржаној 15. децем-
бра 2021. године, донела је

ОД Л У К У

о избору судија који се први пут бирају на судијску 
функцију

I
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на су-

дијску функцију у Управни суд:
1. Мирјана Поповић, саветник у Врховном касационом суду,
2. Татјана Попара, саветник у Управном суду, 
3. Катарина Пецић Илић, саветник у Управном суду.

II
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на су-

дијску функцију у Основни суд у Бачкој Паланци:
1. Јелена Савић, корисник почетне обуке на Правосудној ака-

демији,
2. Милица Дубљевић, корисник почетне обуке на Правосуд-

ној академији,
3. Милена Балетић, судијски помоћник у Основном суду у 

Новом Саду.

III
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на су-

дијску функцију у Основни суд у Великој Плани:
1. Душан Милошевић, корисник почетне обуке на Правосуд-

ној академији,
2. Бојана Лалић, тужилачки помоћник у Основном јавном ту-

жилаштву у Великој Плани,
3. Светлана Јовић, судијски помоћник у Основном суду у По-

жаревцу,
4. Тамара Радовановић, судијски помоћник у Основном суду 

у Великој Плани,
5. Јелена Вучковић, судијски помоћник у Основном суду у 

Великој Плани.

IV
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на су-

дијску функцију у Основни суд у Пријепољу:
1. Маида Иглица, заменик јавног тужиоца у Основном јавном 

тужилаштву у Пријепољу,
2. Тијана Конатар Шпица, адвокат, Адвокатска комора Чачак,
3. Марија Вижлина, корисник почетне обуке на Правосудној 

академији,
4. Ана Пејовић, општински правобранилац Општине Прије-

поље.

V
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судиј-

ску функцију у Основни суд у Ивањици: 
1. Александра Филиповић, судијски помоћник у Првом 

основном суду у Београду.

VI
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на су-

дијску функцију у Основни суд у Петровцу на Млави: 
1. Драган Јокановић, судијски помоћник у Основном суду у 

Петровцу на Млави,
2. Јелена Кукољ, тужилачки помоћник у Вишем јавном тужи-

лаштву у Пожаревцу.

VII
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на су-

дијску функцију у Основни суд у Лебану: 
1. Саша Бранковић, судијски помоћник у Основном суду у 

Лебану,
2. Силвана Станковић, судијски помоћник у Основном суду 

у Лесковцу.
VIII

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на су-
дијску функцију у Прекршајни суд у Лазаревцу:

1. Дејан Кастратовић, судијски помоћник у Прекршајном 
суду у Ваљеву,

2. Сања Јовановић, судијски помоћник у Прекршајном суду 
у Ваљеву.

IX
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судиј-

ску функцију у Прекршајни суд у Руми:
1. Милица Бељин, корисник почетне обуке на Правосудној 

академији.

X
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судиј-

ску функцију у Прекршајни суд у Сомбору:
1. Небојша Васиљевић, корисник почетне обуке на Правосуд-

ној академији.

XI
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судиј-

ску функцију у Прекршајни суд у Неготину:
1. Валентина Рајчић Јовановић, секретар „Неготинска гимна-

зија”, Неготин.

XII
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
РС број 83

У Београду, 15. децембра 2021. године
Народна скупштина Републике Србије

Председник,
Ивица Дачић, с.р.

5573
На основу члана 153. став 3. Устава Републике Србије („Слу-

жбени гласник РС”, број 98/06) и члана 38. став 1. Закона о Ви-
соком савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08 101/10, 
88/11, 106/15 и 76/21), 

Народна скупштина Републике Србије, на Дванаестој седни-
ци Другог редовног заседања у 2021. години, одржаној 15. децем-
бра 2021. године, донела је

ОД Л У К У

о избору члана Високог савета судства из реда судија 
апелационих судова

I
За члана Високог савета судства из реда судија апелационих 

судова бира се: 
 – Гордана Вељовић, судија Апелационог суда у Крагујевцу.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
РС број 84

У Београду, 15. децембра 2021. године
Народна скупштина Републике Србије

Председник,
Ивица Дачић, с.р.
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5574
На основу члана 97. Закона о јавном тужилаштву („Службени 

гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11  – др. закон, 101/11, 
38/12  – УС, 121/12, 101/13, 111/14  – УС, 117/14, 106/15 и 63/16  – 
УС) и члана 8. став 1. Закона о Народној скупштини („Службени 
гласник РС”, број 9/10),

Народна скупштина Републике Србије, на Дванаестој седни-
ци Другог редовног заседања у 2021. години, одржаној 15. децем-
бра 2021. године, донела је

ОД Л У К У

о престанку функције јавног тужиоца у Основном 
јавном тужилаштву у Великој Плани

I
Славици Ивановић, јавном тужиоцу у Основном јавном ту-

жилаштву у Великој Плани, престаје функција 27. априла 2022. 
године, услед навршења радног века.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
РС број 85

У Београду, 15. децембра 2021. године
Народна скупштина Републике Србије

Председник,
Ивица Дачић, с.р.

5575
На основу члана 74. став 3. Закона о судијама („Службени 

гласник РС”, бр. 116/08, 58/09  – УС, 104/09, 101/10, 8/12  – УС, 
121/12, 124/12  – УС, 101/13, 111/14  – УС, 117/14, 40/15, 63/15  – 
УС, 106/15, 63/16  – УС, 47/17 и 76/21) и члана 8. став 1. Закона о 
Народној скупштини („Службени гласник РС”, број 9/10),

Народна скупштина Републике Србије, на Дванаестој седни-
ци Другог редовног заседања у 2021. години, одржаној 15. децем-
бра 2021. године, донела је 

ОД Л У К У
о престанку функције председника Управног суда

I
Јелени Ивановић, председнику Управног суда, престаје функци-

ја председника суда, због избора за судију Врховног касационог суда. 

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
РС број 86

У Београду, 15. децембра 2021. године
Народна скупштина Републике Србије

Председник,
Ивица Дачић, с.р.

5576
На основу члана 189. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС”, број 91/19) и члана 8. став 1. Закона о 
Народној скупштини („Службени гласник РС”, број 9/10),

Народна скупштина Републике Србије, на Дванаестој седни-
ци Другог редовног заседања у 2021. години, одржаној 15. децем-
бра 2021. године, донела је

ОД Л У К У
о престанку функције два члана Републичке комисије 

за заштиту права у постуцима јавних набавки

I
Престаје функција члановима Републичке комисије за за-

штиту права у поступцима јавних набавки Јелени Стојановић и 

Светлани Ражић истеком времена на које су изабрани 27. децем-
бар 2016 –27. децембар 2021. године. 

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
РС број 87

У Београду, 15. децембра 2021. године
Народна скупштина Републике Србије

Председник,
Ивица Дачић, с.р.

5577
На основу члана 22. став 1. Закона о Народној банци Србије 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/03, 55/04, 85/05  – др. закон, 44/10, 
76/12, 106/12, 14/15, 40/15  – УС и 44/18) и члана 8. став 1. Закона о 
Народној скупштини („Службени гласник РС”, број 9/10),

Народна скупштина Републике Србије, на Дванаестој седни-
ци Другог редовног заседања у 2021. години, одржаној 15. децем-
бра 2021. године, донела је

ОД Л У К У

о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије

1. За члана Савета гувернера Народне банке Србије бира се 
Стојан Стаменковић, на период од пет година, који почиње да тече 
од 28. децембра 2021. године.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

РС број 88
У Београду, 15. децембра 2021. године

Народна скупштина Републике Србије
Председник,

Ивица Дачић, с.р.

5578
На основу члана 18. ст. 3. и 4. Закона о култури („Службе-

ни гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16  – исправка, 6/20, 47/21 и 
78/21), члана 65. став 1. алинеја прва Пословника Народне скуп-
штинe („Службени гласник РС”, број 20/12  – пречишћен текст), 

Одбор за административно-буџетска и мандатно-имунитет-
ска питања, на 49. седници одржаној 15. децембра 2021. године, 
донео је 

ОД Л У К У

о измени и допунама Одлуке о висини накнаде за рад у 
Националном савету за културу

Тачка 1. У Одлуци о висини накнаде за рад у Националном 
савету за културу („Службени гласник РС”, број 69/17), после тач-
ке 3. додају се нове тачке које гласе:

„Тачка 3а. Члан Савета који нема пребивалиште на територи-
ји града Београда има право на накнаду путних трошкова за дола-
зак и повратак на седнице Савета, у висини стварних трошкова.

Тачка 3б. Новчане накнаде члановима Савета по овој одлуци 
вршиће се на терет средстава обезбеђених законом о буџету Репу-
блике Србије, опредељених за рад Министарства културе и инфор-
мисања.”

Тачка 2. „Тачка 5. брише се.”.
Тачка 3. „Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије.”

21 број 120-2330/21
У Београду, 15. децембра 2021. године

Председник Одбора,
др Александар Мартиновић, с.р.
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ВЛ А Д А
5579

На основу члана 207а став 2. Закона о пензијском и инва-
лидском 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, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19  – 
УС, 86/19 и 62/21) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службе-
ни гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

о условима, висини, обухвату корисника пензија и 
динамици исплате новчаног износа као увећања уз 

пензију

Члан 1.
Корисницима старосне, превремене старосне, инвалидске и 

породичне пензије чија висина пензије од пензије за месец децем-
бар 2021. године закључно са пензијом за месец новембар 2022. 
године износи до 37.954,68 динара, исплаћује се новчани износ 
као увећање уз пензију.

Корисницима из става 1. овог члана сматрају се и корисни-
ци права из чл. 223. и 225. 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, 63/06  – УС, 5/09, 107/09, 
101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19  – УС, 86/19 
и 62/21, у даљем тексту: Закон).

Новчани износ као увећање уз пензију из става 1. овог чла-
на исплаћује се месечно уз пензију од пензије за месец децембар 
2021. године закључно са пензијом за месец новембар 2022. годи-
не и посебно се исказује.

Члан 2.
Новчани износ као увећање уз пензију корисницима из члана 

1. ове уредбе чија висина пензије почев од пензије за месец де-
цембар 2021. године износи до 37.954,68 динара обрачунава се и 
исплаћује у износу коју су корисници примили уз пензију за месец 
новембар 2021. године. 

Члан 3.
Висина новчаног износа као увећања уз пензију, као и износ 

од 37.954,68 динара из чл. 1. и 2. ове уредбе, усклађују се на начин 
који је прописан за усклађивање пензија.

Члан 4.
Новим корисницима којима пензија припада почев од месе-

ца децембра 2021. године и надаље новчани износ као увећање уз 
пензију обрачунава се и исплаћује у висини новчаног износа као 
увећања уз пензију корисника који су право на пензију остварили 
закључно са 30. новембром 2021. године, а чија је висина пензије 
за месец за који се исплаћује новчани износ као увећање уз пензи-
ју истоветна са висином пензије новог корисника.

Члан 5.
Ако пензија за децембар 2021. године не припада за цео месец, 

новчани износ као увећање уз пензију из члана 3. ове уредбе обрачу-
нава се тако што се та пензија своди на износ пензије за цео месец.

Новчани износ као увећање уз пензију из чл. 2. и 3. ове уред-
бе, припада у пуном износу ако се пензија исплаћује за цео месец, 
а уколико се пензија исплаћује за део месеца, обрачунава се сра-
змерни део тог износа.

Новчани износи као увећање уз пензију, који су исплаћени 
корисницима уз пензију од пензије за месец децембар 2021. годи-
не закључно са пензијом за месец новембар 2022. године, сматрају 
се коначним.

Члан 6.
На новчани износ из чл. 2. и 3. ове уредбе не обрачунава се и 

не плаћа допринос за обавезно здравствено осигурање корисника 
пензије.

Члан 7.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављива-

ња у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-11382/2021
У Београду, 16. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5580
На основу члана 4. став 1. Закона о подстицајима у пољо-

привреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 
142/14, 103/15 и 101/16), члана 8. Закона о буџету Републике Ср-
бије за 2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/21) и чла-
на 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – 
УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном 
развоју у 2022. години

Члан 1.
Овом уредбом прописује се за буџетску 2022. годину обим 

средстава, врсте и максимални износи по врсти подстицаја у по-
љопривреди и руралном развоју (у даљем тексту: подстицаји), у 
складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном ра-
звоју и Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину.

Члан 2.
Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину у Разде-

лу 24  – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
Глава 24.6  – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103  – Подстица-
ји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420  – Пољопри-
вреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 
0005  – Кредитна подршка у пољопривреди, Економска класифи-
кација 451  – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама утврђена су средства у износу од 700.000.000 ди-
нара од чега 600.000.000 динара из извора финансирања прихода 
буџета (01) и 100.000.000 динара из извора финансирања примања 
од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (12), која 
се распоређују у складу са овом уредбом.

Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину у Разде-
лу 24  – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
Глава 24.6  – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103  – Подсти-
цаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420  – По-
љопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/
пројекат 0001  – Директна плаћања, Економска класификација 451 
 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организаци-
јама утврђена су средства у износу од 32.211.686.000 динара, која 
се распоређују у складу са овом уредбом.

Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину у Разде-
лу 24  – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
Глава 24.6  – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103  – Подсти-
цаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420  – Пољо-
привреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/про-
јекат 0002  – Мере руралног развоја, Економска класификација 451 
 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организаци-
јама утврђена су средства у износу од 5.000.000.000 динара, која 
се распоређују у складу са овом уредбом.

Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину у Раз-
делу 24  – Министарство пољопривреде, шумарства и водопри-
вреде, Глава 24.6  – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103  – 
Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 
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 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска актив-
ност/пројекат 0006  – Посебни подстицаји, Економска класифи-
кација 451  – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама утврђена су средства у износу од 250.000.000 ди-
нара, која се распоређују у складу са овом уредбом.

Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину у Разде-
лу 24  – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
Глава 24.6  – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103  – Подстица-
ји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420  – Пољопри-
вреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 
4005  – ИПАРД, Економска класификација 451  – Субвенције јав-
ним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су 
средства у износу од 6.294.000.000 динара, од чега 1.573.500.000 
динара  буџетских средстава и 4.720.500.000 динара средстава 
финансијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД под-
стицаја, која се распоређују у складу са овом уредбом.

Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину у Разде-
лу 24  – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
Глава 24.6  – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103  – Подсти-
цаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420  – Пољо-
привреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/про-
јекат 4005  – ИПАРД, Економска класификација 451  – Субвенције 
јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирана 
су средства за 2023. годину у износу од 6.294.000.000 динара, од 
чега 1.573.500.000 динара буџетских средстава и 4.720.500.000 
динара средстава финансијске помоћи Европске уније за финан-
сирање ИПАРД подстицаја, која се распоређују у складу са овом 
уредбом.

Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину у Разде-
лу 24  – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
Глава 24.6  – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103  – Подсти-
цаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420  – Пољо-
привреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/про-
јекат 4005  – ИПАРД, Економска класификација 451  – Субвенције 
јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирана 
су средства за 2024. годину у износу од 6.294.000.000 динара, од 
чега 1.573.500.000 динара буџетских средстава и 4.720.500.000 
динара средстава финансијске помоћи Европске уније за финан-
сирање ИПАРД подстицаја, која се распоређују у складу са овом 
уредбом.

Члан 3.
У оквиру средстава прописаних чланом 2. став 2. ове уредбе 

износ од 50.000.000 динара расподељује се за реализацију подсти-
цаја по решењима судских пресуда.

У оквиру средстава прописаних чланом 2. став 3. ове уредбе 
износ од 20.000.000 динара расподељује се за реализацију подсти-
цаја по решењима судских пресуда.

У оквиру средстава прописаних чланом 2. став 4. ове уредбе 
износ од 5.000.000 динара расподељује се за реализацију подсти-
цаја по решењима судских пресуда.

Члан 4.
Средства из члана 2. ове уредбе распоређују се за следеће 

програмске активности/пројекте:
1) директна плаћања;
2) мере руралног развоја;
3) кредитну подршку у пољопривреди;
4) посебне подстицаје;
5) ИПАРД подстицаје.
Исплата подстицаја из става 1. овог члана врши се на рачун 

корисника подстицаја код пословне банке до износа финансијских 
средстава из члана 2. ове уредбе, у складу са законом којим се уре-
ђују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

Ако се у поступцима за остваривање права на подстицаје из 
става 1. овог члана утроше финансијска средства из става 2. овог 
члана, Управа за аграрна плаћања решењем одбија захтеве, одно-
сно пријаве за остваривање права на подстицаје, услед недостатка 
расположивих финансијских средстава.

Члан 5.
Обим средстава за директна плаћања износи  32.161.686.000 

динара.

Средства из става 1. овог члана расподељују се у одговарају-
ћим укупним износима, и то за следеће врсте подстицаја:

1) премију за млеко у износу од 8.200.000.000 динара;
2) основне подстицаје за биљну производњу у износу 

од 7.473.636.000 динара;
3) подстицаје за квалитетне приплодне млечне краве, квали-

тетне приплодне товне краве и бикове, квалитетне приплодне кр-
маче и нерастове, квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јар-
чеве, родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке лаког 
типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице рибе шара-
на и квалитетне приплодне матице рибе пастрмке, за захтеве који 
се у складу са посебним прописом о условима и начину оствари-
вања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна 
грла подносе у текућој години, у износу од 10.020.000.000 динара;

4) подстицаје за тов јунади, тов јагњади, тов јаради и тов сви-
ња у износу од 4.487.049.000 динара;

5) подстицаје за краве дојиље у износу од 56.000.000 динара;
6) подстицаје за кошнице пчела у износу од 1.000.000.000 ди-

нара;
7) подстицаје за производњу конзумне рибе у износу од 

25.000.000 динара;
8) подстицаје за краве за узгој телади за тов у износу од 

800.000.000 динара;
9) регрес за трошкове складиштења у јавним складиштима у 

износу од 1.000 динара;
10) производно везане подстицаје у износу од 100.000.000 

динара.

Члан 6.
Директна плаћања, у зависности од врсте подстицаја из чла-

на 5. став 2. ове уредбе исплаћују се у одговарајућим максимал-
ним износима, и то за:

1) премију за млеко које испуњава услове у складу са посеб-
ним прописом којим се уређује квалитет сировог млека у износу 
од десет динара по литру млека; 

2) основне подстицаје за биљну производњу у износу 
од 4.000 динара по хектару;

3) подстицаје за квалитетне приплодне млечне краве у изно-
су од 25.000 динара по грлу;

4) подстицаје за квалитетне приплодне товне краве и бикове 
у износу од 40.000 динара по грлу;

5) подстицаје за квалитетне приплодне овце и овнове, козе и 
јарчеве у износу од 7.000 динара по грлу;

6) подстицаје за квалитетне приплодне крмаче и нерастове у 
износу од 15.000 динара по грлу;

7) подстицаје за родитељске кокошке тешког типа у износу 
од 60 динара по грлу;

8) подстицаје за родитељске кокошке лаког типа у износу од 
100 динара по грлу;

9) подстицаје за родитељске ћурке у износу од 300 динара по 
грлу;

10) подстицаје за квалитетне приплодне матице рибе шарана 
у износу од 500 динара по грлу;

11) подстицаје за квалитетне приплодне матице рибе пастрм-
ке у износу од 300 динара по грлу;

12) подстицаје за тов јунади у износу од 15.000 динара по 
грлу у тову;

13) подстицаје за тов јагњади у износу од 2.000 динара по 
грлу у тову;

14) подстицаје за тов јаради у износу од 2.000 динара по грлу 
у тову;

15) подстицаје за тов свиња у износу од 1.000 динара по грлу 
у тову;

16) подстицаје за краве дојиље у износу од 40.000 динара по 
грлу;

17) подстицаје за кошнице пчела у износу од 800 динара по 
кошници;

18) подстицаје за производњу конзумне рибе у износу од де-
сет динара по килограму произведене рибе;

19) подстицаје за краве за узгој телади за тов у износу од 
20.000 динара по грлу;

20) регрес за трошкове складиштења у јавним складиштима 
у износу од 40% трошкова складиштења;

21) производно везане подстицаје у износу од 7.000 динара 
по хектару.
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Члан 7.

Директна плаћања из члана 5. став 2. ове уредбе исплаћују се 
из средстава прописаних чланом 2. став 2. ове уредбе.

Члан 8.
Обим средстава за подстицаје за мере руралног развоја изно-

си 4.980.000.000 динара.
Средства из става 1. овог члана расподељују се у одговарају-

ћим укупним износима, и то за мере руралног развоја које обухва-
тају подршку програмима који се односе на:

1) унапређење конкурентности у износу од 3.045.999.000 ди-
нара и то за:

(1) инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдин-
ства у износу од 2.090.998.000 динара, од чега за:

 – подстицање подизања нових вишегодишњих производних 
засада воћака, винове лозе и хмеља у износу од 1.050.000.000 ди-
нара, од чега за подстицање подизања нових вишегодишњих про-
изводних засада воћака и хмеља у износу од 650.000.000 динара и 
за подстицање подизања нових вишегодишњих производних заса-
да винове лозе у износу од 400.000.000 динара,

 – подршку за унапређење примарне пољопривредне прои-
зводње у износу од 1.040.998.000 динара, од чега за инвестиције 
за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примар-
не сточарске пољопривредне производње у износу од 70.998.000 
динара, инвестиције за набавку нових машина и опреме за уна-
пређење примарне биљне производње у износу од 575.000.000 ди-
нара, инвестиције за набавку нових машина и опреме за унапре-
ђење примарне сточарске пољопривредне производње у износу 
од 70.000.000 динара, подршка инвестицијама у набавку опреме 
за унапређење примарне пољопривредне производње у износу од 
5.000.000 динара, инвестиције у изградњу и опремање објеката у 
износу од 250.000.000 динара, за подршку инвестицијама за елек-
трификацију поља у износу од 20.000.000 динара и за дигитализа-
цију сточарске производње у износу од 50.000.000 динара;

(2) инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних 
и прехрамбених производа и производа рибарства у износу 
од 951.000.000 динара, од чега за:

 – достизање стандарда квалитета кроз подршку унапређења 
квалитета вина и ракије у износу од 500.000 динара;

 – контролне маркице за пољопривредно-прехрамбене прои-
зводе и евиденционе маркице за вино у износу од 500.000 динара,

 – изградња објеката и набавка опреме у сектору производње 
вина у износу од 800.000.000 динара,

 – изградња и реконструкција објеката и набавка опреме у секто-
ру производње јаких алкохолних пића у износу од 150.000.000 динара;

(3) управљање ризицима (регрес за премију осигурања за 
усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње) у из-
носу од 4.000.000 динара;

(4) успостављање и јачање удружења у области пољопривре-
де у износу од 1.000 динара;

2) подстицаје за очување и унапређење животне средине и 
природних ресурса у износу од 530.001.000 динара, и то за:

(1) органску производњу у износу од 380.000.000 динара, од 
чега за:

 – органску биљну производњу у износу од 80.000.000 динара,
 – органску сточарску производњу у износу од 300.000.000 

динара;
(2) очување биљних и животињских генетичких ресурса у из-

носу од 150.000.000 динара, од чега за:
 – очување биљних генетичких ресурса у износу од 50.000.000 

динара,
 – очување животињских генетичких ресурса у износу 

од 100.000.000 динара,
(3) одрживо коришћење шумских ресурса у износу од 1.000 

динара;
3) подстицаје за диверсификацију дохотка и унапређе-

ње квалитета живота у руралним подручјима у укупном износу 
од 475.000.000 динара, и то за:

(1) инвестиције у руралну инфраструктуру у износу 
од 400.000.000 динара;

(2) унапређење економских активности на селу кроз подршку 
непољопривредним активностима у износу од 50.000.000 динара;

(3) спровођење активности у циљу подизања конкурентно-
сти у смислу додавања вредности кроз прераду, као и за увођење 

и сертификацију система квалитета хране, органских производа и 
производа са ознаком географског порекла на газдинствима у из-
носу од 25.000.000 динара, од чега за:

 – подстицаје за спровођење активности у циљу подизања 
конкурентности кроз увођење и сертификацију система квалитета 
хране, органских производа и производа са ознаком географског 
порекла у износу од 5.000.000 динара,

 – подстицаје за спровођење активности у циљу подизања 
конкурентности кроз диверсификацију економских активности 
кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг на пољопри-
вредном газдинству у износу од 20.000.000 динара;

4) подстицаје за припрему и спровођење локалних стратегија 
руралног развоја у износу од 34.000.000 динара од чега:

(1) за припрему локалних стратегија руралног развоја износ 
од 8.000.000 динара, и

(2) за спровођење локалних стратегија руралног развоја из-
нос од 26.000.000 динара;

5) подстицаје за унапређење система креирања и преноса 
знања у укупном износу од 895.000.000 динара, и то за:

(1) развој техничко-технолошких, примењених, развојних и 
иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју у из-
носу од 295.000.000 динара;

(2) подршку пружању савета и информација пољопривред-
ним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним 
лицима у пољопривреди у износу од 600.000.000 динара.

Члан 9.
Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 1) подтачка (1) алинеја 

прва  – подстицање подизања нових вишегодишњих производних 
засада воћака и хмеља, алинеја друга  – подршка за инвестиције 
за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне 
сточарске пољопривредне производње, подршка за инвестиције за 
набавку нових машина и опреме за унапређење примарне биљне 
производње, подршка за инвестиције за набавку нових машина и 
опреме за унапређење примарне сточарске пољопривредне прои-
зводње, подршка инвестицијама у набавку опреме за унапређење 
примарне пољопривредне производње, подршка за инвестиције у 
изградњу и опремање објеката, подтачка (2) алинеја прва и друга, 
тачка 2) подтачка (3) и тачка 3) подтач. (2) и (3) ове уредбе испла-
ћују се у максималном износу од 50% од вредности поједине врсте 
мере руралног развоја, односно у максималном износу од 65% од 
вредности поједине врсте мере руралног развоја у подручју са оте-
жаним условима рада у пољопривреди.

Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 1) подтачка (1) алинеја 
прва  – подстицање подизања нових вишегодишњих производних 
засада винове лозе,  подтачка (2) алинеја трећа и четврта и тачка 
1) подтачка (1) алинеја друга -  дигитализација сточарске прои-
зводње ове уредбе исплаћују се у максималном износу од 60% од 
вредности поједине врсте мере руралног развоја.

Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 1) подтачка (2) алинеја 
четврта ове уредбе исплаћује се у максималном износу од 70% за 
произвођаче који имају регистровану географску ознаку јаких ал-
кохолних пића. 

Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 1) подтачка (3) ове уред-
бе исплаћују се у максималном износу од 40% плаћене премије 
осигурања, односно у максималном износу од 45% плаћене пре-
мије осигурања у подручју са отежаним условима рада у пољо-
привреди, односно у максималном износу од 70% плаћене премије 
осигурања на подручју Моравичког, Златиборског, Подунавског, 
Шумадијског и Колубарског управног округа.

Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 1) подтачкa (1) алине-
ја друга  – подршка инвестицијама за електрификацију поља ове 
уредбе исплаћују се у максималном износу од 90% од вредности 
поједине врсте мере руралног развоја.

Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 1) подтачка (4), тачка 2) 
подтачка (2) алинеја прва, тачка 3) подтачка (1), тачка 4) и тачка 5) 
ове уредбе исплаћују се у максималном износу од 100% од вред-
ности поједине врсте мере.

Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 2) подтачка (1) алинеја 
прва ове уредбе исплаћују се у максималном износу од 550% од 
вредности поједине врсте мере руралног развоја.

Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 2) подтачка (1) алинеја 
друга ове уредбе исплаћују се у максималном износу од 40% од 
вредности поједине врсте мере руралног развоја.
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Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 2) подтачка (2) алинеја 
друга ове уредбе исплаћују се по јединици мере, и то:

1) подолско говече и буша (бикови, краве и сва грла преко две 
године старости) у износу од 30.000 динара по грлу;

2) подолско говече и буша (сва грла од шест месеци до две 
године старости) у износу од 18.000 динара по грлу;

3) подолско говече и буша (телад испод шест месеци старо-
сти) у износу од 12.000 динара по грлу;

4) домаћи биво (бикови биволи, биволице и сва грла преко 
две године старости) у износу од 30.000 динара по грлу;

5) домаћи биво (сва грла од шест месеци до две године старо-
сти) у износу од 18.000 динара по грлу;

6) домаћи биво (телад испод шест месеци старости) у износу 
од 12.000 динара по грлу;

7) домаћи  – брдски коњ и нониус (сва грла старија од шест 
месеци) у износу од 30.000 динара по грлу;

8) балкански магарац (сва грла старија од шест месеци) у из-
носу од 10.000 динара по грлу;

9) мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка и ресавка 
(приплодне крмаче) у износу од 12.000 динара по грлу;

10) мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка и ресавка 
(приплодни нерастови) у износу од 6.000 динара по грлу;

11) мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка и ресавка 
(приплодне назимице  – сва грла старија од седам месеци) у износу 
од 4.000 динара по грлу;

12) овце расе/соја праменка (пиротска, кривовирска, бардока, 
липска, шарпланинска, влашко виторога и каракачанска) и чокан-
ска цигаја (сва грла старија од 12 месеци) у износу од 4.500 динара 
по грлу;

13) балканска и домаћа бела коза (сва грла старија од 12 ме-
сеци) у износу од 4.500 динара по грлу;

14) живина  – сомборска капорка, банатски голошијан, косов-
ски певач и сврљишка кокош (кокице и петлови) у износу од 400 
динара по грлу.

Члан 10.
Подстицаји за мере руралног развоја из члана 8. став 2. ове 

уредбе исплаћују се из средстава прописаних чланом 2. став 3. ове 
уредбе.

Члан 11.
Обим средстава за кредитну подршку у пољопривреди изно-

си 700.000.000 динара од чега 600.000.000 динара из извора фи-
нансирања прихода буџета (01) и 100.000.000 динара из извора 
финансирања примања од отплате датих кредита и продаје финан-
сијске имовине (12).

Члан 12.
Подстицаји за кредитну подршку у пољопривреди из члана 

11. ове уредбе исплаћују се из средстава прописаних чланом 2. 
став 1. ове уредбе.

Члан 13.
Обим средстава за посебне подстицаје износи 245.000.000 

динара.

Средства из става 1. овог члана расподељују се у одговарају-
ћим укупним износима, и то за следеће посебне подстицаје:

1) подстицаје за спровођење одгајивачких програма, 
ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству у износу 
од 150.000.000 динара;

2) подстицаје за промотивне активности у пољопривреди 
и руралном развоју (мере и акције у пољопривреди) у износу од 
5.000.000 динара;

3) подстицаје за производњу садног материјала и сертифика-
цију и клонску селекцију, у износу од 90.000.000 динара.

Члан 14.
Посебни подстицаји из члана 13. став 2. ове уредбе исплаћу-

ју се из средстава прописаних чланом 2. став 4. ове уредбе.

Члан 15.
Обим средстава за ИПАРД подстицаје из члана 2. став 5. ове 

уредбе износи 6.294.000.000 динара, од чега 1.573.500.000 дина-
ра буџетских средстава и 4.720.500.000 динара средстава финан-
сијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД подстицаја.

Обим средстава за ИПАРД подстицаје из члана 2. став 6. ове 
уредбе износи 6.294.000.000 динара, од чега 1.573.500.000 динара 
буџетских средстава и 4.720.500.000 динара средстава финансиј-
ске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД подстицаја.

Обим средстава за ИПАРД подстицаје из члана 2. став 7. ове 
уредбе износи 6.294.000.000 динара, од чега 1.573.500.000 динара 
буџетских средстава и 4.720.500.000 динара средстава финансиј-
ске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД подстицаја.

Средства из ст. 1 –3. овог члана расподељују се у одговарају-
ћим укупним износима по мерама и према јавним позивима у скла-
ду са табелом распореда буџета за ИПАРД 2 програма која је дата 
у Прилогу  – ТАБЕЛА РАСПОРЕДА БУЏЕТА ЗА ИПАРД 2 ПРО-
ГРАМ, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 16.
Подстицаји из члана 15. ове уредбе исплаћују се у максимал-

ном износу дефинисаним Секторским споразумом између Владе 
Републике Србије и Европске комисије и посебним прописима.

Члан 17.
Подстицаји из члана 15. ове уредбе исплаћују се из средстава 

прописаних чланом 2. став 5. ове уредбе.

Члан 18.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављива-

ња у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 
1. јануара 2022. године.

05 број 110-11705/2021-3
У Београду, 16. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ПРИЛОГ

ТАБЕЛА РАСПОРЕДА БУЏЕТА ЗА ИПАРД 2 ПРОГРАМ

Мера/Позив Извор финансирања Одговарајући укупан износ
у динарима за 2022. годину

Одговарајући укупан износ
у динарима за 2023. годину

Одговарајући укупан износ
у динарима за 2024. годину

Мера 1 Други позив 
01 10.328.763,00 712.532,50 0,00
56 30.986.290,00 2.137.597,50 0,00

Мера 1 Трећи позив 
01 304.188.038,00 207.077.291,72 0,00
56 912.564.115,00 621.231.875,14 0,00

Мера 1 Четврти позив 
01 29.650.913,00 101.660.966,11 0,00
56 88.952.740,00 304.982.898,33 0,00

Мера 1 Пети позив 
01 418.098.994,00 278.278.517,09 0,00
56 1.254.296.981,00 834.835.551,26 0,00

Мера 1 Шести позив 
01 100.000.000,00 209.700.197,06 0,00
56 300.000.000,00 629.100.591,18 0,00

Мера 3 Први позив 
01 2.097.991,00 0,00 0,00
56 239.972,00 0,00 0,00
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Мера 3 Други позив 
01 151.116.310,00 0,00 0,00
56 453.348.933,00 0,00 0,00

Мера 3 Трећи позив 
01 236.537.840,00 259.170.101,41 0,00
56 709.613.520,00 777.510.304,22 0,00

Мера 3 Четврти позив 
01 70.000.000,00 209.700.197,06 0,00
56 150.000.000,00 629.100.591,18 0,00

Мера 7 Први позив 
01 167.981.150,00 209.700.197,06 0,00
56 503.943.450,00 629.100.591,18 0,00

Мера 7 Други позив 
01 70.000.000,00 75.000.000,00 0,00
56 240.054.000,00 225.000.000,00 0,00

Мера 9 Први позив
01 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00
56 76.500.000,00 76.500.000,00 0,00

ИПАРД програм (нови позиви)
01 0,00 0,00 1.573.500.000,00
56 6.294.000.000,00 6.294.000.000,00 4.720.500.000,00

УКУПНО 6.294.000.000,00 6.294.000.000,00 6.294.000.000,00

5581
На основу члана 28. тачка 10) и члана 29. став 3. Закона о ту-

ризму („Службени гласник РС”, број 17/19) и члана 42. став 1. За-
кона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18 
 – др. закон),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

о условима и начину доделе и коришћења средстава за 
подстицање унапређења туристичког промета домаћих 

туриста на територији Републике Србије

Члан 1.
Овом уредбом утврђују се услови и начин доделе и коришће-

ња средстава за подстицање унапређења туристичког промета до-
маћих туриста на територији Републике Србије (у даљем тексту: 
подстицање развоја домаћег туризма).

Члан 2.
Подстицање развоја домаћег туризма спроводи се кроз до-

делу ваучера за субвенционисано коришћење услуге смештаја у 
угоститељским објектима, на територији Републике Србије (у да-
љем тексту: ваучер), у трајању од најмање пет ноћења, изван места 
пребивалишта корисника ваучера.

Члан 3.
Услуге смештаја из члана 2. ове уредбе пружа привредно 

друштво, друго правно лице, предузетник, физичко лице, као и 
здравствене установе које организују боравак и пружају услуге 
превенције, лечења и рехабилитације, а пружају услуге смештаја 
и исхране трећим лицима у складу са прописима којима се уре-
ђује област угоститељства, као и физичка лица која пружају уго-
ститељске услуге у категорисаним објектима домаће радиности и 
сеоског туристичког домаћинства, а у којима се угоститељска де-
латност обавља у складу са прописима којима се уређује област 
угоститељства (у даљем тексту: Угоститељ).

По завршетку коришћења услуга смештаја, Угоститељ јe у 
обавези да кориснику ваучера изда фискални исечак за пружене 
услуге.

Фискални исечак из става 2. овог члана мора да садржи све 
елементе прописане Законом о фискалним касама („Службени 
гласник РСˮ, бр. 135/04, 93/12, 153/20  – др. закон и 96/21  – др. за-
кон), као и износ боравишне таксе, ослобађања од њеног плаћања 
или умањења, у складу са прописима којима се уређује област уго-
ститељства.

Изузетно од ст. 2. и 3. овог члана физичко лице који угости-
тељске услуге пружа непосредно, по завршетку коришћења услуге 
смештаја у обавези је да кориснику изда посебан рачун.

Посебан рачун из става 4. овог члана физичко лице своје-
ручно потписује и исти садржи све прописане елементе из члана 
34. став 2. Закона о угоститељству („Службени гласник РСˮ, број 
17/19).

У случају да физичко лице, као Угоститељ, угоститељске 
услуге пружа преко посредника (привредно друштво, друго прав-
но лице или предузетник) посредник је у обавези да по завршет-
ку коришћења услуге смештаја кориснику изда фискални исечак, 
који мора да садржи све елементе прописане Законом о фискал-
ним касама.

Посебан рачун из става 4. овог члана и фискални исечак из 
става 6. овог члана не садржи податке о боравишној такси.

Члан 4.
Корисници ваучера у смислу ове уредбе су:
1) корисници права на пензију;
2) незапослена лица из евиденције Националне службе за 

запошљавање и друга лица на евиденцији Националне службе за 
запошљавање (корисници посебне новчане накнаде и привремене 
накнаде);

3) корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица, 
који то право остварују у складу са законом којим се уређује соци-
јална заштита;

4) корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица, 
који то право остварују у складу са законом којим се уређује пен-
зијско и инвалидско осигурање;

5) радно ангажована лица са примањима, која не прелазе из-
нос од 70.000 динара месечно; 

6) ратни војни инвалиди и цивилни инвалиди рата са прима-
њима, која не прелазе износ од 70.000 динара месечно; 

7) корисници права на накнаду на породичну инвалиднину 
по палом борцу;

8) носиоци активног породичног пољопривредног газдинства 
који су се изјаснили да се баве искључиво пољопривредом, уписа-
ни у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Законом 
о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 
41/09, 10/13  – др. закон, 101/16, 67/21  – др. закон и 114/21);

9) студенти. 
Лица из става 1. тачка 9) овог члана субвенционисано кори-

шћење услуге смештаја у угоститељским објектима, поред места 
пребивалишта, не могу да остваре и у месту студирања.

Корисник ваучера може остварити право на субвенциониса-
но коришћење услуга смештаја у угоститељским објектима само 
по једном основу из става 1. овог члана.

Корисник ваучера је дужан да ваучер користи лично, искљу-
чиво за услуге смештаја у угоститељском објекту за који је издата 
потврда о резервацији, на начин прописан овом уредбом.

Члан 5.
Подстицање развоја домаћег туризма спроводи Министар-

ство трговине, туризма и телекомуникација (у даљем тексту: Ми-
нистарство), у сарадњи са Министарством финансија, Министар-
ством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, центрима 
за социјални рад, филијалама Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање, Националном службом за запошљавање, 
Централним регистром обавезног социјалног осигурања, Мини-
старством пољопривреде, шумарства и водопривреде  – Управом за 
аграрна плаћања и Јавним предузећем „Пошта Србије”, Београд (у 
даљем тексту: Пошта Србије).
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Члан 6.
Министарство објављује обавештење којим се позивају Уго-

ститељи да се пријаве ради реализације шеме доделе ваучера ко-
рисницима.

Пријаву за учешће у реализацији шеме доделе ваучера кори-
сницима (у даљем тексту: пријава за учешће), Министарству, са 
свог главног корисничког налога, подносе Угоститељи aплицира-
њем кроз централни информациони систему у области угоститељ-
ства и туризма (Е-туриста) (у даљем тексту: ЦИС).

Пријава за учешће нарочито садржи:
1) пословно име привредног друштва, другог правног лица 

или предузетника, односно име и презиме физичког лица из члана 
3. ове уредбе;

2) матични број за привредно друштво, друго правно лице 
или предузетника, односно ЈМБГ за физичка лица;

3) седиште, односно адресу Угоститеља (улица, број, место, 
поштански број, општина);

4) податке о угоститељском објекту (јединствени идентифи-
катор пријаве, назив, врста, адреса, као и број индивидуалних ле-
жаја, односно податак о укупним смештајним капацитетима, а за 
категорисане објекте и категорија);

5) e-mail адресу Угоститеља;
6) телефон Угоститеља;
7) податке о контакт особи.
Подаци из става 3. тач. 1) –5) овог члана генеришу се из ЦИС-а, 

а податке из става 3. тач. 6) –7)  овог члана уноси Угоститељ.
Попуњену пријаву за учешће Угоститељ потписује и преко 

ЦИС-а прилаже као скениран документ.
За сваки објекат који Угоститељ ставља у функцију реализа-

ције шеме доделе ваучера подноси се посебна пријава за учешће.
Изузетно за објекте домаће радиности врсте апартман или 

соба, који се налазе на истој адреси, Угоститељ подноси једну 
пријаву за учешће, са обједињеним називом за те објекте.

Угоститељ који није евидентиран у ЦИС-у не може оствари-
ти право по основу ове уредбе.

 Министарство сачињава листу Угоститеља који су испунили 
услове за реализацију шеме доделе ваучера и објављује је на зва-
ничној интернет презентацији Министарства.

 Корисницима ваучера Угоститељ може да пружа услуге сме-
штаја почев од наредног дана, рачунајући од дана објављивања на 
листи из става 9. овог члана.

Корисницима ваучера Угоститељ може да пружа услуге сме-
штаја у границама капацитета броја индивидуалних лежаја, који 
су евидентирани у ЦИС-у.

Угоститељ је у обавези да писаним путем информише Ми-
нистарство о свим статусним и другим променама у току периода 
трајања шеме доделе ваучера, о чему прилаже одговарајуће доказе.

У случају повећања смештајних капацитета угоститељског 
објекта Угоститељ је дужан да пре њиховог стављања у функцију 
поступи на начин прописан ставом 12. овог члана.

Уколико у току периода трајања шеме доделе ваучера Угости-
тељ престане да испуњава услове прописане законом и овом уред-
бом, у обавези је да од дана престанка испуњења услова, обустави 
реализацију доделе ваучера.

Ваучери реализовани пре рока из става 9. овог члана неће се 
рефундирати.

Ваучери реализовани након престанка испуњења услова из 
става 14. овог члана неће се рефундирати.

Ваучери реализовани у угоститељским објектима преко ка-
пацитета индивидуалних лежаја евидентираним у ЦИС-у неће се 
рефундирати.

Министарство у случају из става 14. овог члана може по слу-
жбеној дужности брисати Угоститеља са листе Угоститеља.

По поновном испуњењу прописаних услова Угоститељ може, 
на начин прописан овом уредбом, подношењем нове пријаве за 
учешће, бити враћен на листу Угоститеља.

Угоститељ физичко лице не може дати овлашћење другом 
физичком лицу да у његово име и за његов рачун обавља послове 
у вези са реализацијом шеме доделе ваучера (потписивање вауче-
ра, пријава Угоститеља за учешће у реализацији шеме доделе вау-
чера, захтева за рефундацију, посебних рачуна и друго).

Угоститељ који кориснике ваучера није унео у ЦИС, као ко-
риснике услуге смештаја, за та лица не може остварити право на 
рефундацију ваучера.

Члан 7.
По објављивању листе Угоститеља из члана 6. став 9. ове 

уредбе, Министарство објављује обавештење за подношење при-
јава за доделу ваучера (у даљем тексту: пријава).

Лице које испуњава услове из члана 4. ове уредбе врши резер-
вацију смештаја код Угоститеља са објављене листе, на основу чега 
Угоститељ издаје потврду о резервацији, која се генерише из ЦИС-а.

Лице из става 2. овог члана подноси пријаву, која садржи на-
рочито:

1) име и презиме подносиоца пријаве;
2) ЈМБГ;
3) адресу пребивалишта или привременог боравишта кори-

сника ваучера на коју се врши достава ваучера;
4) контакт телефон;
5) назив угоститељског објекта за који је извршена резерва-

ција;
6) период резервације смештаја;
7) податак о оствареном праву из члана 4. ове уредбе.
Лице из става 2. овог члана уз пријаву ставља на увид личну 

карту или пасош, као и потврду о извршеној резервацији.
Лице из члана 4. став 1. тачка 1) ове уредбе ставља на увид ори-

гинал пензионог чека или решење о оствареном праву на пензију.
Изузетно, корисник права на пензију из иностранства ставља 

на увид оригинални документ који издаје банка са територије Ре-
публике Србије, а којим се потврђује новчани прилив по основу 
оствареног права на пензију.

Лице из члана 4. став 1. тачка 5) ове уредбе ставља на увид 
оригинал потврде о запослењу и оствареној заради исплаћеној у 
месецу који претходи месецу у коме се подноси пријава, коју изда-
је послодавац или исплатни листић за зараду исплаћену у месецу 
који претходи месецу у коме се подноси пријава.

Лице из члана 4. став 1. тачка 9) ове уредбе прилаже ори-
гинал потврду високошколске установе о статусу студента првог, 
другог или трећег степена, за текућу школску годину.

Лице из става 2. овог члана пријаву подноси лично и ставља 
на увид, односно прилаже потребну документацију.

Изузетно, за лица из члана 4. став 1. тач. 1), 3), 4), 6) и 7) ове 
уредбе, подношење пријаве и стављање на увид потребне доку-
ментације може извршити друго лице.

У случају из става 10. овог члана лица из члана 4. став 1. тач-
ка 1) ове уредбе овлашћење за подношење пријаве и стављање на 
увид потребне документације даје на обрасцу једнократног пуно-
моћја, који се објављује се на сајту Министарства и Поште Србије. 

За малолетно или пословно неспособно лице, које испуњава 
услов из члана 4. ове уредбе, пријаву подноси законски заступник 
(родитељ, односно старатељ).

Лице које испуњава услове из члана 4. ове уредбе стиче пра-
во на доделу ваучера, ако је услов из члана 4. ове уредбе остварио 
даном подношења пријаве.

Пријава се попуњава на обрасцу „Пријава за доделу ваучера 
за субвенционисано коришћење услуга смештаја у угоститељским 
објектима у 2022. години”, који је одштампан уз ову уредбу и чини 
њен саставни део.

Члан 8.
Подношење пријаве и њихово евидентирање путем наменске 

апликације врши се преко шалтера Поште Србије.
Лице из члана 7. ст. 2, 9. и 10. ове уредбе након подношења при-

јаве и потребне документације, односно стављања на увид потребне 
документације, својеручно потписује потврду о евидентирању при-
јаве, коју издаје Пошта Србије и која садржи изјаву да су подаци уне-
ти у пријаву, као и да су подаци из потврде тачни и истинити.

Поднете, односно евидентиране пријаве и издате потврде о 
евидентирању из ст. 1. и 2. овог члана хронолошки се одлажу и 
чувају 18 месеци у Пошти Србије, сагласно листи категорија реги-
страторског материјала са роковима чувања Поште Србије.

Пошта Србије ће након спроведеног пријема пријава Мини-
старству, као и другим институцијама из члана 9. ст. 1 –3. ове уред-
бе омогућити приступ евидентираним пријавама по категоријама 
подносилаца пријава, преко свог FTP сервера.

Члан 9.
Проверу испуњености услова за доделу ваучера за лица из 

члана 4. став 1. тач. 1) –4), 6) и 7) ове уредбе, врши Министарство 
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за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, преко Репу-
бличког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Националне 
службе за запошљавање, центара за социјални рад и јединствене 
матичне евиденције корисника борачко-инвалидске заштите.

Проверу испуњености услова за доделу ваучера за лица из 
члана 4. став 1. тачка 5) ове уредбе, у вези са статусом запосленог, 
врши Министарство финансија преко Централног регистра обаве-
зног социјалног осигурања.

Проверу испуњености услова за доделу ваучера за лица из чла-
на 4. став 1. тачка 8) ове уредбе, врши Министарство пољопривре-
де, шумарства и водопривреде преко Управе за аграрна плаћања.

Након спроведене провере институције из ст. 1 –3. овог члана, 
преко FTP сервера, враћају електронски извештај Пошти Србије, 
а Пошта Србије доставља Министарству електронски извештај са 
обједињеним подацима из поднетих пријава за она лица, која ис-
пуњавају прописане услове за доделу ваучера.

Електронски извештај са обједињеним подацима из става 4. 
овог члана, који Пошта Србије доставља Министарству, садржи 
и податке из поднетих пријава за лица из члана 4. став 1. тачка 9) 
ове уредбе, као и за корисника права на пензију из иностранства.

Изузетно, на захтев Министарства, Пошта Србије пакује 
(опрема) и путем препорученог писма (резервисане поштанске 
услуге) доставља пријаву и потврду о евидентирању пријаве из 
члана 8. ст. 1. и 2. ове уредбе.

Члан 10.
Вредност ваучера износи 5.000 динара и наведени износ 

представља максимални износ средстава, која корисник може јед-
ном у току календарске године користити при субвенционисаном 
коришћењу услуга смештаја у угоститељским објектима, без обзи-
ра колика је вредност извршене услуге смештаја.

Ваучер нарочито садржи следеће податке, и то:
1) одштампане податке:
(1) намена: субвенционисано коришћење услуга смештаја у 

угоститељским објектима,
(2) издавалац ваучера: Министарство трговине, туризма и те-

лекомуникација,
(3) новчана вредност: 5.000 динара,
(4) серијски број ваучера,
(5) крајњи рок коришћења (20. новембар 2022. године),
(6) назив угоститељског објекта,
(7) јединствени идентификатор пријаве (ЈИД пријаве из 

ЦИС-а),
(8) податке о кориснику ваучера из члана 7. став 3. тач. 1) –3) 

ове уредбе,
(9) изјаву корисника ваучера о коришћењу услуге смештаја;
2) податке који се попуњавају:
(1) потпис корисника ваучера, односно његовог законског за-

ступника (родитеља, односно старатеља),
(2) потпис Угоститеља/физичког лица,
(3) датум пружених услуга.
Број пријава за доделу ваучера ограничен је расположивим 

буџетским средствима и рангирање пријава вршиће се на основу 
датума и времена пријема на шалтеру Поште Србије.

Пријављеним лицима која су стекла право на ваучер, Мини-
старство, преко Поште Србије, доставља ваучере личним уручењем 
на адресу, путем вредносног писма (резервисане поштанске услуге).

Члан 11.
По окончању коришћења услуге смештаја, Угоститељ попу-

њава и потписује ваучер са подацима из члана 10. ове уредбе, а ко-
рисник ваучера, односно његов законски заступник (родитељ, од-
носно старатељ), потписује ваучер о коришћењу услуге смештаја.

Ваучери се могу користити закључно са 20. новембром 2022. 
године.

Угоститељ је дужан да услуге смештаја пружи имаоцима ва-
учера лично, у угоститељском објекту за који је издата потврда о 
резервацији.

У случају да корисник ваучера користи услуге смештаја у ве-
ћем износу од износа ваучера, Угоститељу се рефундира износ у 
вредности ваучера.

У случају да је вредност ваучера већа од вредности пружених 
услуга смештаја, рефундира се износ средстава у вредности пру-
жених услуга.

Угоститељ на месечном нивоу, почевши од 1. априла 2022. го-
дине, преко ЦИС-а  попуњава захтев за рефундацију средстава за ва-
учере реализоване у претходном периоду (у даљем тексту: захтев). 

Захтев нарочито садржи:  
 1) пословно име привредног друштва, другог правног лица 

или предузетника, односно име и презиме физичког лица из члана 
3. ове уредбе;

2) матични број за привредно друштво, друго правно лице 
или предузетника, односно ЈМБГ за физичка лица;

3) седиште, односно адресу Угоститеља (улица, број, место, 
поштански број, општина);

4) податке о угоститељском објекту (јединствени идентифи-
катор пријаве, назив, врста, адреса, као и број индивидуалних ле-
жаја, односно податак о укупним смештајним капацитетима, а за 
категорисане објекте и категорија);

5)  број рачуна у банци на који се врши рефундација сред-
става.

Подаци из става 7. тач. 1) –4) овог члана генеришу се из 
ЦИС-а, а податак из става 7. тачка 5)  овог члана уноси Угоститељ.

У случају да угоститељ физичко лице пружа угоститељске 
услуге непосредно, преко ЦИС-а прилаже, као скениран документ, 
одговарајући доказ о поседовању рачуна у банци, са бројем тог ра-
чуна (картица, односно потврда банке и сл.).

У случају да Угоститељ физичко лице пружа угоститељске 
услуге преко посредника, приликом попуњавања захтева за рефун-
дацију уноси податке о посреднику из става 7. тач. 1) –3) овог члана.

У случају из става 10. овог члана, Угоститељ физичко лице 
преко ЦИС-а прилаже,   као скениран документ, оверени уговор са 
посредником.

Угоститељ, доставља Министарству попуњен и потписан за-
хтев са пратећом документацијом, и то:

1) потписан списак реализованих ваучера, генерисаног из 
ЦИС-а;

2) уредно попуњене и потписане ваучере;
3) фискални исечак за пружене услуге;
4) посебан рачун из члана 3. став 5. ове уредбе.
Поред документације из става 12. овог члана, Угоститељ до-

ставља потписану спецификацију, која садржи:
1) све пружене услуге са посебно исказаном услугом ноћења 

и појединачном ценом (која се једино рефундира);
2) исказан износ боравишне таксе, са назнаком о евентуал-

ном умањењу или ослобађању (позив на одредбе прописа којима 
се уређује област угоститељства).

У случају да физичко лице угоститељске услуге пружа непосред-
но, није у обавези да достави спецификацију из става 13. овог члана.

Посредник са којим физичко лице има закључен уговор и 
преко кога пружа угоститељске услуге не исказује податке из ста-
ва 13. тачка 2) овог члана.

Рок за подношење захтева за рефундацију средстава за вауче-
ре је најкасније до 25. новембра 2022. године.

Ваучер мора да буде уредно и читко попуњен, без оштећења 
и корекција.

Ваучери који садрже неправилности из става 17. овог члана 
неће бити рефундирани.

На основу достављене уредне документације, врши се ре-
фундација средстава, у року од 45 дана од датума пријема ком-
плетне документације.

Члан 12.
Даном почетка примене ове уредбе престаје да важи Уредба 

о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстица-
ње унапређења туристичког промета домаћих туриста на терито-
рији Републике Србије („Службени гласник РС”, број 156/20).

Члан 13.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, осим одредаба 
члана 7. ст. 3 –14. и чл. 8 –11. ове уредбе, које се примењују од 1. 
јануара 2022. године.

05 број 110-11667/2021
У Београду, 16. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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5582
На основу члана 5. став 3. и члана 7. став 4. Закона о контро-

ли државне помоћи („Службени гласник РС”, број 73/19) и чла-
на 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05 − исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − УС, 72/12, 7/14 − 
УС, 44/14 и 30/18 − др. закон), 

Влада доноси

У Р Е Д Б У

о измени Уредбе о условима и критеријумима 
усклађености државне помоћи ради отклањања 
штетних последица проузрокованих епидемијом 

заразне болести COVID-19 

Члан 1.
У Уредби о условима и критеријумима усклађености држав-

не помоћи ради отклањања штетних последица проузрокованих 
епидемијом заразне болест COVID-19 („Службени гласник РС”, 
бр. 54/20, 126/20 и 17/21), у члану 7. речи: „ 31. децембра 2021. 
године” замењују се речима: „ 30. јуна 2022. године”.

Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-11653/2021
У Београду, 16. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5583
На основу члана 5. став 3. и члана 7. став 4. Закона о контро-

ли државне помоћи („Службени гласник РС”, број 73/19) и чла-
на 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05 − исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − УС, 72/12, 7/14 − 
УС, 44/14 и 30/18 − др. закон), 

Влада доноси

У Р Е Д Б У

о измени Уредбе о условима и критеријумима 
усклађености државне помоћи за истраживање, развој 
и унапређење производа и инфраструктуре неопходне 

за борбу против заразне болести COVID-19

Члан 1.
У Уредби о условима и критеријумима усклађености др-

жавне помоћи за истраживање, развој и унапређење производа 
и инфраструктуре неопходне за борбу против заразне болести 
COVID-19 („Службени гласник РС”, број 62/21), у члану 3. став 
1. речи: „члана 2. став 1. тачка 5) Уредбе о правилима за доделу 
државне помоћи („Службени гласник РСˮ, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 
37/13, 97/13, 119/14 и 23/21  – др. прописи)” замењују се речима: 
„члана 6. Уредбе о условима и критеријумима усклађености др-
жавне помоћи за санацију и реструктурирање учесника на тржи-
шту у тешкоћама („Службени гласник РСˮ, број 62/21)ˮ.

У ставу 2. речи: „Уредбе о правилима за доделу државне 
помоћи („Службени гласник РС”, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 
97/13, 119/14 и 23/21  – др. прописи)” замењују се речима:  „чла-
на 6. Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне 
помоћи за санацију и реструктурирање учесника на тржишту у те-
шкоћама („Службени гласник РСˮ, број 62/21)ˮ.

У ставу 3. речи: „31. децембра 2021. године” замењују се ре-
чима: „30. јуна 2022. године”.

Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-11662/2021
У Београду, 16. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5584
На основу члана 29а став 4, члана 31а став 11. и члана 53а 

тач. а) и г) Закона о заштити становништва од заразних болести 
(„Службени гласник РС”, бр. 15/16, 68/20 и 136/20) и члана 42. 
став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 
и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

о измени Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање 
заразне болести COVID-19

Члан 1.
У Уредби о мерама за спречавање и сузбијање заразне бо-

лести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 
153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 29/21, 34/21, 48/21, 
54/21, 59/21, 60/21, 64/21, 69/21, 86/21, 95/21, 99/21, 101/21, 105/21, 
108/21 и 117/21), члан 13г мења се и гласи:

„Члан 13г
Контролу придржавања мере из чл. 13а и 13в врше санитарна 

инспекција, комунална инспекција и комунална милиција, као за-
коном овлашћени органи, коришћењем посебне апликације.

Апликацију из става 1. овог члана израђује орган државне 
управе надлежан за стручне послове информационих технологија 
и електронску управу у сарадњи са органом државне управе на-
длежним за послове санитарне инспекције.”

Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављива-

ња у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 53-11833/2021
У Београду, 16. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5585
На основу члана 22. став 6. и члана 132. став 2. Закона о по-

лицији („Службени гласник РСˮ, бр. 6/16, 24/18 и 87/18) и члана 
42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – 
УС, 44/14 и 30/18  – др. закон), у складу са чланом 12. став 3. Зако-
на о тајности података („Службени гласник РСˮ, број 104/09),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

о изменама Уредбе о специјалној и посебним 
jединицама полиције

Члан 1.
У Уредби о специјалној и посебним јединицама полици-

је („Службени гласник РСˮ, бр. 47/18, 59/18, 91/18, 29/19, 69/19, 
66/20, 78/20, 102/20, 113/20, 133/20, 146/20, 149/20, 60/21 и 83/21), 
Прилог 3 замењује се новим Прилогом 3.
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Члан 2.

Прилог 4 замењује се новим Прилогом 4.

Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављива-

ња у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

05 број 110-11837/2021
У Београду, 16. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5586
На основу члана 187д  Закона о полицији („Службени гла-

сник РСˮ, бр. 6/16, 24/18 и 87/18) и члана 42. став 1. Закона о Вла-
ди („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. за-
кон), у складу са чланом 12. став 3. Закона о тајности података 
(„Службени гласник РСˮ, број 104/09),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

о измени Уредбе о платама полицијских службеника

Члан 1.
У Уредби о платама полицијских службеника („Службени 

гласник РСˮ, бр. 91/18, 29/19, 69/19, 102/20, 113/20, 5/21, 23/21, 
60/21 и 83/21), Прилог 8. замењује се новим Прилогом 8.

Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављива-

ња у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

05 број 110-11838/2021
У Београду, 16. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5587
На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Репу-

блике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18),
Влада усваја

С Т РАТ Е Г И Ј У 

развоја стартап екосистема Републике Србије за период 
од 2021. до 2025. године

1. УВОД

Стратегијом развоја стартап екосистема Републике Србије 
за период од 2021. до 2025. године (у даљем тексту: Стратегија) 
утврђују се циљеви и мере за развој стартап екосистема чија им-
плементација треба да резултира убрзаним развојем стартап еко-
система, подстицањем иновација у привреди Републике Србије, 
као и привредним растом заснованим на економији знања.

Стартапи су новоосновани, иновативни привредни субјекти 
који имају потенцијал брзог и великог раста. Креирањем инова-
ција које доприносе трансформацији привреде и стварању нових 
радних места, стартапи повећавају извоз производа са високом до-
датом вредношћу и доприносе економском расту. Успостављањем 
јавне политике развоја стартапа утиче се на број и квалитет стар-
тапа, али и целог екосистема који се око њих ствара. 

У циљу економског јачања Републике Србије, подстицање 
стартап екосистема је препознато као један од приоритета Владе у 
периоду од 2021. до 2025. године.

Општи циљ ове стратегије је убрзани развој стартап еко-
система до фазе развоја екосистема у којој постоји између 800 и 
1.200 стартапа, и који због своје атрактивности привлачи велики 
број талената, односно искусних оснивача, инвеститора и ментора 
из региона и света који подржавају развој стартап идеја у Републи-
ци Србији.

Посебни циљеви Стратегије су:
1. Подизање стартап предузетничког капацитета кроз обра-

зовне програме;
2. Унапређење инфраструктурне и програмске подршке стар-

тапима;
3. Унапређење механизма финансирања стартапа;
4. Унапређење услова за пословање стартапа;
5. Промоција стартап културе и глобалне препознатљивости 

екосистемa.
Предлагач стратегије је Министарство просвете, науке и тех-

нолошког развоја (у даљем тексту: МПНТР). Нацрт стратегије на-
стао је као резултат вишемесечног активног рада чланова Радне 
групе коју је основала Влада, међу којима су били представници 
Kабинета председника Владе, релевантних министарстава, кључ-
них институција, представника организација подршке, привреде, 
финансијских институција, као и других актера важних за екоси-
стем.

Правни основ за израду Стратегије је члан 38. став 1. Закона 
о планском систему Републике Србије („Службени гласник PC”, 
број 30/18) којим се прописује да Влада усваја документ јавних 
политика на републичком нивоу, као и чл. 10. и 13. истог закона 
којима се одређују врста и садржина документа јавне политике тј. 
Стратегије.

Стартапи имају вишеструки позитиван утицај на економију 
и друштво у којем се оснивају и развијају и полако постају твор-
ци нових пословних модела 21. века. Њихов развој доноси бројне 
предности економији и друштву једне земље, на националном, ре-
гионалном и глобалном нивоу.

Стартапи представљају посебну врсту иновативних микро, 
малих и средњих предузећа и послују у условима високог ризика. 
Креирањем нових тржишта или дисрупцијом на постојеће, стар-
тапи, када постигну тржишни успех, чија се вредност мери десе-
тинама и стотинама милиона евра, представљају нове покретаче 
развоја.

Повећање броја стартапа стимулише привредни раст, пове-
ћава извоз и бруто домаћи производ (БДП). Ако се уважи прет-
поставка да конкуренција доводи до економског раста и чињени-
ца да су стартапи најчешће иновативни субјекти са производима 
развијеним за велика глобална тржишта, увиђа се колико могу 
имати снажан утицај на економски развој једне земље.1 Проширу-
јући спектар пионирских производа, услуга и пословних модела, 
стартапи доприносе технолошком развоју, утичући на креирање 
модерне економије и иновативних производа доступних једном 
друштву, отварајући пут за развој нових активности заснованих на 
модерним технологијама и иновативним идејама.

Стартапи стварањем нових тржишта генеришу нове послове, 
нарочито за предузетне, младе и образоване људе, а улагањем у 
стартапе креира се људски капитал са компетенцијама и вештина-
ма потребним за модерну економију засновану на знању и инова-
цијама.

Својом иновативношћу, стартапи доприносе промоцији зе-
мље и региона. Са циљем креирања производа за глобална тржи-
шта они промовишу домаћи таленат у најразличитијим индустри-
јама широм света. Њихов развој је катализатор стварања повољног 
националног екосистема, који потом постаје магнет како за дома-
ће, тако и за стране инвеститоре и таленте.

Стартапи углавном користе високотехнолошке иноваци-
је да би створили производе и услуге који су нови на глобалном 
нивоу што укључује нанотехнологију, биотехнологију, рачунар-
ство или телекомуникације и тиме доприносе повезивању науке 
и привреде. Временом се отварају и нове могућности за искори-
шћавање иновација које креирају стартапи, имајући у виду да ре-
волуција информационих технологија (у даљем тексту: ИТ) сеже 
даље од дигиталног сектора и има капацитет да трансформише 
и традиционалне индустрије, као што су производња, здравство, 
 – – – – – – – –
1 Acs J, Zoltan. Armington, Cathrine. Endogenous Growth and Entrepreneurial Activity 

in Cities. Center for Economic Studies. 2003.
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малопродаја и транспорт. Стартапи тиме доприносе стварању но-
вих индустрија и нових радних места која ће заменити она која су 
уздрмана глобализацијом и технологијама2. 

Тиме што креирају иновације које могу снажно допринети 
трансформацији једне привреде и стварању радних места потреб-
них за развој економије засноване на знању, стартапи повећавају 
извоз производа са високом додатом вредношћу и доприносе еко-
номском расту, што доводи до закључка да су стартапи неспорна 
полуга државног развоја и да би држава требало да креира јавне 
политике које могу снажно утицати на број и квалитет стартапа, 
али и целог екосистема који се око њих ствара.

Када је у питању стартап екосистем Републике Србије, према 
подацима Стартап Џинома3 (енгл. Startup Genome) из 2020. године, 
вредност стартап екосистема у Београду и Новом Саду је проце-
њена на 434 милиона евра. Међутим, ова вредност израчуната је 
на основу јавно доступних података који не узимају у обзир са-
мофинансиране стартапе, као ни инвестиције и излазе који нису 
јавно објављени. Према њиховом запажању процењена вредност 
би могла бити и до три пута виша од наведене. Иако се развој бео-
градског и новосадског стартап екосистема налази у фази актива-
ције4, показао се значајан раст у периоду од 2018. до 2020. годи-
не, а према истраживању наш екосистем се рангира у првих пет 
стартап екосистема у фази активације према стопи раста. Већина 
стартапа у Републици Србији је сконцентрисана у Београду (71%), 
затим у Новом Саду (15%) и Нишу (4%). Са 200 –400 стартапа, 
Београд и Нови Сад су у рангу са просечним бројем стартапа у 
екосистемима попут Берлина и Тел Авива. Међутим, евидентно 
је да постоји велики простор за унапређење промоције и подршке 
развоју стартап екосистема у другим регионима Републике Србије 
како би се испунио пун потенцијал развоја.

У циљу економског јачања Републике Србије, стимулација 
стартап екосистема је препозната као један од приоритета Владе 
у периоду од 2021. до 2025. године5. Да би се постигао зацртани 
циљ у погледу нелинеарног убрзаног преласка стартап екосистема 
из фазе активације у следећу фазу животног циклуса, фазу глоба-
лизације, Влада се усвајањем Стратегије фокусира на два кључна 
циља: (1) подизање броја стартапа и (2) повећање квалитета стар-
тапа. Креирањем већег броја стартапа вишег квалитета, односно 
већег потенцијала, креираће се довољни број прилика за приват-
не инвеститоре чије би активно учешће у екосистему обезбедило 
даљу одрживост екосистема која би била подржана мерама Владе, 
али и активностима приватног сектора.

Ова стратегија се доноси да би се различите појединачне 
иницијативе у оквиру екосистема ускладиле у деловању и да би 
се осигурао стратешки и системски приступ деловању јавних ин-
ституција у циљу подршке креирању окружења које ће стартапима 
у различитим фазама развоја поделом ризика, дељењем знања и 
приступом информацијама и финансирању олакшати пословање и 
створити нове прилике.

Приликом израде Стратегије разматране су и друге опције 
којима би се значај области стартап екосистема могао препознати 
и подржати. Због вишеструког позитивног утицаја на економију 
и друштво у којем се оснивају и развијају стартапи, препозната је 
потреба за постојањем посебног стратешког документа који уре-
ђује ову област и према коме ће и остали акти бити усаглашавани. 
Тако да је и једна од мера ове стратегије и усвајање новог Закона 
о иновационој делатности у којој ће и стартап бити препознат као 
иновативни субјект. 

Дана 5. фебруара 2021. године Влада је Одлуком6 образовала 
Радну групу за израду Предлога стратегије развоја стартап екоси-
стема Републике Србије од 2021. до 2025. године. Предлагач Стра-
тегије је Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Радна група је састављена од представника: Кабинета 
председника Владе, релевантних министарстава, Народне бан-
ке Србије, кључних институција (Републички секретаријат за 
јавне политике, Фонд за иновациону делатност, Канцеларија за 
 – – – – – – – –
2 Mandel, Michael. How the Startup Economy is Spreading Across the Country – and 

How It Can Be Accelerated, Progessive Policy Institute. 2017.
3 Стартап Џином, Глобални извештај о стартап екосистемима.
4 Видети стр. 15 –17.
5 Програм Владе  – кандидата за председника Владе Ане Брнабић, Народна скуп-

штина, 28. октобра 2020. Године.
6 Одлука о образовању Радне групе за израду Предлога стратегије развоја стар-

тап екосистема Републике Србије од 2021. до 2025. године, 05 брoj 02-1087/2021 
(„Службени гласник РС”, број 9 од 5. фебруара 2021. године).

информационе технологије и електронску управу, Агенција за 
финансирање и осигурање извоза Републике Србије, Научно-тех-
нолошки парк Београд, Научно-технолошки парк Чачак, Науч-
но-технолошки парк Нови Сад, Научно-технолошки парк Ниш, 
представника организација подршке (Војвођански ИКТ Кластер, 
Нишки кластер напредних технологија, Зрењанински ИКТ кла-
стер, Суботички ИТ кластер, ИКТ кластер Централне Србије, 
ИКТ Мрежа Serbian Venture Network, Српска блокчејн иницијати-
ва, Serbian Entrepreneurs, Национална алијанса за локални економ-
ски развој, Иницијатива „Дигитална Србија”, Привредна комора 
Србије, ICT Hub, Impact Hub), привреде, финансијских институци-
ја (Светска банка), као и других актера важних за екосистем (Не-
токрација, South Central Ventures).

2. ПОЈМОВИ ВЕЗАНИ ЗА СТАРТАПЕ И СТАРТАП 
ЕКОСИСТЕМ КОРИШЋЕНИ У ОВОЈ СТРАТЕГИЈИ

Стартап тим је скуп физичких лица који развија иновативни 
производ који демонстрира потенцијал великог и брзог пословног 
раста на глобалном тржишту. Стартап тим није регистрован као 
привредни субјект у одговарајућем регистру. Стартап тимови који 
се региструју као привредни субјекти постају стартап у пуном зна-
чењу тог појма.

Стартап је новоосновани, иновативни привредни субјект7 
који обавља иновациону делатност и има потенцијал брзог и ве-
ликог раста.

Критеријум новооснованости се, у контексту Стратегије, 
одређује тако да је новоосновани субјект онај од чијег оснивања 
није прошло више од десет година. Овакав критеријум креиран је 
са циљем да подршком обухвати стартапе који релативно дуго ра-
звијају свој производ или услугу8.

Критеријум иновативности и потенцијала брзог и великог 
раста посматра се на три алтернативна начина где би се стартапом 
сматрао новоосновани привредни субјект:

 – који путем потврде независног експерта демонстрира по-
тенцијал да у догледној будућности развије производ, услугу или 
процес који је нов или значајно унапређен у поређењу са најбо-
љим тренутно доступним решењем у својој индустрији, и који са 
собом носи ризик од технолошког или тржишног неуспеха,

 – код ког трошкови истраживања и развоја чине најмање 10% 
укупних расхода, или

 – који је носилац неког од права интелектуалне својине или 
другог интелектуалног добра, или корисник лиценце права инте-
лектуалне својине или другог интелектуалног добра, које је непо-
средно повезано са иновационом делатношћу коју обавља.

Поменути критеријуми новооснованости, иновативности, 
потенцијала раста и ризика од неуспеха су кључне карактеристике 
које издвајају стартап у односу на остала микро, мала и средња 
предузећа.

Једнорог је међународно препознат израз за стартап чија је 
процењена вредност виша од милијарду евра.

Стартап екосистем је окружење у којем се развијају старта-
пи, а који чине појединци, тимови, стартапи у различитим фазама 
развоја и различити типови организација и институција које узајам-
но делују као систем да креирају и убрзају развој нових стартапа.

Чиниоци екосистема су и: универзитети, научно-истраживач-
ке организације, финансијске институције и организације, органи-
зације подршке, представници привреде и државне организације 
које креирају политике и програме.

ФАЗЕ ЖИВОТНОГ ЦИКЛУСА СТАРТАП ЕКОСИСТЕМА 
(према методологији Стартап Џинома)

Фаза активације се односи на екосистем са ограниченим 
стартап искуством (укључујући know-how оснивача, инвеститора 
и ментора, доносиоце одлука, као и шире заједнице која подржава 
развој стартапа) у којем се развија релативно мали број стартапа и 
који се суочава са изазовима попут одлива талената и ресурса ка 
екосистемима који се налазе у каснијим фазама животног циклуса 
екосистема.
 – – – – – – – –
7 Привредно друштво или предузетник.
8 Стартапи који се баве истраживањем и развојем у областима попут биологије, 

хемије, електронике, медицине, пољопривреде и сл. често због природе свог 
производа захтевају период од неколико година да докажу концепт на којем раде, 
и у првих неколико година не могу генерисати приходе.
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Фаза глобализације следи након фазе активације, када дође 

до генерисања довољно колективног знања и искуства које ре-
зултира већим бројем стартапа (у зависности од популације број 
варира између 800 и 1.200, али није стриктно дефинисан). У овој 
фази долази до неколико кључних „окидача” који служе као ка-
тализатори развоја екосистема, а они обухватају: серију излаза из 
инвестиције већих од 100 милиона евра и привлачење већег броја 
ресурса (талената, инвеститора, ментора, итд.) из других екоси-
стема. Међутим, у фази глобализације и даље долази до одлива 
домаћих талената у екосистеме на вишем ступњу развоја.

Фаза експанзије наступа када стартап екосистем броји више 
од 2.000 локалних стартапа (у зависности од величине популаци-
је), постоји низ глобално импресивних једнорога и излаза изнад 
милијарду евра (већи у водећим земљама) који доводе до привла-
чења глобалних ресурса.

Фаза интеграције је финална фаза развоја стартап екосисте-
ма у којем број стартапа превазилази 3.000, а глобално привлаче-
ње ресурса доводи до високе и самоодрживе глобалне повезано-
сти и протока знања у екосистему.

Инкубаторски програм је концепт који обухвата широку 
палету подршке стартап тимовима и стартапима у виду активно-
сти које су креиране тако да подрже зачетак и раст стартапа кроз 
учење о пословним процесима и могућностима. У процесу инку-
бације стартапи обликују своје идеје и процесе, развијају тим и у 
одређеној мери умањују ризик од неуспеха свог предузетничког 
подухвата за касније инвеститоре. Примарна улога и циљ инкуба-
торских програма је да кроз сет услуга подстичу креирање успе-
шних стартапа са тежњом да исти при напуштању инкубатора 
буду финансијски ликвидни и самоодрживи.

Акцелераторски програм је кратак интензиван програм 
чији је концепт креиран за стартапе који су прешли најранију фазу 
развоја, у већини случајева већ имају креиран минимално одржи-
ви производ (енгл. minimum viable product) који је на неки начин 
процењен и који им пружа подршку приликом тестирања тржи-
шта, развоја пословног модела, припреме за инвеститоре и слич-
но. Акцелераторски програми углавном имају строже критеријуме 
селекције од инкубаторских, прецизан рок трајања и фокусирају 
се на раст стартапа од чијег успеха и сами могу зарадити кроз 
стицање удела у стартапима у програму или наплатом процента 
од успешних инвестиција у стартап. Акцелератори су кључни за 
развој екосистема јер припремају стартапе за раст и презентацију 
инвеститорима што олакшава улазак на нова тржишта и подизање 
инвестиције.

Спиноф (енгл. spin-off) је стартап који је основало постоје-
ће правно лице са циљем комерцијалне експлоатације иновација. 
Спиноф научноистраживачке организације јесте стартап основан 
са циљем комерцијалне експлоатације иновација проистеклих из 
научноистраживачког рада.

Научно-технолошки парк је привредно друштво чији је 
циљ подстицање економског развоја кроз промоцију и развој ино-
вационе делатности путем стимулације и управљања токовима 
знања и технологија између универзитета, научноистраживачких 
организација, привредних субјеката и тржишта, као и путем олак-
шавања креирања и раста иновативних привредних субјеката кроз 
програме инкубације и подршку формирању спинофова. Науч-
но-технолошки парк пружа и друге услуге са циљем подстицања 
иновационе делатности.

Пословни анђели су инвеститори у иновациону делатност, 
који у стартап улажу финансијска средства. Они су појединачни 
инвеститори који одлучују да део своје имовине усмере према 
стартап компанијама, као врсту сопствене инвестиције. Поред 
обезбеђивања средстава у најранијим фазама развоја, пословни 
анђели додатно могу допринети стартапима кроз активно учешће 
у њиховом развоју.

У контексту ове стратегије, пословни анђео је физичко лице 
које улаже средства у износу већем од 5.000 евра у капитал стар-
тапа, а које поред финансијских средстава може да улаже и соп-
ствено знање, искуство и мрежу контаката ради пружања подршке 
развоју стартапа, али у стартапу није запослено нити ангажовано 
са пуним радним временом.

Фонд предузетничког капитала (енгл. venture capital fund) 
је алтернативни инвестициони фонд са приватном понудом чија се 
имовина претежно улаже у привредне субјекте који су новоосно-
вани или су у почетним фазама пословања, а показују потенцијал 

за раст и ширење пословања. Фондови предузетничког капитала 
улажу средства у уделе високоиновативних компанија са великим 
потенцијалном раста.

Фондови предузетничког капитала су професионални, ин-
ституционални инвеститори у стартапе. Примамљивост улагања у 
фондове ризичног капитала лежи у потенцијалу веома великог по-
враћаја инвестиције у случају продаје стартапа у каснијим фазама.

Продаја стартапа9 (у даљем тексту  – излаз; енгл. exit) је на-
зив за поступак продаје или уновчавања капитала у стартапу од 
стране оснивача, односно инвеститора (индивидуалног или фонда 
предузетничког капитала). Излаз из инвестиције може се догодити 
на више начина, од којих су неки:

 – спајање или припајање,
 – продаја удела у привредном друштву (енгл. share deal),
 – продаја појединих или свих имовинских права привредног 

друштва, нпр. продаја права интелектуалне својине (енгл. asset 
deal),

 – иницијална јавна понуда (излазак на берзу).
Појава излаза из инвестиција је од изузетног значаја за развој 

стартап екосистема јер омогућава поврат од инвестиција инвести-
ционим фондовима и индивидуалним инвеститорима и тиме ства-
ра простор за поновне инвестиције у нове компаније.

GovTech представља примену нових технологија и послов-
них модела предвођену партнерством са стартапима и иноватив-
ним технолошким компанијама ради усвајања нових технолошких 
решења и пружања услуга у државном сектору.

3. ВЕЗА СА ПОСТОЈЕЋИМ ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТИМА И 
ПРАВНИМ ОКВИРОМ

Стратегија је међусекторска и приликом њене израде вршено 
је усклађивање са другим планским документима, као и са важе-
ћим законодавним оквиром.

Република Србија је у претходном периоду предузела низ за-
конодавних активности за унапређење општег оквира за послова-
ње стартапа. Од оних које су посебно значајне за развој стартап 
екосистема издвајају се пореске олакшице, доношење посебног 
закона којим се регулише оснивање и рад фондова предузетничког 
капитала као институционалних инвеститора у стартапе, флекси-
билна решења која омогућавају тестирање иновација, измене За-
кона о привредним друштвима које се односе на увођење посеб-
ног финансијског инструмента који се односи на право на стицање 
сопственог удела у друштву, измене закона из области интелекту-
алне својине, као и доношење Закона о дигиталној имовини.

3.1. Законски оквир

3.1.1. Закон о иновационој делатности

Законом о иновационој делатности („Службени гласник РС”, 
бр. 110/05, 18/10 и 55/13) су уређена основна начела, циљеви и ор-
ганизација примене научних сазнања, техничких и технолошких 
знања, инвентивности и проналазаштва, у функцији стварања и 
реализације, у односу на постојећу техничко-технолошку основу, 
нових и побољшаних производа, процеса и услуга као и начини 
финансирања иновационе делатности. Овим законом успоста-
вљен је Фонд за иновациону делатност, који подржава иновативно 
предузетништво у раној фази развоја, и који представља један од 
механизама државне подршке за развој стартап екосистема у Репу-
блици Србији.

3.1.2. Закон о привредним друштвима

Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 
36/11, 99/11, 83/14  – др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21) 
као системски закон уређује правни положај привредних друшта-
ва и других облика организовања, а нарочито њихово оснивање, 
управљање, статусне промене, промене правне форме, право на 
стицање сопственог удела, престанак и друга питања од значаја за 
њихов положај, као и правни положај предузетника. Тиме се овим 
законом успоставља правни оквир за форму оснивања и послова-
ња стартапа.
 – – – – – – – –
9 Продаја целог или значајног дела стартапа.
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3.1.3. Закон о дигиталној имовини

Законом о дигиталној имовини („Службени гласник РС”, 
број 153/20) креирана је могућност прикупљања средстава за ра-
звој иновативних пројеката и финансирање стартапа путем изда-
вања дигиталних токена, као посебан начин групног финансирања 
коришћењем блокчејн технологије. На тај начин успостављен је 
правни основ за алтернативни извор финансирања, као и додатне 
прилике за стартапе који се баве развојем финансијских производа 
и услуга базираних на блокчејн технологији.

3.1.4. Закон о алтернативним инвестиционим фондовима

Доношењем Закона о алтернативним инвестиционим фондо-
вима („Службени гласник РС”, број 73/19), створили су се усло-
ви за развијање фондова предузетничког капитала (енгл. venture 
capital funds) и фондова приватног капитала (енгл. private equity 
funds) који представљају ефикасан начин финансирања стартапа. 
Оснивањем оваквих фондова отварају се до сада недоступни ал-
тернативни начини финансирања, што ће допринети развоју стар-
тап екосистема у Републици Србији.

3.1.5. Закон о контроли државне помоћи

Закон о контроли државне помоћи („Службени гласник РС”, 
број 73/19) успоставља свеобухватан сет правила за доделу држав-
не помоћи, укључујући и ону која се додељује стартапима. Уред-
бом о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник 
РС”, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14, 23/21  – др. про-
пис, 23/21  – др. пропис, 62/21  – др. пропис, 62/21  – др. пропис, 
62/21  – др. пропис, 99/21  – др. пропис и 99/21  – др. пропис), уре-
ђен је, поред осталог, начин доделе државне помоћи за истражи-
вање, развој и иновације, као и државна помоћ која се додељује 
у циљу отклањања тржишних недостатака на тржишту ризичног 
капитала. Такође, прописани су и услови под којима државна по-
моћ може да се додели новооснованим иновативним привредним 
субјектима.

3.1.6. Закон о основама система образовања и васпитања

Међу циљевима Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18  – др. закон, 
27/18  – др. закон, 10/19 и 6/20) поред осталих, наведено је и разви-
јање кључних компетенција за целоживотно учење, међупредмет-
них компетенција и стручних компетенција у складу са захтевима 
занимања, потребама тржишта рада и развојем савремене науке 
и технологије. Међу кључним компетенцијама за целоживотно 
учење налази се и компетенција која подразумева самопоуздано и 
критично коришћење информационих и комуникационих техно-
логија за рад, одмор и комуникацију, као и осећај за иницијативу и 
предузетништво и способност да се идеје претворе у акцију кроз 
креативност, иновативност и преузимање ризика, као и способ-
ност за планирање и управљање пројектима. Код општих међу-
предметних компетенција за крај основног и средњег образовања, 
поред дигиталне компетенције препознати су и рад са подацима и 
информацијама и предузимљивост и предузетничка компетенција. 
Наведене компетенције су препознате и у Закону о основном обра-
зовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17, 
27/18  – др. закон и 10/19) и Закону о средњем образовању и васпи-
тању („Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17, 27/18  – др. закон, 
6/20 и 52/21). 

3.1.7. Закон о високом образовању

У Закону о високом образовању („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18  – др. закон, 73/18, 67/19, 6/20  – др. закон, 6/20  – 
др. закон, 11/21  – аутентично тумачење, 67/21  – др. закон и 67/21) 
у оквиру научноистраживачког рада високошколских установа, 
прописано је да у циљу комерцијализације резултата научнои-
страживачког или уметничког рада универзитет, односно друга 
високошколска установа може бити оснивач научних институ-
та, иновационих центара, центара изузетних вредности, центра 
за трансфер технологија, пословно-технолошког инкубатора, 
научно-технолошког парка и других организација за обављање 

иновационе делатности и пружање инфраструктурне подршке за 
развој иновација и комерцијализацију резултата истраживања.

3.1.8. Закон о дуалном моделу студија у високом образовању

У Закону о дуалном моделу студија у високом образовању 
(„Службени гласник РС”, број 66/19), као један од циљева дуалног 
модела у високом образовању препознато је развијање предузи-
мљивости, иновативности и креативности сваког појединца ради 
његовог професионалног и каријерног развоја.

3.1.9. Закон о науци и истраживањима

У Закону о науци и истраживањима („Службени гласник РС”, 
број 49/19), међу циљевима реализације научно-истраживачке де-
латности, предвиђена је подршка стварању иновација за привре-
ду, трансферу технологија и јачању инжењерских капацитета, са 
циљем стварања компаративних предности на глобалном тржишту 
као и промоција предузетништва.

3.1.10. Закон о порезу на добит правних лица

Законом о порезу на добит правних лица („Службени гласник 
РС”, бр. 25/01, 80/02  – др. закон, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 
119/12, 47/13, 108/13, 68/14  – др. закон, 142/14, 91/15  – аутентич-
но тумачење, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20 и 118/21) пропи-
сани су порески подстицаји за привредне субјекте који обављају 
иновациону делатност. Трошкови који су непосредно повезани са 
истраживањем и развојем могу се признати као расход у пореском 
билансу у двоструко увећаном износу. 

Поред тога, омогућена су изузимања квалификованих при-
хода из основице пореза на добит правних лица за приходе прав-
них лица од интелектуалне својине створене у Републици Срби-
ји  – Правилник о условима и начину изузимања квалификованих 
прихода из основице пореза на добит правних лица („Службени 
гласник РС”, број 50/19). Наиме, ради се о пореском подстицају за 
стартапе који је предвиђен чланом 25б Закона о порезу на добит 
правних лица, а према којем се квалификовани приход, који оства-
ри обвезник, носилац ауторског или сродног права, по основу нак-
наде за искоришћавање депонованог ауторског дела или предмета 
сродног права, осим накнаде за пренос ауторског или сродног пра-
ва у целини, може, уколико се за то обвезник определи, изузети из 
пореске основице у износу од 80% тако оствареног прихода. Овај 
режим обухвата све врсте прихода од кључних облика интелекту-
алне својине (нпр. патенти, софтвер). Управо је овакав порески 
третман правних лица која развијају иновативна решења према 
Извештају препознат као једна од кључних предности српског 
стартап екосистема.

Када су у питању порески подстицаји за инвестирање у стар-
тапе, Законом о порезу на добит правних лица је предвиђено да 
правна лица која изврше улагање у капитал новооснованог при-
вредног друштва које обавља иновациону делатност имају право 
на порески кредит од 30% од укупног износа.

3.1.11. Закон о порезу на доходак грађана и Закон о доприносима 
за обавезно социјално осигурање

Законом о порезу на доходак грађана („Службени гласник 
РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02  – др. закон, 135/04, 62/06, 65/06  – 
исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11  – УС, 93/12, 114/12  – УС, 
47/13, 48/13  – исправка, 108/13, 57/14, 68/14  – др. закон, 112/15, 
113/17, 95/18, 86/19, 153/20 и 44/21) и Законом о доприносима за 
обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 
61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14  – др. 
закон, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20 и 44/21) прописано је 
ослобођење од плаћања пореза и доприноса за послодавце  – но-
вооснована привредна друштва која обављају иновациону делат-
ност. Законом о изменама и допунама Закона о порезу на доходак 
грађана и Законом о изменама и допунама Закона о доприносима 
за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, број 
86/19), са почетком примене од 1. марта 2020. године, омогућено 
је да новооснована привредна друштва која обављају иновациону 
делатност користе ослобођење од пореза и доприноса по основу 
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зарада оснивача који су запослени у том привредном друштву, за 
месечну зараду до 150.000 динара, које су исплаћене у периоду од 
36 месеци од дана оснивања привредног друштва.

Како стартапи често на домаћем тржишту рада нису у при-
лици да пронађу лица са одговарајућим компетенцијама и ве-
штинама, изузетно је значајно постојање подстицајног оквира за 
привлачење талената са иностраних тржишта. Законом о порезу 
на доходак грађана и Законом о доприносима за обавезно социјал-
но осигурање уређена је олакшица код запошљавања новонаста-
њених лица  – повратника и странаца који имају посебно стручно 
образовање и које је тешко наћи на домаћем тржишту рада, која се 
остварује као умањење за 70% основице пореза и доприноса по 
основу њихове зараде, за период од пет година.

Када су у питању инвестиције у стартапе путем улагања 
у фондове предузетничког капитала, Закон о порезу на доходак 
грађана прописује да се обвезнику који изврши улагање у алтер-
нативни инвестициони фонд, односно у куповину инвестиционе 
јединице алтернативног инвестиционог фонда, признаје право 
на порески кредит на рачун годишњег пореза на доходак грађана 
највише до 50% улагања извршеног у календарској години за коју 
се утврђује годишњи порез на доходак грађана. Овакав подстицај 
могу да користе тзв. пословни анђели уколико улажу у фондове 
предузетничког капитала основане у Републици Србији.

3.1.12. Закон о девизном пословању

Закон о девизном пословању („Службени гласник РС”, бр. 
62/06, 31/11, 119/12, 139/14 и 30/18) уређује платни промет са ино-
странством, а стартапи су у свом пословању доминантно окренути 
према страним тржиштима и често сарађују са нерезидентима.

3.1.13. Закони из области интелектуалне својине

Како стартапи по правилу раде на развоју високоиноватив-
них производа и услуга, од изузетног значаја је начин на који је 
регулисан правни оквир повезан са патентима и интелектуалном 
својином уопште. У претходном периоду је рађено на унапређењу, 
па су тако у 2019. години усвојене измене и допуне следећих зако-
на из области интелектуалне својине: Закона о ауторском и срод-
ним правима („Службени гласник РС”, бр. 104/09, 99/11, 119/12, 
29/16  – УС и 66/19), Закона о патентима („Службени гласник РС”, 
бр. 99/11, 113/17  – др. закон, 95/18 и 66/19) и Закона о заштити то-
пографије полупроводничких производа („Службени гласник РС”, 
бр. 55/13 и 66/19). Измене се односе на усаглашавање са светским 
праксама и повећавају ниво заштите аутора рачунарског програма, 
произвођача базе података и извођача.

3.1.14. Правни оквир за запошљавање странаца

Стартапи као компаније које раде на развоју производа за 
страна тржишта са којима често немају непосредног искуства, по-
некад вештине и знања које су им потребни не могу да пронађу на 
локалном тржишту рада, већ су принуђени да привлаче таленте и 
запошљавају странце са високо специфичним знањима и компе-
тенцијама.

Због тога је од изузетног значаја да регулаторни оквир за за-
пошљавање странаца буде флексибилан и повољан. У тим циљу, 
Влада је усвојила Уредбу о критеријумима за одређивање катего-
рија странаца и категоријама странаца којима се привремени бо-
равак у Републици Србији може одобрити независно од основа 
за одобрење привременог боравка („Службени гласник РС”, број 
13/20) којом се дефинишу основе боравка странаца (које се често 
називају и „стартап, талент и инвеститор визе”), и утврђују кате-
горије странаца којима привремени боравак у Републици Србији 
може да се одобри независно од основа за одобрење привременог 
боравка.

3.1.15. Закон о електронској трговини

Законом о електронској трговини („Службени гласник РС”, 
бр. 41/09, 95/13 и 52/19) уређују се услови и начин пружања 
услуга информационог друштва, обавезе информисања корисни-
ка услуга, комерцијална порука, правила у вези са закључењем 
уговора у електронском облику, одговорност пружаоца услуга 

информационог друштва, надзор и прекршаји. Такође, Закон о тр-
говини („Службени гласник РС”, број 52/19) је детаљно препознао 
и уредио електронску трговину, њене моделе, као и обавезе трго-
ваца који на овај начин послују у савременом дигиталном добу.

3.1.16. Закон о јавним набавкама

Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 
91/19) створен је правни основ за развој иновативних добара, 
услуга и радова и њихову накнадну набавку применом поступка 
„партнерство за иновације”. Наручилац може да спроводи посту-
пак партнерства за иновације, кроз предвиђене фазе преговора, 
ако има потребу за иновативним добрима, услугама или радовима, 
коју не може да задовољи набавком добара, услуга или радова који 
су доступни на тржишту. У партнерству за иновације критеријум 
за доделу уговора је искључиво најбољи однос цене и квалитета.

3.2. Плански документи

3.2.1. Стратегија научног и технолошког развоја Републике 
Србије за период од 2021. до 2025. године „Моћ знања”

Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије 
за период од 2021. до 2025. године „Моћ знања” („Службени гла-
сник РС”, број 10/21) идентификује кораке и доноси мере које тре-
ба да ојачају научноистраживачки и иновациони систем Републи-
ке Србије, али и друге актере који производе, шире и примењују 
знања у секторима образовања, привреде и медија. Док Стратегија 
„Моћ знања” препознаје значај и поставља основ за даљи развој 
научног и технолошког развоја Републике Србије, ова Стратегија 
препознаје и усмерава развој екосистема који за сврху има комер-
цијализацију иновација у служби привредног развоја Републике 
Србије.

3.2.2. Стратегија паметне специјализације у Републици Србији за 
период од 2020. до 2027. године

Стратегија паметне специјализације у Републици Срби-
ји за период од 2020. до 2027. године („Службени гласник РС”, 
број 21/20) ослања се на високотехнолошка решења која су често 
развијана кроз креирање и раст стартап компанија. На тај начин 
подстиче се формирање окружења повољног за развој паметне 
специјализације и реализацију циљева те стратегије попут импле-
ментације паметних решења у сектор информационо-комуника-
ционих технологија, производње хране и креативне индустрије. У 
области ИКТ, у процесу предузетничког откривања, истакнута је 
потреба опремања капацитета за едукацију кадрова за ову област 
најсавременијим технологијама, као и оснивања додатних инова-
ционо-истраживачко-пословних паркова за компаније и стартапе 
у области ИКТ. У посебном циљу 2. „Јачање привреде кроз ис-
траживање и развој и сарадњу међу учесницима четвороструког 
хеликса”, у оквиру мера 2.4. и 2.12. предвиђени су акцелератор и 
потпрограм који су намењени стартапима у областима 4С, као и 
отварање Креативне амбасаде у Лондону која поред осталог треба 
да презентује српске стартапе на тржишту Велике Британије и да 
привуче стране улагаче у стартапе.

3.2.3. Стратегија развоја вештачке интелигенције у Републици 
Србији за период 2020–2025. године 

Стратегија развоја вештачке интелигенције у Републици Ср-
бији за период 2020 –2025. године („Службени гласник РС”, број 
96/19) као посебне циљеве наводи развој образовања усмерен 
ка потребама савременог друштва и привреде, као и развој еко-
номије заснован на вештачкој интелигенцији. Имајући у виду да 
је заснивање пословног модела на технологији вештачке интели-
генције чест случај у стартап екосистем, ова стратегија подржава 
имплементацију мера изложених у Стратегији развоја вештачке 
интелигенције, као што су подршка стартап компанијама и малим 
и средњим предузећима у области вештачке интелигенције и успо-
стављање дељених инфраструктурних ресурса за развој вештачке 
интелигенције.
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н у ”, д е о к ој и с е о д н о с и н а ф и н а н с иј с к и с е к т о р, п л а н и р а н о ј е д а ћ е 
у н а р е д н о м п е р и о д у Н Б С о к о н ч а т и з а п о ч е т е а к т и в н о с т и н а из р а д и 
з а к о н а к ој и м с е у р е ђ уј е г р у п н о ф и н а н с и р а њ е ( е н г л. cr o w df u n di n g ) и 
п о с л о в и а л т е р н а т и в н о г ф и н а н с и р а њ а, к а к о б и с е п р у ж и л а д о д а т н а 
п о д р ш к а р аз в ој у м а л и х и с р е д њ и х п р е д уз е ћ а и с т а р т а п и м а. У о к в и -
р у С т р у к т у р н е р е ф о р м е 1 5. У н а п р е ђ е њ е и н с т и т у ц и о н а л н е п о д р ш к е 
з а р аз в ој п а м е т н и х с п е ц иј а л из а ц иј а и и н о в а ц иј а, п л а н и р а н а ј е в е ћ а 
п о д р ш к а с т а р т а п и м а у о б л а с т и к р е а т и в н и х и н д у с т р иј а, к а о и д и г и -
т а л н а т р а н с ф о р м а ц иј а п р и в р е д н и х д р у ш т а в а, д о к ћ е с е к р оз а к т и в -
н о с т и н а ц и о н а л н е п л а т ф о р м е „ С р б иј а с т в а р а ”, о м о г у ћ и т и а д е к в а т -
н а к о м у н и к а ц иј а с р п с к е к р е а т и в н е и н д у с т р иј е и с в е т а.

3. 3. И з у з е ц и о г р а н и ч е н о г т р ж и ш т а

И з у з е т а к  о г р а н и ч е н о г  т р ж и ш т а (е н г л .  r e g ul at or y  s a n d b o x) 
п р е д с т а в љ а  „ с и г у р а н  п р о с т о р ”  у  к ој е м  с т а р т а п и  м о г у  т е с т и р а т и 

и н о в а т и в н е  п р о и з в о д е,  у с л у г е  и  п о с л о в н е  м о д е л е,  а  д а  о д м а х  н е 
с н о с е  с в е  у о б и ч ај е н е  р е г у л а т о р н е  п о с л е д и ц е  б а в љ е њ а  о д н о с н о м 
а к т и в н о ш ћ у.

Ус п о с т а в љ а њ е м  т а к в о г  р е г у л а т о р н о г  о к в и р а  о м о г у ћ а в а  с е 
с т а р т а п и м а д а с п р о в о д е т е с т и р а њ а с в ој и х п р о и з в о д а у к о н т р о л и-
с а н о м  о к р у ж е њ у  п о д  н а д з о р о м  р е г у л а т о р а.  О в ај  в и д  у н а п р е ђ е њ а 
п о с л о в н о г о к р у ж е њ а п р е д с т а в љ а и д е а л а н н а ч и н у с к л а ђ и в а њ а п о-
с т ој е ћ е г  о к р у ж е њ а  п о т р е б а м а  с т а р т а п а  б е з  р е м е ћ е њ а  п р а в и л а  и 
п р о ц е д у р а к ој е с е п р и м е њ уј у н а ш и р о к и с п е к т а р п р и в р е д н и х д р у-
ш т а в а.

Д о н о ш е њ е м З а к о н а о п л а т н и м у с л у г а м а ( „ С л у ж б е н и г л а с н и к 
Р С ”, б р. 1 3 9/ 1 4 и 4 4/ 1 8), у о к в и р у и з у з е т к а о г р а н и ч е н e м р е ж е у в е-
д е н о  ј е  з а и н т е р е с о в а н и м  с т а р т а п и м а  и  п р е д у з е т н и ц и м а  д а  у  п о-
ч е т н ој  ф а з и  р а з в ој а  ( к а д а  п р и м е н љ и в о с т  и  и с п л а т и в о с т  м о д е л а 
ј о ш н иј е м о г у ћ е у п о т п у н о с т и п р о ц е н и т и), т е с т и р а њ а и з в р ш е б е з 
с п р о в о ђ е њ а  ц е л о к у п н о г  и  с в е о б у х в а т н о г  п о с т у п к а  п о д н о ш е њ а  и 
о ц е н е з а х т е в а з а д а в а њ е д о з в о л е з а п р у ж а њ е п л а т н и х у с л у г а. З а к о-
р и ш ћ е њ е о в е м о г у ћ н о с т и о б а в е з н о ј е п р е т х о д н о п р и б а в љ а њ е м и-
ш љ е њ а и о м о г у ћ а в а њ а у в и д а Н а р о д н е б а н к е С р б иј е у т е с т и р а њ е.

Т а к о ђ е, о ф о р м љ е н ј е M e d Te c h s a n d b o x  –  г д е с е н е р е г и с т р о в а-
н а м е д и ц и н с к а с р е д с т в а м о г у у в е с т и у р о к у о д 2 4 с а т а з а п о т р е б е 
и с т р а ж и в а њ а и р а з в ој а и н о в а т и в н и х п р о и з в о д а, у к о л и к о ј е с т а р т а п 
ч л а н н а у ч н о- т е х н о л о ш к о г п а р к а, и л и ј е к о р и с н и к с р е д с т а в а з а п о д-
с т и ц а њ е  и н о в а т и в н о с т и  п р е к о  Ф о н д а  з а  и н о в а ц и о н у  д е л а т н о с т  у 
с к л а д у с а з а к о н о м к ој и м с е у р е ђ уј е и н о в а ц и о н а д е л а т н о с т.

О в а к в а р е ш е њ а у в е л и к о с м а њ уј у т р о ш к о в е з а с т а р т а п е и о м о-
г у ћ а в ај у  и м  п р е к о  п о т р е б н у  б р з и н у  и  ф л е к с и б и л н о с т  у  р а д у,  а л и 
ј е п р и с т у п к р е и р а њ а р е г у л а т о р н и х с е н д б о к с а, о д н о с н о о л а к ш а н о г 
т е с т и р а њ а и и м п л е м е н т а ц иј е и н о в а т и в н и х р е ш е њ а, п о т р е б н о п р о-
ш и р и т и и н а д р у г е о б л а с т и.

4. А Н А Л И З А П О С Т ОЈ Е Ћ Е Г С Т А Њ А

С р п с к и  с т а р т а п  е к о с и с т е м  п о с л е д њ и х  г о д и н а  п р и в л а ч и  с в е 
в е ћ у п а ж њ у д о м а ћ е и м е ђ у н а р о д н е п о с л о в н е, и н о в а ц и о н е и н а у ч н е 
з ај е д н и ц е. П р е т х о д н е г о д и н е о б е л е ж и л е с у у с п е ш н е п р е д у з е т н и ч-
к е  п р и ч е  д о м а ћ и х  и н о в а т о р а  к ој и  с у  к р е и р а л и  п о с л о в н а  р е ш е њ а 
к ој а  с у  о с т в а р и л а  з а п а ж е н и  р е з у л т а т  н а  г л о б а л н о м  н и в о у.  М е ђ у-
т и м, у с п е с и с у б и л и м е с т и м и ч н и и н ај ч е ш ћ е р е з у л т а т и н д и в и д у-
а л н о г а н г а ж о в а њ а о с н и в а ч а, а н е з ај е д н и ц е у ц е л и н и. К а к о б и с е 
б у д у ћ и м с т а р т а п и м а о м о г у ћ и л о б о љ е о к р у ж е њ е з а р а з в ој и г л о б а л-
н у е к с п а н з иј у и н о в а т и в н и х и д еј а, М П Н Т Р ј е н а и н и ц иј а т и в у К а б и-
н е т а п р е д с е д н и к а В л а д е, а у н е п о с р е д н ој с а р а д њ и с а н а д л е ж н и м 
о р г а н и м а,  и н с т и т у ц иј а м а  и  з ај е д н и ц о м  с т а р т а п  е к о с и с т е м а,  п р и-
с т у п и л а и з р а д и С т р а т е г иј е.

И а к о в е о м а д и н а м и ч а н и р а с т у ћ и, д о м а ћ и с т а р т а п е к о с и с т е м 
ј е м л а д и н е п о с т ој и с и с т е м а т и ч а н п р и с т у п к а њ е г о в о м р а з в ој у, п а 
т а к о н и и н ф о р м а ц иј а м а о т р е н у т н о м с т а њ у. И м ај у ћ и у в и д у д а ј е 
с р п с к и с т а р т а п е к о с и с т е м б и о п р е д м е т и с т р а ж и в а њ а м а л о г б р ој а 
п у б л и к а ц иј а, и з м е ђ у о с т а л о г и: „ Gl o b al St art u p E c os yst e m R e p ort ”, 
к ој е  с п р о в о д и  С т а р т а п  Џ и н о м  ( у  д а љ е м  т е к с т у:  И з в е ш т ај) 1 0 � и 
С т а р т а п  с к е н е р а  И н и ц иј а т и в е  „ Д и г и т а л н а  С р б иј а ”  ( у  д а љ е м  т е к-
с т у: С к е н е р), в е о м а ј е о г р а н и ч е н а к о л и ч и н а и н ф о р м а ц иј а д о с т у п-
н и х  з а  д у б љ у  а н а л и з у  е к о с и с т е м а.  У  п р о ц е с у  и з р а д е  С т р а т е г иј е 
и н ф о р м а ц иј е с у б а з и р а н е н а д в а п о м е н у т а и с т р а ж и в а њ а и у в и д и м а 
у ч е с н и к а  Р а д н е  г р у п е,  ј а в н и х  к о н с у л т а ц иј а  и  р а з г о в о р а  с а  п р е д-
с т а в н и ц и м а р а з л и ч и т и х а к т е р а у е к о с и с т е м у. С п е ц и ф и ч н и д е л о в и 
о п и с а  п о с т ој е ћ е г  с т а њ а  к а о  и з в о р  к о р и с т е  д о д а т н е  п у б л и к а ц иј е 
ч иј а п р и м а р н а т е м а т и к а н иј е у с к о у с м е р е н а н а с т а р т а п е к о с и с т е м, 
а л и с е м о ж е д о в е с т и у в е з у с а и с т и м.

Г л о б а л н и и н д е к с и н о в а т и в н о с т и ( у д а љ е м т е к с т у: Г И И)  о б у -
х в а т а  с е т  и н д и к а т о р а  ( у к љ у ч уј у ћ и  с т е п е н  р а з в ој а  и  п р и м е н е  н а-
у к е,  в и с о к о ш к о л с к о  о б р а з о в а њ е,  б р ој  д и п л о м и р а н и х  н а у ч н и х  и 
и н ж е њ е р с к и х с п е ц иј а л и с т а у о б л а с т и в и с о к е т е х н о л о г иј е, с т е п е н 
р а з в ој а,  п р и м е н е  и  е ф и к а с н о с т и  т е х н о л о г иј а  и  е к о н о м иј е  з н а њ а, 
с т а њ е  и н с т и т у ц иј а,  п о л и т и ч к у  с т а б и л н о с т,  в л а д а в и н у  п р а в а,  с т а-
њ е и н ф р а с т р у к т у р е, о д р ж и в о с т ж и в о т н е с р е д и н е, и д р у г е) и и з р а-
ч у н а в а с е к а о п р о с е к р е з у л т а т а д в е г р у п е п о к а з а т е љ а и н о в а т и в н е 
с п о с о б н о с т и и и н о в а т и в н и х р е з у л т а т а. Н а л и с т и 1 3 2 д р ж а в е к ој е 
с у  р а н г и р а н е,  м е р е н о  Г И И  и з  2 0 2 1.  г о д и н е,  Р е п у б л и к а  С р б иј а  ј е 
п о з и ц и о н и р а н а н а 5 4. м е с т у и с п а д а у у м е р е н е и н о в а т о р е.
 –  –  –  –  –  –  –  –
1 0  С т а р т а п Џ и н о м ј е в о д е ћ а к о м п а н иј а и з С а н Ф р а н ц и с к а к ој а с в ој у е к с п е р т и з у т е-

м е љ и н а в и ш е о д д е ц е н иј у д у г о м и с т р а ж и в а њ у п о д а т а к а у в и ш е о д 2 5 0 г р а д о в а и 
п р е к о м и л и о н и п о к о м п а н иј а.
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Слика број 1 Фаза животног циклуса стартап екосистема Бео-
град – Нови Сад (извор: Извештај)

Република Србија је 2019. године постала део једног од нај-
релевантнијих истраживања о стартап екосистему на свету у окви-
ру Извештаја. У Извештају из 2020. године, који је обухватио пре-
ко 300 екосистема, Република Србија је једина земља у окружењу 
која је део овог истраживања и оцењена је као једна од пет најбо-
љих земаља у категорији приступачности талента. Београд и Нови 
Сад (који су били једини предмет овог истраживања и посматрани 
као јединствен стартап екосистем) су издвојени са још пет градова 
у региону Европе и Блиског Истока као најперспективнији. Репу-
блика Србија је сврстана у најбрже растуће стартап екосистеме у 
фази активације, према критеријумима раста обима финансира-
ња, продаје стартапа и броја стартапа (Слика број 1). Поменуту 
фазу активације оличава ограничено искуство стартап заједнице 
у погледу знања и умећа (engl. know-how) оснивача, инвеститора 
и ментора које проистиче из малог броја стартапа, нарочито оних 
који су постигли велики раст на светском тржишту и имали зна-
чајне излазе из инвестиције. Недовољно знање заједнице и недо-
вољан број прилика за стартапе резултују у емиграцији стартапа 
из екосистема на нижем ступњу развоја у оне који су развијенији. 
Из наведених разлога од великог је значаја брзи развој екосистема 
како би се у потпуности искористио локални потенцијал и спре-
чио одлазак оснивача и целих компанија из домаће привреде.

Охрабрујућа је информација да је стопа раста српског стар-
тап екосистема (Београд и Нови Сад) изнад просека држава чији су 
стартап екосистеми на истом нивоу развоја, а који су део истражи-
вања (Берлин, Јерусалим, Франкфурт, Тел Авив и други), што ука-
зује на велики потенцијал даљег развоја екосистема (Слика број 2).

Слика број 2 Стопа раста броја стартапа Београда и Новог 
Сада у поређењу са екосистемима у фази активације (извор: 

Извештај)

У поређењу са осталим државама чији је стартап екосистем 
на истом нивоу развоја, величина екосистема је мања, тачније број 
стартапа није висок. Према Извештају број стартапа у Републи-
ци Србији се креће између 200 –400 и, у поређењу са регионалним 
екосистемима у истој фази развоја, налази се на средњем нивоу, 
као Варшава и Букурешт, док је дупло већи од Будимпеште (Сли-
ка број 3). Упркос томе што Република Србија има и нижи БДП 
и мањи број ИТ професионалаца на 1000 становника, успева да 
одржи корак са другим екосистемима у фази активације. Из тога 
се види да српски екосистем већ улаже велику енергију у свој раст 
и да послује изнад својих капацитета. Међутим, како би се обез-
бедио даљи раст и развој на истом или већем нивоу, неопходно је 
идентификовати секторе у којима су могућа додатна побољшања.

Иако није био део Извештаја, регион града Ниша такође на-
предује у погледу развоја локалног стартап екосистема и показује 

велики потенцијал даљег раста. Према истраживању екосистема 
Јужне и Источне Србије, које су за потребе Стратегије спровели 
Научно-технолшки парк Ниш и Нишки кластер напредних тех-
нологија, идентификовано је преко 300 технолошких компанија у 
том региону, од чега 25 стартапа, који сви раде на преко 150 инова-
тивних технолошких пројеката са тржишним потенцијалом.

Слика број3 Број стартапа у екосистему Београд и Нови Сад у 
поређењу са другим европским градовима (Извор: Извештај)

Велики потенцијал региона лежи у историјском наслеђу 
града Ниша, као индустријског и технолошког центра региона и 
реномираном Универзитету у Нишу, са јаком научно-истраживач-
ком базом, чији су алумнисти познати оснивачи домаћих компа-
нија. Последњих година град Ниш је препознао развој економије 
засноване на знању као кључни стратешки циљ, и поред значајног 
прилива технолошких страних директних инвестиција, кроз подр-
шку развоју нишког кластера напредних технологија и платфор-
му окупљања свих заинтересованих страна за развој иновационог 
и стартап екосистема  – Форум напредних технологија, отварање 
Стартап центра Ниш и Научно-технолошког парка Ниш, као кров-
не организације за развој иновационог екосистема, активно пружа 
подршку промоцији стартап културе и развоју стартап екосистема. 
Додатно, у локалном екосистему је већ дошло и до медијски ис-
праћених аквизиција локалних компанија које су биле попут оки-
дача за развој екосистема.

Такође, постоји и мањак колективног искуства и знања зајед-
нице о стартапима и стартап екосистему, као и низак ниво при-
влачења ресурса за ову фазу. Како би се прешло у вишу фазу жи-
вотног циклуса стартап екосистема, релевантни индикатори (број 
стартапа, ниво финансирања, број излаза, итд.) морају да имају 
константан раст.11

У систему научно-истраживачке делатности у Републици 
Србији, а сходно законима којим се уређује научноистраживачка 
делатност, односно наука и истраживања, Национални савет за 
научни и технолошки развој је основан ради унапређења научног 
и технолошког развоја, квалитета научно-истраживачког рада и 
развоја научно-истраживачког рада, као највише стручно и саве-
тодавно тело Владе, које именује чланове из реда академика, на-
учника, професора универзитета и привредника, на период од пет 
година. Законом о науци и истраживањима прецизно су дефини-
сане надлежности Националног савета, а неке од њих су да пра-
ти стање и развој научно-истраживачке делатности у Републици 
Србији, даје мишљење на текст Нацрта стратегије научног и тех-
нолошког развоја Републике Србије, предлаже министру научне 
области, гране и дисциплине за које се образују матични научни 
одбори, подноси годишњи извештај о стању у науци за претход-
ну годину, доноси акт о вредновању научно-истраживачког рада 
и поступку акредитације института, интегрисаних универзитета, 
факултета и центара изузетних вредности, остварује међународну 
стручну сарадњу, као и сарадњу са одговарајућим телом у области 
високог образовања, и другим органима и организацијама као и 
остале законом одређене надлежности.

На основу извода из Извештаја о стању у науци за 2019. годи-
ну може се истаћи да захваљујући великом ангажовању истражи-
вачке заједнице, наука Републике Србије се високо позиционира 
на међународним ранг-листама, што недвосмислено говори о по-
тенцијалу који земља има у овој области и о њеној међународној 
 – – – – – – – –
11 Извештај о раду Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и тех-

нолошки развој  – Влада, јануар 2020, стр. 316 –317.
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конкурентности. На основу рангирања, више од 230 земаља које 
обавља SCImago Journal & Country Rank, Република Србија је у 
2019. години заузела 55. место у свету. Са друге стране, истражи-
вања и иновације у Републици Србији су саставни елементи већи-
не стратешких докумената који су усвојени у претходних неколико 
година, и самим тим, везани су за делатност већег броја органа и 
организација. Иновациони систем организован је према Закону о 
иновационој делатности. Иновационе организације су укључене у 
реализацију научноистраживачких програма од општег интереса, 
а научноистраживачке организације нису препознате као саставни 
део иновационог система. На основу наведеног може се закључи-
ти да је потребно додатно унапредити услове за претварање науч-
них резултата у иновације и њихов пласман на тржиште како би се 
научни потенцијал на прави начин преточио у што конкурентнију 
привреду.

У наставку овог поглавља анализирано је пет кључних обла-
сти у стартап екосистему Републике Србије: доступност обра-
зовања и талената, инфраструктурна и програмска подршка за 
стартапе, приступ финансирању, пословно окружење и на крају 
предузетничка култура, а све у циљу идентификовања јазова и 
изазова у екосистему које је потребно решити имплементацијом 
Стратегије.

4.1. Доступност образовања и талената 

Таленат
Иако постоји талентована и приступачна радна снага, она 

нема довољно радног искуства у оквиру стартапа што отежава 
даљи развој екосистема. Сваки стартап, поготово у почетној фази, 
захтева разнолика искуства и компетенције у оквиру тима, док са 
друге стране постоји нижа заинтересованост за радом у младим 
стартапима због ризика који они са собом носе. Према Извештају, 
број искусних инжењера као и стручног кадра у овом сектору је 
испод просека за фазу Активације (Слика број 4). Овакво стање 
је приметно не само у погледу стручног ИТ кадра, већ и у другим 
областима за које стартапи изискују искуство и које су им неоп-
ходне за брзи раст и развој (нпр. оснивачи са искуством, савет-
ници, менаџери продаје, маркетинга и пословног развоја). Српски 
екосистем има мали број оних стартапа који су прошли серију А и 
каснију фазу, док је свега око десет стартапа прошло кроз процес 
аквизиције. Ово је важно из разлога што су појединци са таквим 
искуством управо они који могу подржати раст и развој нових 
тимова и осигурати да се грешке не понављају12, или приказати 
прилике за раст и развој које нису видљиве мање искусним осни-
вачима.

Недостатак искуства није изненађујући имајући у виду обим 
српског екосистема и фазу у којој се налази, али креира потребу 
за убрзањем развоја како би се брже креирало колективно иску-
ство екосистема које је неопходно за његов развој. Колективно ис-
куство повећава се креирањем већег броја мултидисциплинарних 
тимова, као и дељењем знања и искустава са професионалцима из 
развијенијих екосистема.

Слика број 4 Проценат инжењера са претходним искуством 
рада у стартапу (извор: Извештај)

 – – – – – – – –
12 Скенер, стр. 58.

У Извештају се напомиње да екосистеми који могу да при-
вуку веће ресурсе и укључе запослене са искуством несумњиво 
долазе до вишег нивоа развоја и излаза из инвестиције веће вред-
ности, што у периоду развоја екосистема може бити решено и при-
влачењем искусних стартап оснивача и других стручњака из ино-
странства. Наиме, имајући у виду да у Републици Србији тржиште 
за производе и услуге стартапа није довољно развијено нити је 
довољно велико, изазов домаћих оснивача је већи јер морају да 
разумеју различите потрошачке културе, потребе и навике како 
би своје производе или услуге понудили на начин који одговара 
циљаним тржиштима. Стартапи имају проблем да остваре одгова-
рајући производ који задовољава тржишне потребе (енгл. product-
market fit), јер праве производе за удаљена тржишта са којима нису 
имали прилике да се детаљно упознају. Због тога је често пожељ-
но да стартапи свој даљи развој, пласирање и продају производа/
услуга раде у партнерству са страним оснивачима, саветницима, 
менторима, као и да запошљавају иностране стручњаке са специ-
фичним знањима и искуством.

Образовање
Повећање колективног знања заједнице може се постићи пу-

тем образовања и путем веће повезаности унутар екосистема, као 
и са чиниоцима ван екосистема.

4.1.1. Формално образовање

За обезбеђивање дугорочног стабилног раста екосистема од 
изузетне важности је образовање будућих генерација које могу 
бити катализатори развоја, уколико током образовања развију до-
вољно мултидисциплинарних компетенција, склоност ка креатив-
ном решавању проблема и предузетнички дух.

Реформе образовног система, као што су програми оријенти-
сани на исход (уместо програма оријентисаних на садржај) који 
поред осталог, имају за циљ развој кључних компетенција за це-
ложивотно учење (посебно математичке, научне, технолошке и 
дигиталне компетенције, као и компетенције за лидерство и пре-
дузетништво) и општих међупредметних компетенција (предузи-
мљивост и оријентација ка предузетништву, решавање проблема, 
сарадња) дају добру основу за стицање компетенција потребних за 
развој стартап екосистема.

У основном образовању и васпитању садржаји предузетни-
штва изучавају се у оквиру реформисаног и унапређеног предмета 
техничко образовање. Предмет предузетништво први пут је уве-
ден у стручно образовање у огледне образовне профиле са почет-
ком реформе ових профила која је започела 2005. године. Сада се 
овај предмет изучава у оквиру плана и програма наставе и учења 
за образовне профиле у већини подручја рада у средњим стручним 
школама. Више од 75% свих ученика стручних школа похађа на-
ставу предмета предузетништво, а укупно 95 програма (профила) 
садрже предмет предузетништво. Преко 80% средњих школа има 
искуство са реализацијом ваннаставних активности у домену пре-
дузетничког образовања. У гимназији, предузетништво се обра-
ђује кроз изборни програм Економија и бизнис који садржи тему 
везану за стартапе. Међутим, у склопу истраживања спроведеног 
од стране МПНТР и Завода за вредновање квалитета образовања и 
васпитања са наставницима, један од закључака је да велика већи-
на наставника гимназија сматра да су им предузетништво и диги-
талне компетенције најниже. Ова чињеница ставља посебан фокус 
на спровођење свих активности које се односе на унапређивање 
ових кључних компетенција наставника да би они могли да их код 
ученика развију током школовања.

Осим кроз наставу и учење, предузетнички дух ученика ра-
звија се и кроз ученичке задруге у основним и средњим школама. 
Као пример добре праксе истиче се такмичење Ученичких тимо-
ва у организацији невладине организације „Достигнућа младих” 
(енгл. Junior Achievement), које на практичан начин, кроз ментор-
ски програм развија са ученицима пројекте од њихове идеје до 
финалног производа спремног за тржиште. Веће укључење уче-
ника из гимназија у Републици Србији, а посебно из ИТ одељења, 
у овом такмичењу би допринело бољем разумевању могућности 
развоја идеја у стартапе од стране ученика, а самим тим и будућем 
ширењу стартап културе у Републици Србији.

Имајући у виду специфичности стартап екосистема као 
окружења у којем до изражаја долазе предузетничке вештине 
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појединца, потребно је праћењем најбољих пракси константно 
осавремењивати постојеће програме, посебно у смислу појмова и 
улога учесника актера у стартап екосистему као и примера добре 
праксе у земљи и у свету.

Теме предузетништва присутне су и у високом образовању, 
првенствено у оквиру студијских програма чији су исходи оријен-
тисани у овом смеру. Како би подстакло факултете из различитих 
научно-уметничких области, али пре свега оне којима то није ма-
тична област, да у своје курикулуме уврсте дигиталне компетенци-
је и предузетништво, МПНТР од 2016. године реализује конкурс 
на основу којег додељује средства високошколским установама 
за увођење садржаја који се односе на дигиталне компетенције и 
предузетништво.

Поред тога, МПНТР је заједно са Иницијативом „Дигитална 
Србија” за сада реализовало два конкурса „Мастер 4.0” који су за 
циљ имали стварање мултидисциплинарних студијских програма 
из области ИКТ и бизниса и ИКТ и уметности, уз значајно учешће 
привреде кроз повећани обим праксе и учешће предавача из при-
вреде (предавачи ван радног односа).

У складу са Законом о дуалном моделу студија у високом 
образовању и усвајањем стандарда за акредитацију студијских 
програма по дуалном моделу заједно са значајним уделом учења 
кроз рад у реалном радном окружењу у односу на часове актив-
не наставе, очекује се да студенти значајно подигну ниво компе-
тенција које стичу на високошколској установи, посебно у смислу 
практичне примене наученог. Иако то није примарни циљ дуалног 
модела студија, може се очекивати да ће сусрет са светом рада и 
практичном применом наученог већ од ране фазе студија, допри-
нети стварању предузетничког духа код студената и да ће се мно-
ги, у ранијој фази свог живота, охрабрити да сами започну свој би-
знис за који су паралелно са студијама стекли и релевантно радно 
искуство.

Као пример добре праксе у области унапређења знања и ве-
штина студената у области стартап екосистема кроз практичне 
наставне активности издваја се „Стартап тимски пројекат” који 
је као изборни предмет на Мастер 4.0 програму спроведен током 
2021. године, а који је укључио предаваче и евалуаторе из привре-
де са искуством у стартап екосистему. Студенти су током осам мо-
дула на предмету симултано похађали предавања и развијали соп-
ствене стартап идеје, које су на крају програма презентовали пред 
потенцијалним инвеститорима.

У 2018. години реализован је пројекат „Иновационо преду-
зетништво  – спој науке и бизниса”13 у оквиру којег је реализовано 
седам истраживања јавног мњења, а чији резултати истичу да ве-
ћина испитаника сматра да на факултетима програми нису довољ-
но усмерени на подстицање иновационог предузетништва и да су 
покретање предузећа, писање пројеката и менаџерске вештине за 
вођење предузећа најважније теме које је потребно покрити пу-
тем формалног образовања. Попут програма предузетништва у 
доуниверзитетском образовању и код сличних програма и тема у 
високом образовању биће потребно усаглашавање са специфично-
стима у вези са стартапима. 

4.1.2. Неформално образовање

Неформално образовање је посебно важно у сегменту стар-
тап екосистема јер се промене у индустрији дешавају брже него 
што је формалном образовању потребно да прилагоди своје про-
граме. У том смислу неформално образовање треба посматрати 
као надоградњу и допуну, али не и као замену за садржаје у обла-
сти предузетништва у формалном образовању.

У понуди неформалног образовања више су заступљени про-
грами и обучавања за одређена занимања и стручна усавршавања 
у одређеној области. У оквиру обуке за започињање сопственог 
посла коју за незапослене организује Национална служба за за-
пошљавање обухваћене су теме важне за предузетништво, али не 
посебно у смислу стартапа. Међутим, ови програми доступни су 
за младе и друге грађане након завршетка формалног образовања, 
док широка палета државних неформалних образовних програма 
није доступна ученицима и студентима.
 – – – – – – – –
13 Пројекат је спроведен под поткровитељством Кабинета министра без портфеља 

задуженог за иновације и технолошки развој.

Као пример неформалног образовања за студенте издва-
ја се програм Научно-технолошког парка Београд који спроводи 
програм предузетничког образовања за студенте Универзитета 
у Београду два пута годишње кроз који студенти на креативан и 
практичан начин симулирају развој стартапа и уче како да развију 
иновативне бизнис идеје и процењују их на тржишту. Кроз интен-
зивни програм прође више од 100 студената годишње. 

Комерцијализација иновација, односно спровођење процеса 
трансфера технологија и самим тим креирања спинофова предста-
вља велику развојну шансу за стартап екосистем Републике Срби-
је. Како би се испунио потпуни потенцијал привреде, средњошко-
лаца, студената и иноватора МПНТР од 2005. године организује 
државни пројекат, Национално такмичење за најбољу технолошку 
иновацију у Републици Србији. 

У пројекту је до сада учествовало 2.800 тимова са преко 9.000 
учесника, а захваљујући овом такмичењу, основано је преко 85 но-
вих предузећа, и припремљено 1.425 бизнис планова и пословних 
модела. Обуке у форми тренинга је прошло 8.469 истраживача у 
високотехнолошким компанијама, студентских и средњошколских 
тимова и иноватора.

Основни циљ је да се већем броју потенцијалних технопре-
дузетника, физичким или правним лицима, укаже на све могућно-
сти али и препреке, као и послове које је неопходно обавити, да би 
се, наизглед, атрактивна идеја, довела до реализације на тржишту. 
Те неопходне претходне активности у себе укључују и организо-
вање радних тимова, образовање, испитивање тржишта, припреме 
бизнис планова, рада са савременим информатичким алатима и 
друге.

Са дефинисањем оквира за развој стартап екосистема у скла-
ду са овом стратегијом, очекивано је усклађивање постојећих про-
грама и израда нових који могу да одговоре на специфичне потре-
бе едукације о стартап екосистему и стартап предузетништву.

4.2. Инфраструктура, подршка и повезаност екосистема

Стартап екосистем обухвата велики број актера, који се у ак-
тивности екосистема укључују са различитим искуствима и потре-
бама. Једна од основних полуга која значајно утиче на раст и развој 
стартапа је повезивање, комуникација и сарадња са релевантним 
учесницима у екосистему и ван њега. Односи који представљају 
посебно важне полуге за развој екосистема јесу они између осни-
вача, оснивача и доменских експерата, оснивача и инвеститора и на 
крају између представника два различита екосистема.

Потреба за повезивањем у оквиру екосистема, довела је до 
појаве великог броја организација за подршку пословању старта-
па које имају различите моделе пословања и пружања подршке, 
али које у великој мери доприносе и промоцији и јачању стартап 
културе и знања у земљи. Додатно, имајући у виду да формално 
образовање само делимично може припремити осниваче за пут ра-
звоја стартапа, организације подршке у великој мери надокнађују 
ту рупу у знању организовањем разноврсних едукативних и мен-
торских програма. Последњих година појавили су се различити 
облици помоћи стартапима у виду финансијске, инфраструктурне, 
едукативне и техничке подршке путем организација подршке као 
што су научно-технолошки паркови, инкубатори, хабови и акце-
лератори.

Закон о иновационој делатности као организације за пружа-
ње инфраструктурне и стручне подршке иновационој делатности 
(у даљем тексту: Организације подршке), између осталог, препо-
знаје и следеће као најрелевантније за стартап екосистем: послов-
но-технолошки инкубатор и научно-технолошки парк.

Организације подршке стартап тимовима и стартапима само-
стално креирају своје програме подршке стартапима који се могу 
разликовати по томе колики је ниво развоја идеје у стартапима ко-
јима су намењени као инкубаторски или акцелераторски програми.

4.2.1. Научно-технолошки паркови

Научно-технолошки парк (у даљем тексту: НТП), је у Зако-
ну о иновационој делатности дефинисан као привредно друштво 
које у оквиру дефинисаног простора пружа инфраструктурне и 
стручне услуге високошколским установама, научноистраживач-
ким и иновационим организацијама, као и високотехнолошким и 
средњетехнолошким привредним друштвима у одређеној научној, 
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истраживачко-развојној или производној групацији с циљем њи-
ховог повезивања и што брже примене нових технологија, ствара-
ња и пласмана нових производа и услуга на тржишту, што указује 
да је држава већ препознала значај изградње ове врсте подршке 
стартапима. НТП-ови су настали као одговор на потребу постоја-
ња снажних институција, са врхунском научно-истраживачком ин-
фраструктуром и препознатљивошћу на регионалном, европском 
и светском нивоу како би дошло до раста нивоа комерцијализације 
научних истраживања кроз спинофове и стартапе. Поред оснива-
ња НТП Београд који већ остварује значајне резултате, Република 
Србија шири мрежу научно-технолошких паркова у различитим 
регионима (Нови Сад, Ниш, Чачак, Крушевац). Циљ ових паркова 
јесте да се на регионално и глобално тржиште пласирају техноло-
гије засноване на иновацијама, које генеришу високу додату вред-
ност, чиме се директно стимулише извоз. У претходном периоду 
покренута је иницијатива за оснивање још једног Научно-техноло-
шког парка у Крагујевцу14.

НТП Београд је основан 2015. године у партнерству Владе, 
града Београда и Универзитета у Београду, док је успостављање 
и развој НТП Београд подржала Влада Швајцарске Конфедераци-
је. Финансирање НТП Београд се реализује кроз буџетска и соп-
ствена средства, тако да током развоја НТП Београд расте учешће 
сопствених средстава, а опада учешће буџетских средстава које је 
сада на нивоу од око 25%. Што се пројеката тиче, НТП Београд 
реализује пројекат уз подршку Швајцарске Владе „Технопарк Ср-
бија 2  – подстицање извоза кроз развој технолошких паркова”, а 
на основу претходно добро остварених резултата у процесу успо-
стављања и развоја НТП Београд. За првих пет година рада, пру-
жена је подршка за више од 100 компанија у развоју и комерци-
јализацији иновативних производа и услуга. Компаније чланице 
извозе у више од 40 земаља света и радно ангажују више од 1.200 
високо-образованих људи. Развијено је седам програма подршке, 
обучено више од 500 младих потенцијалних предузетника, док је 
преко 3.500 студената анимирано за технолошко предузетништво, 
а више од 15.000 људи учествовало на бројним догађајима реали-
зованим у НТП Београд. Посебни програми за стартапе који су ра-
звијени и имплементирани у сарадњи са домаћим и међународним 
партнерима су: Интегрисани модел инкубације НТП Београд и 
Пословно-технолошког инкубатора техничких факултета Београд 
(БИТФ) који на годишњем нивоу, кроз програм инкубације, подр-
жи 50 стартап тимова и компанија.

НТП Ниш је основан 2020. године у партнерству Владе, гра-
да Ниша и Универзитета у Нишу. Финансирање и рад НТП Ниш 
уређено је Програмом управљања и развоја НТП Ниш до 2025. 
године, којим је уређено и суфинансирање пословања, сразмерно 
учешћу у власништву од стране Владе и града Ниша. На јавни по-
зив за чланство у НТП Ниш у првих годину дана јавило се 66 ком-
панија. Након навршених годину дана од отварања НТП Ниш има 
46 чланова од чега 16 технолошко развојних, 23 стартап компаније 
и седам виртуелних чланова. У компанијама чланицама НТП Ниш 
тренутно ради око 500, а до краја 2023. планирано је да буде за-
послено преко 1.000 углавном младих високообразованих људи. У 
првих годину дана организовано је око 35 догађаја којима је при-
суствовало око 2.000 људи. Креирани су и спроводе се програми 
подршке чланицама кроз тренинге и менторства и дизајниран про-
грам едукације из области иновационог технолошког предузетни-
штва  – Нишке стартап школе, који се одржава четири пута годи-
шње и намењен је пре свега студентима завршних година студија, 
ученицима средњих школа са циљем промоције и упознавања са 
основама технолошког иновационог предузетништва. Како би 
своје активности учинио регионалним формирана је регионална 
мрежа НТП Ниш за развој иновативне привреде и технолошког 
предузетништва која окупља све стартап центре, пословне инку-
баторе, заједничке радне просторе, регионалне развојне агенције, 
привредне коморе и пословне асоцијације преко којих НТП Ниш 
реализује своје активности у читавом региону. НТП Ниш планира 
да као кровна организација у региону у овој области, у сарадњи 
са локалним и регионалним партнерима, уз подршку надлежних 
републичких институција и партнера, да пун допринос обнови 
привреде и промени слике региона, као и развоју базираном на 
економији заснованој на знању.
 – – – – – – – –
14 Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2021. 

до 2025. године, са мотом „Моћ знања”.

НТП Чачак је основан 2020. године. Као и НТП Ниш, НТП 
Чачак учествује у спровођењу пројекта „Технопарк Србија 2  – 
подстицање извоза кроз развој технолошких паркова”, кроз који 
Влада Швајцарске Конфедерације четири године заредом подржа-
ва даљи развој иновација и стварање мреже научно-технолошких 
паркова у Републици Србији. Поред тога, НТП Чачак пружа услуге 
коришћења производног простора са заједничким просторијама, 
канцеларијског простора, конференцијске сале, НТП лаборатори-
је; затим и услуге пословне инкубације и стартап центра. Такође, 
кроз пројекат „SMEs Digital”, постављен је и циљ развоја малих и 
средњих предузећа и ИТ стартап компанија, на локалном нивоу, 
односно у Моравичком, Рашком и Златиборском управном округу, 
кроз програм дигиталне трансформације.

НТП Нови Сад основан је с циљем окупљања привредних 
друштава која се баве иновационим делатностима, ради њиховог 
повезивања, стварања и пласмана нових производа и услуга на 
тржишту, промовисања истраживачких и научних резултата, ра-
звијања климе за развој предузетништва, отварања нових радних 
места, као и ради стварања услова за развој иновативних стартап 
компанија. У току су финални радови на завршетку објекта Науч-
но-технолошког парка и планирани рок завршетка је октобар 2021. 
године. Јавни позиви за чланство у НТП Нови Сад расписани су 
у септембру 2021. године за стартапе, стартап тимове и техноло-
шко-развојна привредна друштва. У односу на планирану динами-
ку активности током новембра месеца би се закључили уговори са 
потенцијалним чланицама.

4.2.2. Пословно-технолошки инкубатори

Оснивачи стартап компанија су често иноватори који своје 
специфично знање претварају у производ или услугу који до тада 
нису постојали на тржишту, али им се као проблем јавља недо-
статак основних ресурса за почетак пословања. Један од могућих 
облика подршке у оваквим ситуацијама су инкубатори. Наиме, бу-
дући да стартапима у почетним фазама пословања недостаје ре-
сурса, искуства и релевантних познанстава, инкубатори пружају 
услуге које им помажу да пређу преко почетних препрека у покре-
тању посла. Те препреке укључују простор, финансирање, правне, 
рачуноводствене и друге услуге које представљају предуслов за 
пословање и развој. Сам процес пословне инкубације представља 
подршку младим стартапима да што успешније прођу почетну 
фазу развоја, као и да стекну неопходне вештине за даљи раст и 
развој.

Примарна улога и циљ пословно-технолошких инкубатора 
је да кроз сет услуга подстичу креирање успешних стартапа са 
тежњом да исти, при напуштању инкубатора, буду финансијски 
ликвидни и самоодрживи. На локалном и регионалном нивоу, по-
словно-технолошки инкубатори су инструмент за подстицај раста 
нивоа запослености, трансфера технологије и иновацијa.

Прве иницијативе за пословну инкубацију у Републици Ср-
бији појавиле су се око 2004 –2005. године и подржали су их до-
натори, односно Влада Норвешке, Организација за европску бе-
збедност и сарадњу (ОЕБС), Аустријска развојна агенција (АDА), 
Влада Савезне Републике Немачке и Агенција за међународни 
развој САД (USAID). Почетком 2006. године у Републици Србији 
је постојало тек пет инкубатора, док је у анализи стања послов-
них инкубатора у Републици Србији из 2020. године15 идентифи-
ковано 40 у шест региона. У првим годинама, на основу Закона 
о иновационој делатности успостављени су и први технолошки 
инкубатори и то: Пословно технолошки инкубатор техничких 
факултета Београд, Пословни инкубатор Зрењанин, Пословни ин-
кубатор Нови Сад. Скоро половина идентификованих инкубатора 
према сопственом наводу подржава развој стартап компанија, док 
су остали фокусирани на пружање подршке предузетницима из 
свих области. Међутим, капацитет домаћих инкубатора да подрже 
развој стартапа изван капацитета обезбеђивања радног простора 
је веома ограничен, те тако они углавном не окупљају најперспек-
тивније стартапе на локалу који се одлучују да своје пословање 
развијају самостално или уз подршку индивидуалних ментора и 
инвеститора. Примера ради један инкубатор, попут Пословно-тех-
нолошког инкубатора техничких факултета, својим радом подржао 
је креирање великог броја стартапа и компанија које данас пружају 
запослење за преко хиљаду инжењера у екосистему.
 – – – – – – – –
15 Министарство привреде, Стање пословних инкубатора у Републици Србији.
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екосистем препознати су хабови који такође представљају послов-
но-технолошке инкубаторе у смислу Закона о иновационој делат-
ности, покренути као приватне или грађанске иницијативе, а који 
окупљају велики број актера у екосистему и поред инфраструктур-
не, пружају образовну и менторску подршку на основу програма 
које спроводе. Овакви хабови су углавном покренути уз подршку 
донатора, а финансирају се већином кроз пројектне активности, а 
мање кроз комерцијално пружање услуга.

Последњих година и приватне компаније које су учесници 
у дигиталној економији и глобално препознати стартапи такође 
оснивају хабове кроз које подржавају развој иновативних решења 
у њима блиским индустријама.

Инкубатори су по правилу велики ослонац младим стартапи-
ма на самом почетку пословања и један од најважнијих инстру-
мената подршке при формирању нових и одрживих стартапа јер 
пружају непосредну подршку стартапима у периоду када су најо-
сетљивији и најподложнији неуспеху. Међутим, потреба за њихо-
вим постојањем и развојем није довела до отварања још већег бро-
ја инкубатора због потешкоће да се пронађе пословни модел који 
омогућава њихову финансијску (само)одрживост, који је додатно 
наглашен чињеницом да су пословно-технолошким инкубаторима 
доступна веома ограничена средства из буџета. Мањак субвенција 
за рад инкубатора, који углавном настаје након улагања у физич-
ку инфраструктуру, указује на потребу дизања капацитета руково-
дилаца инкубатора за креирање одрживог модела финансирања. 
Последично, мањак тржишне утакмице у овом сектору доводи до 
стагнирања у процесу развоја програма и подршке стартапима.

4.2.3. Стартап центри

Анализама стања иновационог потенцијала у Републици 
Србији пре 2020. године, утврђено је да капацитет за развој ино-
вација постоји у локалним заједницама и да ту чињеницу треба 
искористити као полазиште за развој мреже регионалних инова-
ционих стартап центара. Кроз развој оваквих центара изједнача-
вају се услови за све појединце и институције који делују на пољу 
иновационе делатности, што доприноси равномернијем економ-
ском развоју земље. Кабинет министра без портфеља задуженог за 
иновације и технолошки развој покренуо је реализацију Програма 
подршке отварању регионалних иновационих стартап центара то-
ком 2018. и 201916. године. Општи циљ ове врсте програма је си-
стемско унапређење иновационог екосистема на целој територији 
Републике Србије кроз подршку отварању регионалних иновацио-
них стартап центара. Крајњи циљ Програма је да се обезбеде по-
требни услови и једнаке шансе за реализацију и развој иноватив-
них предузетничких идеја у свим деловима Републике Србије17.

На основу тог програма, реализовано је укупно осам проје-
ката („Стартап центар Научно технолошког парка Чачак”, „Реги-
онални иновациони стартап центар Горњи Милановац”, „Реги-
онални центар за одрживи развој Срема  – I фаза: Успостављање 
иновационог Стартап центра Стара Пазова”, „Регионални инова-
циони стартап центар Расинског округа”, „Регионални иновацио-
ни стартап центар Суботица”, пројекат „Оснивање стартап центра 
у Пироту”, „Мрежа иновација Србије  – Стартит центар Зрења-
нин”, „Регионални иновациони стартап центар Ваљево”) у укуп-
ном износу од 250.000.000 динара18. 

Из буџета Републике Србије је обезбеђено 220.000.000 дина-
ра за реализацију Програма подршке отварању регионалних ино-
вационих стартап центара за 2019. годину. На основу овог пројек-
та отворени су стартап центри у Ужицу, Прибоју и Крагујевцу.

4.2.4. Локална повезаност

Боља локална повезаност (посебно односи са другим осни-
вачима у екосистему) у великој је међузависности са бољим пер-
формансама стартапа. Ово уједно значи и да је лоша локална по-
везаност повезана са нижим перформансама стартапа. За развој 
стартап екосистема важно је постојање професионалних односа, 
 – – – – – – – –
16 Уредба Владе („Службени гласник РС”, број 15/19).
17 Извештај кабинета, стр. 39.
18 Извештај кабинета, стр. 41 –46.

сарадње, културе дељења знања међу стартапима и осталим акте-
рима стартап екосистема. Локална повезаност обухвата осећај за-
једништва који се огледа у међусобној помоћи оснивача и помоћи 
од стране инвеститора и експерата. Она такође обухвата и локал-
не везе које се стварају између оснивача, инвеститора и експерата 
(Слика број 5)19.

Резултати Извештаја јасно показују да Београд и Нови Сад 
заостају за глобалним просеком када говоримо о локалној пове-
заности. Анализа открива да су односи и повезаност у заједници 
 – начин на који оснивачи и инвеститори помажу једни другима 
(осећај заједништва) и број квалитетних односа међу оснивачима, 
инвеститорима и експертима  – испод глобалног нивоа. 

У Извештају се наглашава да, иако локални стартапи насту-
пају превасходно на глобалном тржишту, њихова интеракција са 
локалним инвеститорима и експертима ће им помоћи да постигну 
већи успех.

Слика број 5 Приказ недостајућих компоненти локалне повезано-
сти (извор: Извештај)

Међународна повезаност
Подаци из Извештаја показали су да оснивачи стартапа из 

Београда и Новог Сада имају јаку повезаност са представницима 
најразвијенијих стартап екосистема у свету и да је њихова окре-
нутост ка глобалном тржишту већа од просека међу оснивачима 
стартапа који су у истој фази развоја. Међународна повезаност 
показује број пословних конекција оснивача стартапа са најбоље 
рангираним екосистемима који представљају извор искуства и 
знања за креирање пословних модела и стартапа који имају потен-
цијал да постану глобални лидери (Слика број 6). Повезаност са 
глобалним искуством и знањем може утицати на развој српског 
екосистема и дати му вредност неопходну за учешће на другим 
тржиштима. Међутим, овако добар резултат у области глобал-
не повезаности резултат је пре свега појединачних иницијатива 
оснивача, а мање системског приступа креирању размене знања 
и искустава са иностранством. Додатно, видљив је и простор за 
побољшање у погледу интеграције страних оснивача у наш екоси-
стем, што би у великој мери допринело развоју колективног знања 
заједнице.

Такође, неспорна је и чињеница да дијаспора пружа све већу 
подршку домаћим стартапима  – како кроз менторски рад тако и 
кроз повезивање са инвеститорима и клијентима на њиховом тр-
жишту. У последњих неколико година ова подршка је добила и 
конкретнију структуру у виду постојања организације Serbian 
Enterpreneurs, коју су 2016. године у Силицијумској долини осно-
вали успешни предузетници са ових простора. Њихов значајан до-
принос српском стартап екосистему огледа се у омогућавању при-
ступа вештинама, ресурсима, везама и менторству које реализују 
кроз своја представништва у Сан Франциску, Њујорку, Лос Анђе-
лесу, Мајамију, Торонту, Лондону и Берлину20.
 – – – – – – – –
19 Извештај из 2018.
20 Скенер, стр. 50.
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Слика број 6 Међународна повезаност са стартап екосистемима 
у свету (извор: Извештај)

Досег повезаности са глобалним тржиштем може даље да 
расте у зависности од постојања глобалних амбиција оснивача 
(која се заснива на њиховој жељи да развију производ за глобално 
тржиште, мотивацији да промене свет и развију водећи производ 
на глобалном тржишту) и глобалној стратегији (проналажењу гло-
балних тржишта од стране оснивача).

Према Извештају, оснивачи српских стартапа показују вишу 
тенденцију од просечне када је у питању глобална стратегија. На-
име, само 22% стартапа је оријентисано на тржишта Републике 
Србије (11%) и бивше Југославије (11%). Највећи број је фоку-
сиран на САД (37%) и Европу (26%), док 6% стартапа дефинише 
своје тржиште као „глобално”. Од преосталих, 5% стартапа је фо-
кусирано на тржиште Велике Британије, док су Уједињени Арап-
ски Емирати, Канада и Азија у фокусу код 1% стартапа.

Слика број 7 Приказ глобалне амбиције стартап оснивача (извор: 
Извештај)

Оно што се јавља као негативна страна српских стартапа је 
недостатак глобалних амбиција оснивача. Пропорција оснивача 
у Београду и Новом Саду са високим амбицијама је испод гло-
балног просека који износи 19%, и своди се на свега 6% (Слика 
број 7). Посебно је приметно њихово одсуство циљања тржишта 
вредности од преко 30 милијарди долара, где свега 15% оснивача 
има такву амбицију, поредећи са 30% оснивача стартапа у другим 

екосистемима (Слика број 8). Такође је низак и удео учешћа осни-
вача имиграната у српском стартап екосистему, што утиче на гло-
балну повезаност, а ова компонента се надаље рефлектује на сни-
жавање досега на глобалном тржишту (Слика број 9).

Слика број 8 Проценат стартапа који развијају/пласирају прои-
зводе на тржишта вредна 30 или више милијарди евра (глобална 

стратегија) (извор: Извештај)

Слика број 9 Приказ недостајућих компоненти глобалне повеза-
ности (извор: Извештај)

4.3. Финансирање стартап екосистема Републике Србије

Извештај недвосмислено указује да су главни изазови екоси-
стема везани за финансирање у раној фази развоја стартапа. Они 
у овој фази добију готово девет пута мање средстава од глобал-
ног просека за екосистеме у истој фази животног циклуса, јер је 
просечна вредност улагања у српске стартапе 17.000 евра, док је 
просек других екосистема 155.000 евра.

Извештај из 2019. године показао је да су домаћи стартапи у 
десет година прикупили више од 143 милиона евра инвестиција, 
с тим да је више од 80% средстава (око 122 милиона евра) инве-
стирано у свега две компаније. Изазов прибављања инвестиција за 
стартапе постаје још видљивији ако знамо да више од 50% дома-
ћих стартапа није привукло никакве инвестиције и у потпуности 
се финансира из сопствених средстава21.

Финансирање стартапа у раној фази, када су у најризични-
јем и најмање атрактивном стадијуму развоја, представља изазов 
за осниваче који тешко налазе инвеститоре који су спремни да их 
подрже под повољним и фер условима. Овај проблем је у некој 
мери присутан и у развијенијим екосистемима и његово решење 
се налази у давању бесповратних средстава односно грантова од 
стране државе или међународних развојних фондова, или кроз ак-
тивацију групе пословних анђела. У даљем тексту биће приказане 
тренутне прилике за финансирање у екосистему. Горе наведена 
статистика указује на постојање финансијског јаза („funding gap”) 
током ране фазе развоја који српске стартапе доводи у незавидан 
положај из године у годину. У тренутној фази развоја екосистема, 
 – – – – – – – –
21 Скенер стр. 9.
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кључно је обезбедити финансирање за што већи број стартапа у 
раној фази, али и развити читав ланац финансирања како стартапи 
буду прелазили у даље фазе развоја.

Српске стартап компаније већином се финансирају из соп-
ствених извора оснивача, сопствене штедње или уз позајмицу 
родбине и пријатеља. Мање од половине стартапа у Републици 
Србији је успело да привуче спољну инвестицију или финанси-
рање, али се већина и даље финансира из сопствених средстава. 
Поред наведених извора финансирања, стартапи су у претходном 
периоду могли да конкуришу за средства из државних програма и 
алтернативних инвестиционих фондова.

Како би се подстакла активација приватног капитала у служби 
инвестиција у стартапе и како би се истовремено креирала култу-
ра инвестирања важно је системски подржати и подстаћи овај вид 
улагања. Као једна од најефикаснијих пракси у свету показао се 
механизам суфинансирања инвестиција у стартапе и алтернативне 
инвестиционе фондове. Примера ради, у случају суфинансирања, 
држава прати инвестиције приватних инвеститора у једнаком или 
мањем износу тако што кроз бесповратно финансирање или инве-
стицију улаже додатна средства у стартап или фонд предузетнич-
ког капитала које одаберу професионални приватни инвеститори.

4.3.1. Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Законом о иновационој делатности МПНТР је расписало 
осам јавних позива за предлагање иновационих пројеката правних 
и физичких лица од стране регистрованих иновационих субјеката 
у периоду 2006 –2017. године по програмима:

 – Програм финансирања иновационих пројеката који за ре-
зултат имају комерцијално верификован производ, укључујући 
софтвер, процес, технологију или услугу;

 – Програм развоја регистрованих организација за обавља-
ње иновационе делатности и пружање инфраструктурне подршке 
иновационој делатности;

 – Програм финансирања пројеката физичких лица  – реги-
строваних иноватора.

У том периоду је буџетским средствима финансирано 448 
пројеката правних лица, регистрованих иновационих организаци-
ја са укупном сумом од 10,8 милиона евра и 148 пројеката физич-
ких лица  – регистрованих иноватора са укупном сумом буџета од 
0,8 милиона евра.

4.3.2. Фонд за иновациону делатност

Фонд за иновациону делатност (у даљем тексту: Фонд) је др-
жавна организација специјализована за пружање подршке инова-
ционој делатности и управљање финансијским средствима за под-
стицање иновација, којој је тај мандат дат Законом о иновационој 
делатности 2006. године. Мисија Фонда је да кроз одговарајуће ин-
струменте финансијске, техничке и саветодавне подршке подржава 
развој иновација. Као један од посебних циљева Фонда наводи се 
и подршка иновативном предузетништву, посебно у раној фази ра-
звоја. Реализацију програма Фонда за иновациону делатност подр-
жавају Влада, МПНТР, као и Европска унија и Светска банка.

У складу са мандатом да обавља послове у вези са припре-
мом, реализацијом и развојем програма, пројеката и других ак-
тивности у области спровођења иновационе политике, Фонд ре-
ализује програме кроз које финансира стварање нових производа, 
услуга и технологија са тржишним потенцијалом. Од значаја за 
контекст ове стратегије су програми намењени малим и средњим 
предузећима, и то онима у раној фази развоја (Програм раног ра-
звоја, покренут 2011. године и Програм „Паметни почетак”, пла-
ниран за 2021. годину), у фази раста (Програм суфинансирања 
иновација, покренут 2012. године и Програм акцелерације, плани-
ран за 2021. годину), као и за сарадњу са научноистраживачким 
организацијама у виду конзорцијума (Програм сарадње науке и 
привреде, покренут 2016. године).

Кроз горе поменуте програме од 2011. до 2020. године подр-
жано је 227 пројеката. Укупан износ финансирања коришћењем 
бесповратних средстава износи преко 21,1 милион евра.

4.3.3. Програми подршке за стартапе

Како би се подстакле иновације и предузетништво, државни 
органи, агенције и фондови реализују програме подршке на које 

могу да се пријаве и стартап компаније. Овакве програме подр-
шке реализују МПНТР, Фонд за иновациону делатност, Кабинет 
министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки 
развој, Фонд за развој Републике Србије, Национална служба за 
запошљавање, Развојна агенције Србије и сл. Преко ових програ-
ма, стартапи могу добити одређену финансијску подршку кроз 
директне грантове, повољне кредите, програме подршке у запо-
шљавању, програме подршке интернационализацији итд. Према 
подацима НАЛЕД-а22, у 2019. и 2020. години реализовано је 19 
програма за подршку иновацијама и предузетништву финансира-
них од стране државних органа, агенција и фондова.

Пројекат развоја стартапа Научно-технолошког парка Бео-
град, који се реализује кроз програм под називом „Raising Starts”, 
који подржава Влада Швајцарске Конфедерације обезбеђује 
стручну и бесповратну финансијску подршку стартапима у раним 
фазама развоја у циљу валидације идеје на тржишту и развоја пр-
вог прототипа. Кроз овај програм до 2024. године биће подржано 
до 100 стартап компанија кроз реализацију програма у научно-тех-
нолошким парковима у Београду, Нишу и Чачку чиме се додатно 
доприноси децентрализацији прилика у екосистему.

Попут програма финансираних из буџета Републике Срби-
је, стартапи су могли да конкуришу и за програме међународних 
донатора као што су Европска унија, Програм Уједињених нација 
за развој, Америчка агенција за међународни развој, Светска бан-
ка, Немачка организација за међународну сарадњу и Швајцарска 
агенција за развој и сарадњу. Према подацима НАЛЕД-а, током 
2019. и 2020. године ови донатори реализовали су десет програ-
ма за финансирање иновација, развоја предузетништва и подршке 
науци. Поред међународних донатора и државних институција, 
програме подршке организују и невладине организације и корпо-
рације, често уз подршку међународних партнера.

Међутим, попут сличних програма које су реализовали др-
жавни органи, агенције и фондови, они често нису изворно и 
специфично намењени стартап компанијама већ су за средства и 
другу подршку могли да конкуришу и предузетници, микро, мала, 
средња и велика предузећа која немају јединствене одлике старта-
па. Ово показује да је потребно предвидети таргетиране програме 
подршке којим би се издвојили стартапи као посебна врста преду-
зећа и прилагодити их специфичним потребама које стартапи има-
ју (високи трошкови истраживања и развоја, непостојање прихода 
у почетним фазама пословања, тимови који нису још увек инкор-
порирани или нису основани у Републици Србији). Наиме, старта-
пи због свих својих специфичности захтевају прилагођен приступ 
у односу на стандардне моделе подршке малим и средњим пре-
дузећима, иако истовремено са њима деле већину свакодневних 
пословних изазова.

4.3.4. Пословни анђели 

Важност пословних анђела је за екосистеме у почетним фаза-
ма развоја као што је наш изузетно велика, због њихове спремно-
сти да дају подршку стартапима у најранијим фазама развоја, када 
су ризици да стартап предузећа пропадну релативно високи и када 
већина инвеститора није спремна да им пружи подршку. Значај 
пословних анђела у екосистему је далеко већи од њихове могућ-
ности да финансирају развоје стартапа, они су посебно важни у 
контексту трансфера знања, дељења контаката и повезивања зајед-
нице и на крају, њихове активности доприносе промоцији стартап 
културе и културе инвестирања у стартапе.

У Републици Србији пословни анђели готово да не постоје, а 
њихово деловање није посебно регулисано нити подстицано.

4.3.5. Алтернативни инвестициони фондови

Инвестирање у стартапе представља посебну врсту изазова 
и потребна су посебна знања за доношење информисаних одлука 
о улагању у овакве пословне подухвате, због целокупног ризика 
које стартапи носе са собом. Због тога је посебно важно посто-
јање професионалних, институционалних инвеститора за развој 
тржишта предузетничког капитала. Доношењем Закона о алтерна-
тивним инвестиционим фондовима („Службени гласник РС”, број 
 – – – – – – – –
22 Startech  – Мапирање програма подршке иновацијама у Републици Србији  – 

Анализа и препорука за унапређење.
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73/19) 2019. године створен је правни основ за развијање фондова 
предузетничког капитала („venture capital funds”) који предста-
вљају ефикасан начин финансирања стартапа. Оснивањем оваквих 
фондова отварају се нови начини финансирања што ће допринети 
развоју стартап екосистема у Републици Србији.

Креирање фондова предузетничког капитала представља 
извор финансирања за стартапе, али и умањење ризика за инве-
ститоре. Фондови предузетничког капитала могу бити државни, 
приватни или комбиновани. Они за циљ имају да прикупе сред-
ства која ће улагати у стартапе на основу дефинисане инвестици-
оне политике.

4.3.6. Групно финансирање (енгл. crowdfunding)

Услед постојећег јаза у нивоу инвестиција у домаће старта-
пе, потребно је радити на омогућавању различитих врста алтерна-
тивног финансирања. Групно финансирање је начин финансирања 
пројеката или пословних подухвата прикупљањем мале количине 
новца од великог броја лица, обично путем интернет платформи. 
У Републици Србији тренутно неколико регулаторних препрека 
отежава стварање локалних платформи за групно финансирање и 
прикупљање средстава на њима из иностраних извора, услед чега 
је потребно креирати посебан правни оквир који би могао да омо-
гући различите видове групног финансирања, нпр. донацијски 
(енгл. donation based), наградни (енгл. reward based), инвестициј-
ски (енгл. crowdinvesting) и путем позајмица (енгл. crowdlending) и 
који ће омогућити домаћим стартапима да на безбедан и ефикасан 
начин прикупљају средства од домаћих и иностраних инвеститора.

Доношењем Закона о дигиталној имовини („Службени гла-
сник РС”, број 153/20) у Републици Србији је креиран механизам 
и сигуран правни оквир за групно финансирање путем издавања 
инвестиционих и корисничких дигиталних токена (енгл. ICO – 
initial coin offering).

4.4. Пословно окружење

Стартапи, као компаније чија је главна карактеристика да су 
новоосновани иновативни субјекти са потенцијалом брзог и ве-
ликог раста али и ризика од неуспеха, у великој мери зависе од 
могућности ефикасног коришћења својих ресурса. Креатори јав-
них политика и прописа би требало да препознају специфичности 
стартапа и створе пословни и правни оквир који подстиче њихово 
оснивање и развој. С обзиром на то да су стартапи млади пословни 
субјекти који често морају дуге временске периоде да интензивно 
раде на развоју својих производа и услуга, улажу у истраживање 
и развој, а без остваривања пословних прихода, ниво разумевања 
њиховог пословног модела приликом креирања правног оквира за 
пословање би требало да буде веома висок. Олакшавање њиховог 
оснивања, пословања али и затварања како би оснивачи могли што 
пре да се упусте у нове пословне подухвате је један од главних ци-
љеве који државне политике морају постићи у овој области.

Постојећи регулаторни оквир, иако значајно унапређен у 
претходном периоду, пре свега када су у питању порески подсти-
цаји и дигитализација пословања, и даље у одређеној мери није 
довољно флексибилан и прилагођен начину пословања стартапа. 
Како би се осигурало да правни оквир, административне процеду-
ре и друге обавезе приликом пословања буду довољно ефикасни 
и подстицајни, тако да омогућавају оптимално коришћење огра-
ничених ресурса стартапа (које би стартап пре свега требало да 
усмерава на истраживање и развој), неопходно је континуирано 
унапређивати административно-правни оквир за пословање.

У циљу унапређења оквира за пословање стартапа неопходно 
је континуирано идентификовати потребе за изменом администра-
тивних процедура и прописа који отежавају или успоравају развој 
стартапа, а затим имплементирати најбоља решења. Кроз процес 
јавних консултација идентификован је низ административних про-
цедура и прописа који представљају изазов за пословање стартапа, 
а које је потребно изменити у складу са капацитетима и планом 
рада јавних институција, а неке од најчешће навођених потреба 
тичу се:

 – Регистрације нових производа и услуга,
 – Потребе развоја алтернативних финансијских инструмената,
 – Царинских процедура за увоз и извоз компоненти за израду 

прототипова,

 – Олакшавања глобалног пословања (пре свега у погледу 
плаћања и наплате са иностранством),

 – Креирања изузетака ограниченог тржишта,
 – Олакшавања креирања посебних субјеката за улагање,
 – Подстицања улагања пословних анђела,
 – Олакшавања процедуре запошљавања странаца,
 – Олакшавања и убрзавања процедуре затварања и стечаја 

стартапа.

4.5. Промоција и популаризација стартап екосистема и 
предузетничке културе

Стартап предузетништво23 као такво је релативно нов фено-
мен у домаћој култури и привреди, а то са собом доноси и одре-
ђени ниво неразумевања и неинформисаности домаће јавности о 
концепту и значају стартапа као покретача иновативне и глобално 
оријентисане привреде. Како би се подстакло оснивање већег бро-
ја стартапа, али и коришћење и промоција производа и услуга које 
нуде домаћи стартапи, неопходно је системски приступити њего-
вој популаризацији.

Развој стартапа директно зависи од друштвеног окружења у 
којем се налази, јер оно има велики утицај на развој предузетнич-
ке културе. Стартап екосистеми се развијају у бројним државама 
и у најразличитијем друштвеном контексту. Друштвено окружење 
је важно за изградњу предузетничке културе која подстиче развој 
предузетништва у складу са потребама и понашањем тржишта.

У периоду од 2016. до 2020. године постојао је Савет за ино-
вационо предузетништво и информационе технологије са основ-
ним циљем да подстакне стварање законских услова за системски 
развој и унапређење ИТ сектора и развој иновационог преду-
зетништва у Републици Србији. Након четири године рада овог 
тела, Влада је 2021. године одлучила да настави са развојем ове 
привредне гране, као и да прошири обим рада, те је образовала 
Савет за подстицање развоја дигиталне економије, иновација, ви-
соко-технолошког предузетништва и дигитализације у пословању 
привредних субјеката (Одлука о образовању Савета за подстицање 
развоја дигиталне економије , иновација, високо-технолошког пре-
дузетништва и дигитализације у пословању привредних субјеката 
објављена у „Службеном гласнику РС”, број 38/21). Задатак Са-
вета је да разматра питања и даје предлоге неопходне за значај-
но и системско подизање обима извоза у области дигиталне еко-
номије, високо-технолошких производа и услуга и иновационог 
предузетништва, повећавање БДП-а у овим областима, повећање 
обима стручног кадра, побољшање инфраструктуре за пословање, 
унапређење примене високих технологија и повећање укупне за-
послености развојем иновационог предузетништва, укључујући и 
преквалификацију и друге мере. Савет ће, између осталог, прати-
ти позицију и давати предлоге за унапређење позиције Републи-
ке Србије на ранг листама међународних институција које прате 
развијеност дигиталне економије, иновација, високо-технолошког 
предузетништва и дигитализације у пословању привредних субје-
ката, као што су глобални индекси иновација Светске организа-
ције за интелектуалну својину и Blumberg-а, Светска ранг-листа 
дигиталне конкурентности Института за развој управљања, листе 
Технолошких градова будућности и др. Битно је нагласити да ће 
Савет давати и предлоге за системски развој и обуке стручног ка-
дра у релевантним областима (дигитална економија, иновационо 
предузетништво, технолошко предузетништво и дигитализација 
у пословању привредних субјеката) што је од велике важности за 
даљи развој српског екосистема.

Кабинет министра без портфеља зaдуженог за иновације и 
технолошки развој је, поред директних подстицаја усмерених за 
подршку развоју иновација, покренуо реализацију Програма за 
 – – – – – – – –
23 Предузетништво у контексту ове стратегије користи у свом ширем значењу, а 

у складу са следећом дефиницијом: „Предузетништво се обично идентификује 
са креирањем нових пословних улагања или са самозапошљавањем. Ове актив-
ности, истина, представљају одраз предузетничког понашања, међутим, пре-
дузетништво представља много шири феномен. Било да започињу нови посао, 
решавају проблем, или одлучују којим путем ће се одвести до куће, људи са пре-
дузетничким размишљањем увек ће бити спремни на могућност да побољшају 
свој живот, макар то била и ситница. Због тога кажемо да је предузетништво на-
чин људског понашања који се састоји од идентификације новог оквира идеја и 
циљева у животу.” (M. Minniti and R. Koppl, „Market Processes and Entrepreneurial 
Studies”, in Handbook of Entrepreneurship Research, eds. Z. Acs and D. Audretsch. 
UK: Kluwer PressInternational, 2003, 81 –102).
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промоцију иновација и иновационог предузетништва. Претходно 
расписаним јавним позивима финансирано је 36 пројеката којима 
су креирани и пласирани бројни промотивни материјали и спро-
ведене домаће и међународне манифестације које су за циљ имале 
промоцију стартап предузетништва, али и домаћег стартап екоси-
стема.

Исти Кабинет је 2018. године покренуо реализацију низа 
програма подршке развоју и промоцији женског иновационог пре-
дузетништва чији је циљ систематско унапређење, промоција и 
афирмација иновационог предузетништва код жена, за чије про-
јекте је издвојено укупно 400.000.000 динара.

4.6. Женско предузетништво

У пословном сектору на руководећим положајима и у улози 
власника/власница и оснивача/оснивачица малих и средњих пре-
дузећа и даље су најчешће мушкарци (77,9%), док су жене нај-
чешће власнице радњи (34,3%) и средњих привредних друштава 
(22,1%)24.

Потребно је нагласити да су само 12% оснивача стартапа у 
Београду и Новом Саду жене, што је слично глобалном просеку 
(Слика број 10). Фонд за иновациону делатност кроз свој програм 
грантова финансира 141 пројекат, од чега 14% средстава одлази 
тимовима са женом на челу, а само 6% тимовима које чине само 
жене. Проценат „само женских” тимова у екосистему једнак је 
глобалном просеку и на нивоу је од 2%25. Без обзира на то, истра-
живање које је спровео Крафт (енгл. Craft) показује да је само 1 
појединац од 175 технолошких директора (енгл. CTO) у европским 
технолошким компанијама које су подигле серију А или серију Б 
у прошлој години била жена. Због тога, чињеница да је женска ре-
презентација међу оснивачима стартапа у Београду и Новом Саду 
близу глобалног просека не умањује потребу да стартап свет треба 
да буде инклузивнији када су у питању жене и да сви треба да по-
држе активности које ће томе допринети26. 

Упркос томе што постоје бројни програми којима се финан-
сирају промотивне активности усмерене на предузетништво, стар-
тап предузетништво, учешће жена и младих у предузетништву 
и даље постоји јаз у одређеним категоријама попут адресирања 
циљне групе која укључује професионалце са вишедеценијским 
искуством и подстиче их на оснивање стартапа. Ова група пред-
ставља велики потенцијал за стартап екосистем због свог познава-
ња пословних изазова и начина функционисања, као и због своје 
изграђене мреже и репутације.

Слика број 10 Проценат жена оснивачица стартапа (извор: 
Извештај)

 – – – – – – – –
24 Подаци из Националне стратегије за родну равноправност за период од 2016. 

до 2020. године са акционим планом за период од 2016. до 2018. године 
(„Службеном гласнику РС”, број 4/16).

25 Скенер, стр. 10.
26 Ibid. 34 –35.

Закључак
Претходно приказани опис постојећег стања доводи до за-

кључка да се у домаћи екосистем улажу одређени напори како би 
се његов развој убрзао, али да је неопходно додатно унапредити и 
ојачати напоре Републике Србије у области развоја стартап екоси-
стема. Раст који бележи екосистем је далеко од пуног испуњења 
потенцијала домаћег стартап екосистема. Приликом анализе при-
лика за унапређење, као области од посебног значаја у контексту 
ове стратегије издвојиле су се:

 – Образовање и доступност талената,
 – Инфраструктурна подршка и повезаност у стартап екоси-

стему,
 – Могућности финансирања стартапа,
 – Пословно окружење,
 – Предузетничка култура и промоција унутар екосистема и 

препознатљивост екосистема у целости.
У погледу образовања и доступности талената чија се знања 

и вештине сматрају релевантним, ако не и неопходним, за развој 
стартапа и стартап екосистема приметан је недостатак предузет-
ничког знања и вештина. У том смислу, посебно су важне вештине 
управљања, продаје, маркетинга и међународног пословног ра-
звоја. Узимајући у обзир да се стартап екосистем, и генерално по-
словни свет, мењају великом брзином важно је обезбедити основ 
за стално увећање колективног знања заједнице које се повећава 
креирањем већег броја мултидисциплинарних тимова, као и де-
љењем знања и искустава са професионалцима из развијенијих 
екосистема. Улогу у креирању колективног знања имају сви ни-
вои образовања и васпитања, а кључне улоге зависе од просветних 
радника и учесника у привреди који морају бити спремни да пре-
носе знање млађим генерацијама. 

Уз подршку Владе и надлежног министарства створени су 
услови за креирање мреже организација подршке које би пружале 
инфраструктурну и стручну подршку развоју стартапа. Међутим, 
евидентан је недостатак програма акцелерације и сличних чија је 
улога да од стартапа који су превазишли почетне препреке и вали-
дирали своју идеју на тржишту креирају стартапе који су спрем-
ни да подигну веће рунде инвестиција и освоје светска тржишта. 
Недостатак програма који би подржали све фазе развоја стартапа, 
од оснивања до излаза из инвестиције у великој мери доприносе 
емиграцији или неуспеху домаћих стартапа. Додатно, низак ниво 
повезаности у заједници, заједно са мањком колективног знања у 
области стартапа, доводи до малог колективног искуства заједни-
це које је од изузетне важности за развој екосистема.

Финансирање стартапа у Републици Србији може се подели-
ти у три нивоа:

 – лична штедња и подршка блиског окружења,
 – бесповратна средства обезбеђена из буџета Републике Ср-

бије или донаторских средстава,
 – приватне инвестиције.
Претходно представљено наглашава веома низак ниво при-

ватних инвестиција у стартапе које су неопходне за здрав и одр-
жив развој стартап екосистема, као и потпуно искоришћавање 
потенцијала које стартапи могу имати на привредни развој једне 
земље. Мањак знања и искуства у области инвестирања у стар-
тапе, као високоризичну инвестицију, обесхрабрује потенцијалне 
инвеститоре да предузму такав корак, што доводи до закључка да 
је у почетку потребно промовисати и, у одређеној мери, смањити 
ризик улагања у стартапе.

И поред напред наведених специфичности стартапа они и 
даље представљају привредне субјекте који се оснивају и послују 
у пословном и регулаторном оквиру државе, и тај оквир значајно 
утиче на њихов рад. Да би се повећале шансе за успех стартапа, 
потребно га је константно унапређивати тако да се смањују тро-
шкови, убрзавају административни поступци, подстичу улагања. 
Као предуслов за креирање циљаних политика и мера подршке, 
стартапе је пре свега потребно препознати у правном систему, за-
тим повећати капацитет релевантних државних органа да разуме-
ју изазове и специфичности стартапа како би их што ефикасније 
подржали, и потом мере које се креирају промовисати и учинити 
што доступнијим.

Програми промоције стартап предузетништва углавном су 
усмерени на општу популацију, са посебним фокусом на младе и 
студенте, док читава група искусних професионалаца и предузет-
ника остаје запостављена. Искусни појединци су посебно значајни 
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за развој стартап екосистема због свог радног искуства које са со-
бом носи дубоко разумевање пословних прилика и праксе у одре-
ђеном сегменту привреде, као и кредибилитета који су ова лица 
стекла током своје каријере. Стартап тимови који обухватају и 
професионалце у својим областима са вишегодишњим искуством 
имају веће шансе за успех стартапа, стога је потребно креирати 
програме који би се односили на ову групу. Такође је неопходно 
обезбедити и већу видљивост успешних прича из екосистема и по-
делити их на међународном нивоу како би и домаћи стартап еко-
систем постигао већу препознатљивост.

5. ВИЗИЈА И ЖЕЉЕНЕ ПРОМЕНЕ

Визија којој доприноси имплементација Стратегије је дру-
штво које омогућава и подржава сваког појединца, тимове и ор-
ганизације да искористе свој пун потенцијал и потребу за ствара-
њем иновативних производа, услуга и процеса, који ће произвести 
додатну вредност и подржати циљеве просперитетне економије и 
друштвеног благостања.

6. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕГИЈЕ

Општи циљ ове стратегије је убрзани развој стартап екоси-
стема до нивоа глобализације27. У фази глобализације српски стар-
тап екосистем би требало да има између 800 и 1.200 стартапа и 
због своје атрактивности привлачи велики број талената, односно 
искусних оснивача, инвеститора и ментора из региона и света који 
своје стартап идеје развијају или подржавају развој истих у Репу-
блици Србији.

Повећање броја и квалитета стартапа довешће и до раста броја 
излаза из инвестиција већих од 100 милиона евра који ће попут оки-
дача утицати са једне стране на мотивацију других предузетника да 
покрену стартапе, а са друге привући инвеститоре. Повећањем по-
нуде стартапа који траже инвестицију, а који одговарају критерију-
мима инвеститора, долази до већег броја инвестиција, као и поврата 
на исте, те се приватни инвеститори ангажују и задржавају у екоси-
стему на тај начин креирајући самоодрживи екосистем.

Ова стратегија би требало да утиче на све актере стартап еко-
система, стартап тимове, стартапе, јавне и приватне организације 
подршке, инвеститоре као правна и физичка лица, институционал-
не инвеститоре у виду алтернативних инвестиционих фондова, 
као и на органе јавне управе у подизању капацитета за пружање 
институционалне подршке бржем развоју стартап екосистема. 

Убрзани раст стартап екосистема захтева раст броја старта-
па од 20% годишње, креирање додатних механизама финансирања 
стартапа како би се затворио финансијски јаз који постоји и уна-
пређење квалитета стартапа који потичу из Републике Србије. 

Показатељ учинка је годишњи раст броја стартапа више од 
20%.

 – Почетна вредност: 0
 – Циљана вредност: 700
Извор провере: Регистар стартапа, Извештај. 

Посебни циљеви Стратегије су:
1. Подизање стартап предузетничког капацитета кроз 

образовне програме
Мера 1.1.: Увођење садржаја о стартап предузетништву у 

средњe образовање и васпитање
Мера 1.2.: Увођење садржаја о стартап предузетништву у ви-

соко образовање
2. Унапређење инфраструктурне и програмске подршке 

стартапима 
Мера 2.1.: Унапређење квалитета подршке стартапима у ра-

ној фази развоја
Мера 2.2.: Унапређење повезаности и сарадње у екосистему
3. Унапређење механизма финансирања стартапа
Мера 3.1.: Подизање нивоа бесповратних средстава за фи-

нансирање стартапа у раној фази
Мера 3.2.: Подстицање развоја тржишта предузетничког ка-

питала 
Мера 3.3.: Креирање механизма и основа за групно финан-

сирање
 – – – – – – – –
27 Види страну 6, тачку 2.

4. Унапређење услова за пословање стартапа
Мера 4.1.: Успостављање механизма за препознавање разли-

читих актера стартап екосистема
Мера 4.2.: Унапређење пореског оквира за пословање стар-

тапа 
Мера 4.3.: Подизање компетенција запослених у јавној упра-

ви за креирање и имплементацију мера у области стартап екоси-
стема 

Мера 4.4.: Олакшавање приступа информацијама у области 
пословања стартапа

Мера 4.5.: Успостављање и имплементација GovTech програ-
ма држава као први корисник иновативних решења

5. Промоција стартап културе и глобалне препознатљи-
вости екосистемa 

Мера 5.1.: Популаризација стартап културе и развој преду-
зетничког духа

Мера 5.2.: Унапређење међународне препознатљивости срп-
ског стартап екосистема

7. ИДЕНТИФИКОВАНЕ МЕРЕ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ЦИЉЕВА

7.1. Посебни циљ 1: Подизање стартап предузетничког 
капацитета кроз образовне програме

Улога образовног система у креирању, развоју и успеху стар-
тапа је вишеструка. За оснивање великог броја стартапа потребно 
је постојање високог степена предузетничке културе у друштву. 
Школа, као образовнo-васпитнa установа је примарно место на 
коме млади могу да усвоје предузетничке вредности као што су 
мултидисциплинарност, неговање тимског рада и поштовање ра-
зличитости.

За развој предузетничке културе важно је укључивање реле-
вантних садржаја на свим нивоима образовања. Предузетнички 
дух, наклоност ка мултидисциплинарности и креативан приступ 
решавању проблема развијају се већ у основној школи, те је сход-
но томе неопходно и системски радити на развоју како поменутих, 
тако и дигиталних вештина код деце. Средња школа представља 
простор за напреднији и усмеренији приступ развоју знања и ве-
штина код ученика, те за младе заинтересоване за високе техноло-
гије и предузетништво мора постојати довољно прилика да проба-
ју и науче нове вештине.

Кроз високо образовање појединац стиче најнапреднија знања 
и вештине у ужој академској или стручној области, које му, поред 
осталог, омогућавају да самостално решава најсложеније проблеме 
на иновативан начин. Увођење мултидисциплинарних садржаја о 
стартап предузетништву у високо образовање од великог је значаја 
за будуће високотехнолошке стартапе јер високообразована попу-
лација носи највећи потенцијал за оснивање нових стартапа.

Показатељ учинка је број новооснованих стартапа чији су 
оснивачи кроз високо образовање стекли компетенције релевантне 
за стартап предузетништво.

 – Почетна вредност: 0
 – Циљана вредност: 15
Извор провере: Извештај МПНТР

7.1.1. Мера 1.1.: Увођење садржаја о стартап предузетништву у 
средњe образовање и васпитање

Модерно образовање је усмерено на развој компетенција уче-
ника како би што агилније одговорило на брзе промене у друштву 
и привреди и припремило их за изазове са којима ће се сусрести 
на будућем тржишту рада.

Осећај за иницијативу и предузетништво, једна је од кључ-
них компетенција за целоживотно учење које су потребне сваком 
појединцу за лично испуњење и развој, укључивање у друштвени 
живот и запошљавање. Средње образовање и васпитање треба да 
омогући стицање компетенција које ће припремити ученике за рад 
у индустријама у настајању, па тако и за стартап екосистем.

Развој ових компетенција може се обезбедити кроз увођење 
садржаја о стартап предузетништву у постојеће програме наставе 
и учења, унапређење компетенција наставника за реализацију тих 
садржаја, развој нових и унапређење постојећих отворених обра-
зовних ресурса о стартап предузетништву и кроз упознавање уче-
ника са индустријама за развој стартапа.
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У гимназијама се стартап екосистем изучава кроз изборни 

програм Економија и бизнис, а због обима информатичких пред-
мета, специјализована ИТ одељења немају могућност избора овог 
програма, те је потребно урадити унапређивање наставног програ-
ма специјализованих ИТ одељења у гимназијама, чиме би се овим 
ученицима омогућио приступ знањима о стартап екосистему кроз 
постојеће предмете.

Узевши у обзир да наставници представљају кључну карику 
у преношењу знања, као и каријерном усмеравању код младих, а 
да са друге стране сами немају довољно знања о новим и динамич-
ним областима развоја ИТ сектора и самог стартап екосистема, 
посебан фокус је потребно ставити на развој компетенција настав-
ника о стартап предузетништву. Поред развоја материјала који би 
пружили подршку наставницима у раду са ученицима, неопходно 
је кроз систем стручног усавршавања организовати и обуке које 
би наставницима пружиле неопходна знања за области стартап 
предузетништва. Почетак реформе програма у гимназији је обеле-
жио упитник за наставнике гимназија где су између осталог испи-
тивани ставови наставника о поседовању кључних компетенција 
за целоживотно учење. МПНТР и Завод за вредновање квалитета 
образовања и васпитања спровели су ово истраживање и један од 
закључака је да велика већина наставника гимназија сматра да су 
им предузетништво и дигиталне компетенције најниже. Ова чиње-
ница ставља посебан фокус на спровођење свих активности које 
се односе на унапређивање ових кључних компетенција наставни-
ка да би они могли да их код ученика развију током школовања.

Поред познавања основа самог стартап предузетништва, уче-
ници треба да развију широки спектар вештина које ће им омогу-
ћити употребу знања потребних за решавање реалних проблема. 
Због тога, важно је поставити широку базу отворених образовних 
ресурса, посебно у домену алгоритамске писмености. Како би 
база знања увек била у складу са развојем технологија и привреде, 
кључно је осигурати континуирани развој нових и унапређивање 
постојећих отворених образовних ресурса и техничко одржавање. 
Таква база знања обезбедиће адекватну подршку наставницима и 
ученицима у овој области. Поред тога, отворене образовне ресурсе 
у области алгоритамске писмености моћи ће да користе и настав-
ници и ученици у специјализованим ИТ одељењима у гимназији.

Како би се осигурало да се ученици већ током средњошкол-
ског образовања упознају са релевантним индустријама и по-
тенцијалним каријерним изборима, важно је укључити редовну 
сарадњу са привредом, чији би представници у сарадњи са настав-
ницима делили знања и искуства са ученицима.

7.1.1.1. Опис механизма за спровођење мере

Механизам за спровођење ове мере подразумева допуну 
програма наставе и учења за гимназије за ученике са посебним 
способностима за информатику и рачунарство за више разреде са-
држајима из стартап предузетништва, развој и акредитацију про-
грама сталног стручног усавршавања наставника за реализацију 
садржаја о стартап предузетништву.

Израда отворених образовних ресурса спровешће се кроз са-
радњу јавног и приватног сектора ради даљег развоја и унапређива-
ња постојећих отворених образовних ресурса, као и припрему но-
вих наставних материјала за информатичке и рачунарске предмете 
у доуниверзитетском образовању, укључујући ИТ специјализована 
одељења у гимназијама. Упознавање ученика који не похађају спе-
цијализована одељења гимназије за рачунарство и информатику са 
релевантним индустријама за стартап предузетништво, спровешће 
се у оквиру ваннаставних активности у виду огледних часова, кроз 
сарадњу школе и индустрије и размену знања и искустава који уче-
ницима треба да помогну око каријерних избора.

7.1.1.2. Институције одговорне за реализацију, праћење и 
контролу реализације

МПНТР

7.1.1.3. Показатељи резултата на нивоу мере

Измењен програм наставе и учења за више разреде у специ-
јализованим одељењима за ИТ у гимназији: 

 – Почетна вредност: Не
 – Циљана вредност: Да
Извор провере: Објављени правилник

Број наставника који је похађао обуке за професионални ра-
звој и стручно усавршавање запослених у образовању у области 
стартап екосистема:

 – Почетна вредност: 0
 – Циљана вредност: 200
Извор провере: Листе учесника обука, извештаји са обука
Број објављених отворених образовних ресурса у области ал-

горитамске писмености намењених средњошколском нивоу обра-
зовања за ученике и/или наставнике:

 – Почетна вредност: 20
 – Циљана вредност: 50
Извор провере: База отворених образовних ресурса
Број објављених отворених образовних ресурса у области 

дигиталног предузетништва намењених средњошколском нивоу 
образовања за ученике и/или наставнике:

 – Почетна вредност: 0
 – Циљана вредност: 10
Извор провере: База отворених образовних ресурса
Број школа у којима су одржана представљања релевантних 

индустрија у оквиру ваннаставних активности у којима је покри-
вена област стартап предузетништва:

 – Почетна вредност: 30
 – Циљана вредност: 100
Извор провере: Извештај МПНТР

7.1.2. Мера 1.2. Увођење садржаја о стартап предузетништву у 
високо образовање

Грађење предузетничких капацитета кроз високо образовање 
постиже се на различите начине, али је у контексту ове стратегије 
фокус на развоју мултидисциплинарности кроз нове мастер про-
граме са високотехнолошком компонентом и укључивање избор-
них предмета у акредитоване студијске програме основних и ма-
стер студија, који обрађују теме у области стартап предузетништва. 
Како би се додатно подржали потенцијални стартап тимови на ви-
сокошколским установама, потребно је подићи капацитете настав-
ног особља да те тимове препознају и подрже у развоју идеја.

Мултидисциплинарни мастер програми са високотехноло-
шком компонентом, доприносе релевантности високог образова-
ња према пројекцијама потребе привреде и дугорочног привред-
ног развоја, укључујући и развој стартап екосистема у Републици 
Србији. Ове програме ће карактерисати повећани број сати које 
студенти проводе у компанијама на пракси, уколико се реализују 
кроз класичан модел студија, или ће бити реализовани кроз дуал-
ни модел студија, у којем се кроз учење кроз рад студенту бораве 
најмање 450 сати годишње код послодавца.

Како би се дугорочно обезбедило повећање броја студената 
који похађају мастер програме у овим областима, а које су иден-
тификоване као приоритетне за будући развој стартап екосисте-
ма, потребно је осигурати континуирано унапређење квалитета и 
релевантности постојећих мастер програма, као и увођење нових 
мултидисциплинарних мастер програма.

Теме из области стартап предузетништва обрађују се у окви-
ру студијских програма на појединим високошколским установа-
ма, па ће увођење нових изборних предмета релевантних за област 
стартап екосистема омогућити ширег разумевање стартап културе 
и могућности за рад у овом оквиру код студената. Нови изборни 
предмети би требало да буду креирани у сарадњи са привредом, 
као и фокусирани на практичну примену знања и вештина кроз 
тимске пројекте. У првом периоду кључно је увести ове изборне 
предмете на студијске програме у области тзв. СТЕМ наука (енгл. 
science, technology, engineering, maths  – наука, технологиjа, инже-
њерство и математика), као и у области економских и организаци-
оних наука.

Студентска популација носи велики предузетнички и ино-
вациони потенцијал. На већини високошколских установа не по-
стоји свест о значају предузетничких знања и културе за развој 
иновација, а и тамо где ова свест постоји предузетништво се не 
подстиче довољно. Кроз свакодневни контакт и рад са студентима, 
наставно особље има велики утицај на будући развој студената и 
изборе које ће студенти донети. Сарадња између наставника и сту-
дената, посебно кроз практичну наставу, има велики утицај на мо-
тивацију студената за истраживање и проширивање интересовања, 
као и стицање додатних знања и савладавање нових вештина. Како 
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би могли да пруже адекватну подршку и менторство студентима 
у области стартап предузетништва, неопходно је оснаживање на-
ставног особља високошколских установа у овој области. Импле-
ментација програма координисаног менторства је велика прилика, 
јер наставно особље има несумњиву доменску експертизу, али је 
потребно да оснаже менторске вештине за покретање предузећа и 
развој иновација.

7.1.2.1. Опис механизма за спровођење мере

Имајући у виду аутономију високошколских установа у 
погледу утврђивања студијских програма, ову меру спровешће 
МПНТР у оквиру програмске активности Развој високог образо-
вања, путем јавног позива за креирање нових мултидисциплинар-
них мастер програма као и јавног позива за иновирање студијских 
програма.

Програмска активност „Развој високог образовања”, за по-
дршку високошколским установама у развоју нових и иновирању 
постојећих предмета у оквиру студијских програма, који треба да 
допринесу остварењу програмских циљева МПНТР:

 – унапређивање компетенција наставника и сарадника за из-
вођење наставе;

 – иновирање постојећих студијских програма који прате по-
требе тржишта рада;

 – унапређивање квалитета образовног процеса кроз стварање 
бољих услова за реализацију наставе и учење студената;

 – развијање предузетничких вештина студената и унапређи-
вање сарадње високошколских установа са привредом и другим 
заинтересованим актерима у локалној самоуправи;

 – повећање употребе информационих технологија у настави 
и процесу учења.

Приликом одабира предлога пројеката који се финансирају 
од стране МПНТР посебно се цени:

 – допринос пројеката реализацији Акционог плана за спро-
вођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији 
за период од 2021. до 2022. године, тј. Посебном циљу 3: Образо-
вање оријентисано ка иновативности и предузетништву, и

 – допринос пројеката реализацији Владиног акционог плана 
за унапређење ИТ сектора.

У самом почетку реализације програмске активности „Развој 
високог образовања” акценат је стављен на допринос самих проје-
ката реализацији Владиног акционог плана за развој ИТ сектора, 
који је донет у децембру 2016. године, у чију реализацију се укљу-
чило 17 факултета у Републици Србији. У том духу настављен је 
континуирани раст пријава, укупних финансијских средстава које 
МПНТР опредељује за ову програмску активност, али и недвосми-
слено побољшање квалитета самих пријава и ефикасности реали-
зованих пројеката , пре свега кад је реч о њиховој имплементацији 
у наставном процесу. Сама чињеница да је од почетних 16 милио-
на динара укупан буџет пројекта увећан тако да за 2021/2022 ака-
демску годину износи 35 милиона динара, довољно говори у при-
лог томе колико је ова програмска активност допринела развоју 
наставног процеса на високошколским установама чији је оснивач 
Република Србија.

Активности које се односе на обуку наставника реализоваће 
се у оквиру пројекта „Предузми идеју” који спроводи Иницијатива 
„Дигитална Србија”, а који је подржан од стране Америчке аген-
ције за међународни развој (USAID). У оквиру овог пројекта биће 
пилотиран програм обука на Факултету организационих наука у 
оквиру кога ће се организовати обука наставног особља за мен-
торисање иновативних студентских тимова, као и имплементација 
програма координисаног менторства на факултету.

7.1.2.2. Институција одговорна за реализацију, праћење и 
контролу реализације

МПНТР

7.1.2. Показатељи резултата на нивоу мере

Број студената уписаних на мастер студије са високотехноло-
шком компонентом

 – Почетна вредност: 105
 – Циљана вредност: 450
Извор провере: РЗС база података и Јединствени информа-

циони систем просвете (ЈИСП)

Број акредитованих мултидисциплинарних мастер програма 
са високотехнолошком компонентом

 – Почетна вредност: 10
 – Циљана вредност: 15
Извор провере: Национално акредитационо тело и извешта-

ји високошколских установа
Број иновираних студијских програма темама које обрађују 

стартап предузетништво
 – Почетна вредност: 0
 – Циљана вредност: 5
Извор провере: Извештај МПНТР
Број наставника високошколских установа који су прошли 

обуку за пружања подршке иновативним студентским идејама:
 – Почетна вредност: 0
 – Циљана вредност: 120
Извор провере: Извештаји високошколских установа 

7.2. Посебни циљ 2: Унапређење инфраструктурне и 
програмске подршке стартапима

Стартапи у раној фази развоја осим финансијске и инфра-
структурне подршке у великој мери зависе од доступног знања и 
контаката у екосистему. Српски стартап екосистем је последњих 
година изнедрио веома успешне компаније, чије знање и искуство 
могу допринети расту колективног знања заједнице уколико се 
исто дели и умножава кроз различите канале. Стартапи приликом 
развоја пролазе кроз неколико кључних фаза у којима им је по-
требна разноврсна подршка. Како би се обезбедила стална подр-
шка тимовима и стартапима, без обзира на фазу развоја у којој се 
налазе, и како би се спречио одлив стартапа у друге екосистеме 
у којима им је подршка приступачнија, неопходно је приступити 
дугорочном развоју ланца подршке.

Подршка приликом развоја стартапа може долазити од стра-
не искусних оснивача из земље и иностранства, контакта са мен-
торима, инвеститорима и представницима релевантних индустри-
ја у којима стартапи могу развијати и пласирати своја решења. 
Међутим, стартапи често немају довољно искуства ни контаката 
да сами обезбеде релевантну и преко потребну подршку. Стога је 
неопходно јачати организације које им могу пружити ту врсту по-
дршке и подстаћи их да креирају високо квалитетне инкубаторске 
и акцелераторске програме којима ће колективно знање домаћег и 
страних екосистема учинити доступним домаћим тимовима.

Посебно је важно омогућити истовремени развој у свим ло-
калним екосистемима унутар Републике Србије, како би се знања, 
могућности и контакти децентрализовали ради креирања опти-
малних услова за успех домаћих стартапа без обзира на регион 
из ког потичу. Креирана подршка коју пружају НТП организације 
кроз висококвалитетне програме на националном нивоу предста-
вља добру инфраструктурну базу за даље повезивање унутар еко-
система.

Мањак колективног знања заједница одражава се и на орга-
низације подршке којима посебан изазов представља селекција и 
тренинг одговарајућих кадрова за креирање и спровођење програ-
ма подршке стартапима. Како би се омогућио даљи раст екосисте-
ма, потребно је пружити подршку организацијама у овом сегменту 
кроз обезбеђивање ресурса за континуирано усавршавање кадрова 
организација подршке. Такође, потребно је подстаћи специјализа-
цију и сарадњу организација подршке у креирању програма како 
би се у исходу добили квалитетни програми који стартапима пру-
жају подршку у свим фазама развоја.

Показатељ учинка за овај посебан циљ је број стартапа из 
Републике Србије који су били учесници програма подршке разво-
ју стартапа на годишњем нивоу:

 – Почетна вредност: 70
 – Циљана вредност: 120
Извор провере: Извештај МПНТР, Извештај РАС

7.2.1. Мера 2.1. Унапређење квалитета подршке стартапима у 
раној фази развоја

Програми подршке морају испратити раст доступног финан-
сирања у екосистему како би уложена средства из јавних и приват-
них извора могла да имају жељени ефекат креирања већег броја 
успешних стартапа. У циљу креирања ланца подршке стартапима 
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важно је систематски приступити подршци за креирање и импле-
ментирање програма подршке који треба да се креирају у складу 
са фазом развоја екосистема као целине али и самих стартапа. У 
складу са наведеним, нарочито је важно креирати програме по-
дршке намењене стартапима у идејној фази, онима који поседују 
развијене производе спремне за наступ на тржишту и стартапима 
који се спремају на пробој на нова тржишта и велики раст. Развој 
ланца подршке подразумева унапређење на више нивоа: диверси-
фикацију програма подршке, повећање квалитета и одрживости 
програма подршке, што са собом носи и повећање капацитета и 
одрживости самих организација подршке, и на крају измену ин-
ституционалног финансирања организација подршке.

У циљу унапређења капацитета организација подршке да ор-
ганизују рад и пружају услуге стартапима у складу са најбољим 
светским праксама, неопходно је обезбедити финансијску, технич-
ку и саветодавну подршку организацијама које креирају и импле-
ментирају програме подршке стартапима.

Од посебног значаја је попунити јаз који постоји у програ-
мима акцелерације, односно у раду са стартапима који су дока-
зали потенцијал своје идеје и креирали први производ, али им је 
потребна подршка у даљем расту и развоју на новим тржиштима, 
а за којима тренутно постоји највећа потреба и јаз у екосистему. 
Програми акцелерације стартап тимовима и стартапима морају да 
обезбеде индивидуално прилагођене едукативне и менторске се-
сије, подстичу интензивни тимски рад на развоју стартапа, при-
ступ менторима са релевантним експертизама нарочито у области 
пословног развоја, продаје и маркетинга на глобалним тржишти-
ма, као и апсолутну подршку у подизању инвестиција у земљи и 
иностранству.

Како би се обезбедило финансирање рада организација по-
дршке које је у складу са исходима рада и потребама тржишта, 
неопходно је унапредити модел институционалног финансирања 
регистрованих организација подршке.

7.2.1.2. Опис механизма за спровођење мере

Креирање програма за јачање капацитета организација подршке

Руководству и другим запосленима у организацијама подр-
шке (попут НТП-ова, пословних инкубатора, стартап центара, 
хабова, и сл.) биће обезбеђен приступ тренерима и менторима из 
области организације програма подршке, пружања подршке стар-
тапима, креирања одрживих модела пословања, јачања финан-
сијске самоодрживости организација и слично. Подршка ће бити 
обезбеђена кроз механизам суфинансирања или потпуног финан-
сирања обука, тренинга и сертификација за стартап менторе и тре-
нере из области развоја стартапа, инвестирања или прикупљања 
инвестиција, пројектног менаџмента и свих других релевантних 
области.

Подстицање креирања и имплементације инкубаторских и 
акцелераторских програма

Како би се ефикасно и у складу са потребама екосистема, до-
вољно брзо креирали високо квалитетни програми подршке, биће 
обезбеђена финансијска и логистичка подршка за креирање и им-
плементацију програма подршке. Средства ће бити опредељена за 
имплементацију новокреираних програма или финансирање ли-
ценци за успостављање реномираних светских програма.

Учешће у програму подршке креирању и имплементацији 
програма подршке за стартапе треба да буде условљено подиза-
њем капацитета организација подршке, обезбеђивањем географске 
и родне равноправности, сарадњом актера унутар екосистема и 
моделом самоодрживости који би обезбедио реализацију програ-
ма одређени број година без финансијске подршке из јавних сред-
става. Јавним средствима могу бити подржани програми који су 
креирани у партнерству, суфинансирани или другачије подржани 
од стране комплементарних партнера.

Усвајање акта о институционалном финансирању организација 
подршке

Имајући у виду потребу даљег повећавања стабилности, 
конкурентности и ефикасности екосистема неопходно је увести 

континуирану и на исходима засновану евалуацију рада органи-
зација корисника буџетских средстава. Подстицај за оснаживање 
институционалних капацитета биће остварен регулаторном мером 
која доводи у директну везу резултате на нивоу организација подр-
шке са висином њиховог институционалног/програмског/пројект-
ног финансирања из различитих буџетских извора.

Односно, приликом расподеле јавних средстава важно је кори-
стити критеријуме успешности спровођења програма организације, 
а на основу остварених резултата који су у директној вези са успе-
хом стартапа који су били корисници програма који су финансирани 
(нпр. процена стартапа учесника програма који су током или непо-
средно након програма прешли у наредни циклус инвестирања, иза-
шли на ново тржиште, лансирали нови производ, итд.).

7.2.1.3. Институција одговорна за праћење и контролу реализације

Развојна агенција Србије (РАС)

7.2.1.4. Показатељ резултата

Број организација подршке које су корисници програма за ја-
чање капацитета организације подршке

 – Почетна вредност: 0
 – Циљана вредност: 10
Број креираних и спроведених програма подршке у сарадњи 

више партнера
 – Почетна вредност: 0
 – Циљана вредност: 4
Број програма подршке ван екосистема Београда и Новог 

Сада
 – Почетна вредност: 0
 – Циљана вредност: 2
Број стартапа који су прошли кроз програме и који су пости-

гли минимално 10% годишњег раста, подигли прву наредну рунду 
инвестиције или изашли на ново тржиште годину дана након завр-
шетка програма.

 – Почетна вредност: биће одређено28

 – Циљана вредност: биће одређено
Извор провере на нивоу мере: Извештај РАС, Извештај 

МПНТР

7.2.2. Мера 2.2. Унапређење повезаности и сарадње у екосистему

Истраживања показују да стартапи који су чланови екосисте-
ма који су добро интерно повезани бележе бржи раст од оних из 
слабије повезаних екосистема. Повезаност подразумева заједнич-
ке активности, сарадњу и размену знања, искустава и контаката 
између стартапа, академије, привреде, државних институција, ор-
ганизација подршке, ментора, инвеститора, итд.

У Републици Србији је важно унапредити два аспекта локал-
не повезаности:

 – повезаност између чланова различитих хеликса екосистема 
(нпр. привреде, односно индустрије, академије, инвеститора, мен-
тора, организација подршке, итд.);

 – повезаност између актера екосистема из различитих регио-
на, односно градова.

Подстицањем ова два начина сарадње у екосистему циљ је 
креирати плодно тле за размену знања и искустава између актера 
екосистема како би колективно знање и искуство заједнице увећа-
вало.

7.2.2.1. Опис механизма за спровођење мере

Како би се повећао ниво локалне повезаности и иста искори-
стила као полуга за бржи развој екосистема, потребно је креирати 
програме и подстицати активности које се спроводе у сарадњи из-
међу различитих актера екосистема попут конференција, тренин-
га, заједничких пројеката, програма подршке и слично.

Механизам за спровођење ове мере подразумева да се прили-
ком финансирања пројеката и организација јавним средствима као 
 – – – – – – – –
28 Почетна и циљана вредност показатеља успеха биће одређени у складу са актив-

ностима из Акционог плана за 2021 –22. годину.
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и креирања подстицајних мера усмерених на организације подр-
шке посебно препознаје и вреднује сарадња:

 – чланова различитих хеликса екосистема (нрп. привреде, од-
носно индустрије, академије, инвеститора, ментора, организација 
подршке, итд.);

 – актера екосистема из различитих региона, односно градова.
Умрежавање научно-технолошких паркова препознато је као 

један од важних фактора за развој иновационог екосистема у Репу-
блици Србији. Јачањем капацитета научно-технолошких паркова, 
кроз заједничку сарадњу и размену стручних знања и искустава 
подстиче се међусобна сарадња паркова и њених чланица, са по-
себним акцентом на стартапе. На овај начин, умрежавање науч-
но-технолошких паркова има позитиван ефекат и на развој стар-
тап екосистема.

7.2.2.2. Институције одговорне за праћење и контролу реализације

МПНТР
Партнери: НТП Београд, НТП Чачак, НТП Ниш, НТП Нови 

Сад, Фонд за иновациону делатност

7.2.2.3. Показатељ резултата

Број пројеката спроведених у сарадњи два или више актера 
стартап екосистема, а финансираних јавним средствима:

 – Почетна вредност: биће одређено
 – Циљана вредност: биће одређено29

Извор провере: Извештај МПНТР, Извештај НТП Београд

7.3. Посебни циљ 3: Унапређење механизма финансирања 
стартапа

Стартапи, с обзиром на то да по својој природи представљају 
високоризичне иновативне подухвате са потенцијалом брзог и ве-
ликог раста, захтевају посебан вид финансирања својих активно-
сти. У својим најранијим фазама они не могу обезбедити приступ 
традиционалним видовима финансирања, а лична уштеђевина 
често није довољна за брзи развој и раст. Стога се стартапи одлу-
чују за алтернативне видове финансирања у облику бесповратних 
средстава у најранијим фазама, а касније у облику инвестиција, 
пре свега од пословних анђела или алтернативних инвестиционих 
фондова.

Како стартапи у најранијим фазама најчешће не могу приву-
ћи пажњу нити жељу приватних инвеститора да уложе први капи-
тал, државе и међународне институције попуњавају финансијски 
јаз додељивањем бесповратних средстава у износима неопходним 
за стартапе да довољно развију или тестирају своју идеју како би 
могли да се представе приватним инвеститорима. Након искори-
шћавања почетних средстава, стартапима је важно обезбедити 
и наредне рунде инвестиција како би на сваком степену развоја 
имали приступ капиталу неопходном за даље кораке. Стога је не-
опходно системски приступити изградњи ланца финансирања који 
обухвата бесповратна средства, пословне анђеле и на крају алтер-
нативне видове финансирања попут фондова предузетничког ка-
питала и групног финансирања.

У Републици Србији постоје механизми бесповратног финан-
сирања, али су исти развијени у недовољној мери да би подржали 
остваривање циља Стратегије, односно повећање броја стартапа. 
Из тог разлога, неопходно је проширити програме бесповратног 
финансирања. Истовремено, важно је развити механизме, али и 
подстицаје, за креирање механизама за даље рунде инвестирања 
које ће моћи да даље подрже раст стартапа.

Показатељ учинка на нивоу овог посебног циља је укупан 
износ финансирања и инвестиција из приватних извора у домаће 
стартапе, а извор верификације ће бити годишњи извештај Стар-
тап Џинома.

Укупан износ финансирања и инвестиција из приватних 
извора у домаће стартапе:

 – Почетна вредност: 23.000.000 евра
 – Циљана вредност: 80.000.000 евра

 – – – – – – – –
29 С обзиром да се до тренутка писања Стратегије није водила евиденција о поме-

утој врсти сарадње, вредности ће бити утврђене у складу са активностима из 
Акционог плана за 2021 –2022. годину.

Извор провере: Извештај МПНТР, Регистар стартапа, Из-
вештај Фонд за иновациону делатност, Извештај НТП Београд, 
Извештај Националног савета за научни и технолошки развој, 
Извештај Савета за подстицање развоја дигиталне економије, ино-
вација, високо-технолошког предузетништва и дигитализације у 
пословању привредних субјеката, Извештај Стартап Џинома

7.3.1. Мера 3.1. Подизање нивоа бесповратних средстава за 
финансирање стартапа у раној фази

Имајући у виду статистику да се чак 90% стартапа суочава 
са неуспехом у првих пет година пословања, може се закључити и 
да се већи број успешних стартапа може очекивати само уколико 
постоји и веома велики број покушаја.

Стартапима је посебно изазовно да пронађу финансијску по-
дршку у најранијим фазама развоја, када још увек раде на разради 
идеје, успостављању тима, креирању прототипа и слично. У том 
периоду они су сувише ризични, али и недовољно развијени, да би 
били атрактивни приватним инвеститорима. Стога је од изузетне 
важности за добре стартапе који имају идеје са потенцијалом да 
добију бесповратну новчану помоћ која не подразумева учешће у 
власништву компаније. Овакву врсту финансирања обезбеђује др-
жава кроз сопствени буџет или у партнерству са бројним међуна-
родним донаторима.

Приликом обезбеђивања средстава за подршку стартапима 
треба поштовати принципе родне равноправности и географске 
распоређености програма тако да се подршка не концентрише у 
појединим економским центрима.

7.3.1.1. Опис механизма за спровођење мере

Фонд за иновациону делатност ће у периоду од 2021. до 
2025. године, кроз два програма  – „Паметни почетак” и „Програм 
раног развоја”  – стартапима понудити менторску и финансијску 
подршку у износу до 35, односно 80 хиљада евра по пројекту.

Научно технолошки парк Београд, уз подршку Државног 
секретаријата за економске послове Владе Швајцарске Конфеде-
рације (SECO), реализује пројекат „Технопарк Србија 2” у окви-
ру ког спроводи програм ,,Raising Starts”. Циљ програма је да у 
наредне три године, кроз унапређење подршке у раној фази ра-
звоја (енгл. pre-seed) подржи до 100 стартап компанија који су у 
раним фазама развоја, кроз обезбеђивање иницијалне финансијске 
подршке до 15.000 CHF, едукације и менторства. Програм се ре-
плицира на научно-технолошке паркове у Нишу и Чачку и тиме 
се доприноси повећању броја иновативних стартапа у Републици 
Србији и децентрализацији подршке и знања у екосистему.

Како би се осигурало да стартапи који улазе у програме за-
иста јесу они са највећим тржишним потенцијалом кључно је 
осигурати да селекцију тимова и стартапа, којима ће се доделити 
средстава, врше експерти са искуством у раду са стартапима.

У реализацији ове мере додатно ће учествовати приватне 
компаније и невладине организације, уз финансијску и институци-
оналну подршку међународних донатора и друштвено одговорних 
компанија.

7.3.1.2. Институције одговорне за праћење и контролу реализације

МПНТР
Партнери: Фонд за иновациону делатност, НТП Београд

7.3.1.3. Показатељ резултата

Број стартапа финансираних кроз одређене програме Фонда 
за иновациону делатност

 – Почетна вредност: 42
 – Циљана вредност: 110
Извор провере: Извештај Фонда за иновациону делатност
Број стартапа који ће бити финансирани кроз програм Науч-

но-технолошког парка Београд ,,Raising Stars”
 – Почетна вредност НТП Београд: 0
 – Циљана вредност НТП Београд: 54
 – Почетна вредност НТП Чачак: 0
 – Циљана вредност НТП Чачак: 12
 – Почетна вредност НТП Ниш: 0
 – Циљана вредност НТП Ниш: 22
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Извор провере: Извештај НТП Београд, Извештај НТП 

Ниш, Извештај НТП Чачак
Број стартапа који ће бити финансирани кроз програме при-

ватног и цивилног сектора:
 – Почетна вредност: 0
 – Циљана вредност: 60
Извор провере: Извештај Савета за подстицање развоја ди-

гиталне економије, иновација, високо-технолошког предузетни-
штва и дигитализације у пословању привредних субјеката.

7.3.3. Мера 3.2.: Подстицање развоја тржишта предузетничког 
капитала

За развој стартап екосистема је од круцијалне важности мо-
билизација приватног капитала физичких и правних лица, као и 
институционалних инвеститора, који ће у раним фазама финан-
сијски подржати развој домаћих стартапа. У Републици Србији не 
постоји довољна свест нити жеља потенцијалних инвеститора да 
своју штедњу усмере према високоризичним стартапима, упркос 
могућности великог повраћај инвестиције.

Активација приватног капитала подразумева повећање ак-
тивности приватних инвеститора у стартап екосистему кроз:

 – Подстицање инвестиција пословних анђела, пре свега кроз 
групе пословних анђела;

 – Подстицање формирања и улагања фондова предузетнич-
ког капитала.

Како је српски стартап екосистем у фази активације и у тре-
нутку писања Стратегије постоји један домаћи фонд предузетнич-
ког капитала, док активна група пословних анђела не постоји, не-
опходно је креирати подстицаје за креирање оваквих иницијатива, 
али и уопште већа приватна улагања у стартапе.

7.3.2.1. Опис механизма за спровођење мере

У циљу подстицања директних инвестиција у стартапе биће 
креиран механизам суфинансирања државе са пословним анђели-
ма и фондовима ризичног капитала кроз:

 – Програм Фонда који подразумева суфинансирање старта-
па који су прошли кроз предодређени акцелераторски програм и 
обезбедили квалификовану инвестицију од стране приватног ин-
веститора, и то у укупном износу до највише 300.000 евра,

 – Креирање и имплементацију програма Фонда који предви-
ђа ко-инвестирање са фондовима предузетничког капитала,

 – Креирање и имплементацију програма Фонда који предви-
ђа ко-инвестирање са пословним анђелима.

7.3.2.2. Институција одговорна за праћење и контролу реализације

МПНТР
Партнери: Фонд за иновациону делатност

7.3.3.1. Показатељ резултата

Укупан износ екстерних инвестиција које су обезбедили 
стартапи који су прошли кроз предодређени програм акцелерације 
Фонда за иновациону делатност

 – Почетна вредност: 0
 – Циљана вредност: 7.000.000 евра
Извор провере: Извештај Фонда за иновациону делатност
Број стартапа корисника програма Фонда за иновациону де-

латност за ко-инвестирање са пословним анђелима
 – Почетна вредност: 0
 – Циљана вредност: 68
Извор провере: Извештај Фонда за иновациону делатност
Број основаних фондова предузетничког капитала
 – Почетна вредност: 1
 – Циљана вредност: 4
Извор провере: Регистар Комисије за хартије од вредности

7.3.4. Мера 3.3. Креирање механизма и основа за групно 
финансирање

Како је финансијско тржиште у Републици Србији усмерено 
на банкарски систем, а стартапи су фирме у раним фазама разво-
ја које развијају иновативнe производе и услуге које карактерише 

висок степен неизвесности, приступ стартапа традиционалним 
изворима финансирања и тржишту капитала је веома изазован.

Услед наведеног, а како је утврђено постојање великог јаза у 
доступном финансирању између стартапа у Републици Србији у 
односу на стартапе у другим земљама чији је екосистем на слич-
ном степену развоја, овом стратегијом се жели подстаћи и омо-
гућити креирање различитих алтернативних извора финансирања, 
на начин који ће олакшати приступ српских стартапа тим извори-
ма, како домаћим тако и страним.

Један од механизама који ће омогућити да стартапи за своје 
идеје и пројекте прикупљају средства из домаћих и страних тзв. 
алтернативних извора финансирања, на начин који је безбедан, 
ефикасан и законит, јесте и усвајање посебног закона о групном 
финансирању, који би на флексибилан начин омогућио различите 
врсте групног финансирања (као што су на пример тзв. investment-
based, lending-based, donation-based), уз уважавање могућих ризи-
ка одређене врсте групног финансирања и усклађивање са пропи-
сима донетих ради заштите од тих ризика.

Наиме, групно финансирање има за циљ да олакша финан-
сирање пројекта прикупљањем капитала од великог броја лица 
који доприносе релативно малим износима улагања путем јавно 
доступног информационог система. Могућности групног финан-
сирања су потенцијално отворене за неограничени скуп инвести-
тора који путем лиценцираних платформи практично прихватају 
инвестиционе предлоге стартапа и укључују се у прикупљање 
средстава. Инвеститори у оваквом виду финансирања су претежно 
физичка лица, укључујући и оне који нису тзв. пословни анђели.

7.3.3.1. Опис механизма за спровођење мере

Доношењем закона ће се уредити групно финансирање у Ре-
публици Србији, односно услови и начин пружања услуга групног 
финансирања у Републици Србији, услови за оснивање и послова-
ње пружалаца тих услуга, вршење надзора над пословањем ових 
пружалаца услуга, као и заштита корисника тих услуга. Имајући 
у виду процес хармонизацијe прописа Републике Србије с пропи-
сима Европске уније, потребно је сагледати и могућности за при-
лагођавање појединих решења из Уредбе о европским пружаоцима 
услуга групног финансирања која је донета у Европској унији 20. 
октобра 2020. године (Regulation (EU) 2020/1503 of the European 
Parliament and of the Council of 7 October 2020 on European crowd-
funding service providers for business and amending Regulation (EU) 
2017/1129 and Directive (EU) 2019/1937) економском, институци-
оналном и правном оквиру Републике Србије. Примена наведене 
уредбе почиње 1. новембра 2021. године.

7.3.3.2. Институције одговорне за праћење и контролу реализације

Народна банка Србије (НБС)

7.3.4.3. Показатељ резултата30

 – – – – – – – –
30 Сви показатељи резултата биће одређени након усвајања Закона о групном фи-

нансирању.

Број (успешних) пројеката групног финансирања
 – Почетна вредност: 0
 – Циљана вредност: биће одређено
Број корисника услуга групног финансирања
 – Почетна вредност: 0
 – Циљана вредност: биће одређено
Број пружалаца услуга групног финансирања
 – Почетна вредност: 0
 – Циљана вредност: биће одређено
Извор провере: Годишњи извештај НБС

7.4. Посебни циљ 4: Унапређење услова за пословање стартапа

Све више држава препознаје стартапе као важан интегрални 
део својих економија, те настоји да креира што повољнији прав-
но-регулаторни и административни оквир за њихово пословање, 
као и различите програме подршке њиховом настанку и развоју. 
Ову врсту подршке државе углавном имплементирају путем мре-
же институција чији је задатак пружање помоћи и подршке старта-
пима у свим фазама њиховог развоја.
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Како су стартапи по својој природи крхки и млади привредни 
субјекти, неопходно је креирати и имплементирати циљане мере 
за побољшање услова за њихово пословање. Практично, треба 
олакшати њихово оснивање и функционисање, створити повољно 
пореско окружење, омогућити приступ алтернативним изворима 
финансирања и олакшати глобално пословање, односно пословну 
сарадњу са иностранством. Одговарајући закони, политике и про-
писи ће помоћи да се креира пословно окружење у ком ће старта-
пи развијати и комерцијализовати своје производе и услуге.

Показатељ учинка на нивоу овог посебног циља је број 
стартапа који одлучују да се региструју и послују у Републици Ср-
бији, а извор верификације ће бити Регистар стартапа који ће се 
успоставити у складу са овом стратегијом.

Број стартапа у регистру
 – Почетна вредност: 0
 – Циљана вредност: 700
Извор провере: Регистар стартапа

7.4.1. Мера 4.1. Успостављање механизма за препознавање 
различитих актера стартап екосистема

Стартапи као новоосновани високо-иновативни привредни 
субјекти који раде на креирању нових производа и услуга наме-
њених глобалним тржиштима са високим потенцијалом раста, 
тренутно нису препознати у законима Републике Србије. Закон о 
иновационој делатности препознаје технопредузетништво као де-
латност која обухвата знања, вештине и способности усмерене на 
покретање, организовање, развој и иновирање технолошких про-
цеса, са основним циљем стварања новог тржишта и остварива-
ња добити и предвиђа постојање одговарајућег регистра техноло-
шких привредних друштава у ком се евидентирају она привредна 
друштва која примењују или развијају технологију као важну ком-
поненту својих пословних активности, а баве се истраживањем и 
развојем, сопственим или нарученим код других привредних дру-
штава, организација, установа или појединаца.

Међутим, иако технопредузетништво и стартапи имају доста 
тога заједничког они нису исто, будући да стартапи имају другачи-
је потребе и потенцијале од технолошких фирми које постоје дуги 
низ година, а не постоји дефиниција нити регистар који би пре-
познао, идентификовао и циљано обухватио стартапе. Због тога је 
креирање и имплементација политика и мера које би таргетирале 
директно стартапе отежана, како за државне органе тако и за саме 
стартапе као кориснике тих мера.

У том смислу, ова мера подразумева пре свега препознавање 
релевантних актера стартап екосистема у прописима (стартапи, 
пословни анђели и организације подршке), а затим и креирање 
јединствене базе коју могу користити различити органи у циљу 
олакшаног креирања и имплементације мера и програма, спро-
вођења статистичких истраживања, смањења административног 
оптерећења стартапа приликом аплицирања за различите мере по-
дршке итд.

Регистрација стартапа у јединственој бази би била добро-
вољна, сем у случају намере коришћења олакшаног приступа др-
жавним подстицајним мерама и буџетским средствима за развој. 
Сви државни органи би приликом креирања и имплементације 
мера требало да користе регистар као релевантан извор података 
приликом утврђивања испуњености критеријума за коришћење 
подстицаја и програма подршке.

7.4.1.1. Опис механизма за спровођење мере

Први корак у имплементацији ове мере би била измена За-
кона о иновационој делатности тако да се препознају и дефини-
шу стартапи и други релевантни актери, и креира правни основ 
за креирање јединствене базе. Потом би било неопходно успоста-
вити јединствени електронски регистар у који би регистроване 
организације за пружање инфраструктурне подршке иновационој 
делатности у смислу Закона о иновационој делатности уносиле 
податке о стартапима који су им доступни у оквиру обављања 
њихове делатности и где би се стартапи на добровољној основи 
пријављивали како би им се олакшао приступ мерама подршке. 
Регистар ће бити умрежен са свим релевантним државним инсти-
туцијама и њиховим базама, како би могли да користе податке из 
њега и тако смање и своје административне капацитете потребне 

за реализацију својих мера, али и оптерећење за стартапе прили-
ком конкурисања за мере подршке и подстицаје.

7.4.1.2. Институција одговорна за праћење и контролу реализације

МПНТР
Партнери: Фонд за иновациону делатност, Канцеларија за 

информационе технологије и електронску управу, овлашћене ре-
гистроване организације за пружање инфраструктурне подршке 
иновационој делатности

7.4.1.3. Показатељ резултата

Креиран регистар стартапа
 – Почетна вредност: Не
 – Циљана вредност: Да
Извор провере: Регистар стартапа, Извештај Фонда за ино-

вациону делатност

7.4.1. Мера 4.2. Унапређење пореског оквира за пословање 
стартапа

Једна од компоненти приликом креирања глобално конку-
рентних услова за пословање стартапа је и стварање пореског 
окружења које подстиче развој иновација и смањује високе тро-
шкове истраживања, развоја и стварања нових производа. Потен-
цијал изузетно брзог нелинеарног раста стартапа може допринети 
расту и модернизацији привреде, те је и циљ мере којом се унапре-
ђује порески оквир за њихово пословање да се охрабри и подстак-
не њихово оснивање, као и да се смањи део које имају трошкова у 
почетним, најнеизвеснијим фазама њиховог пословања.

Порески подстицај на нивоу зарада запослених који су ан-
гажовани на пројектима истраживања и развоја би стартапима 
олакшао почетак рада на развијању сопствених производа. Наиме, 
високи трошкови истраживања и развоја који имају неизвестан ис-
ход често представљају превелики изазов овим младим привред-
ним субјектима. Циљ мере је да све већи број лица са иноватив-
ним идејама и потребним знањима/вештинама почне да ради на 
реализацији тих идеја кроз активности истраживања и развоја, 
чиме би се повећао број стартапа, унапредио ниво иновативности 
стартапа и ослободила додатна средства за њихов рад.

Такође, значајно је и продужити постојећи подстицај, за ино-
вативне стартапе  – новооснована привредна друштва која обавља-
ју иновациону делатност, по основу зараде оснивача који су запо-
слени у том друштву, којим се омогућава ослобођење од плаћања 
пореза на зараду и доприноса за обавезно социјално осигурање 
до максимално 150.000 динара бруто зараде. Поменути подстицај 
могу користити послодавци  – новооснована привредна друштва, 
која су основана закључно са 31. децембром 2021. године, који 
олакшице у виду ослобођења од плаћања пореза и доприноса за 
обавезно социјално осигурање могу остварити за зараде оснивача 
исплаћене у периоду од 36 месеци од дана када је основано при-
вредно друштво.

Поред наведених мера, потребно је константно тражити при-
лику да се у складу са буџетским могућностима уведу и нови под-
стицаји за инвестирање пословних анђела у стартапе, као и ком-
панија у фондове предузетничког капитала, како би се активирао 
домаћи капитал у службу иновација.

7.4.2.1. Опис механизма за спровођење мере

Подршку истраживачко-развојним пројектима треба пружити 
на терену пореза на доходак грађана, тако да се зараде исплаћене за-
посленима који су директно ангажовани на пројектима истраживања 
или на развоју нових или иновираних производа или услуга који су 
намењени тржишту, ослобађају пореза на зараду и доприноса за оба-
везно социјално осигурање у износу од 70%. Овакво ослобођење се 
непосредно примењује, односно 70% обрачунатих пореза и допри-
носа се не уплаћује на рачун јавних прихода. Другим речима, стар-
тап има право да задржи обрачунати износ (уместо чекања повраћаја 
ових средстава). Додатна мера огледа се у делимичном ослобођењу 
овако исплаћених зарада од годишњег пореза на доходак грађана.

Код продужења пореског ослобођења од плаћања обрачу-
натог и обустављеног пореза и доприноса за обавезно социјално 
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осигурање по основу зараде оснивача новооснованог привредног 
друштва које се бави иновационом делатношћу у висини највише 
до 150.000 динара уколико су запослени у том привредном дру-
штву, потребно је имплементирати одговарајуће измене у Закону 
о порезу на доходак грађана и Закону о доприносима за обавезно 
социјално осигурање.

7.4.2.2. Институција одговорна за праћење и контролу реализације

Министарство финансија 
Партнер: Пореска управа

7.4.2.3. Показатељ резултата на нивоу мере:

Број оснивача стартапа корисника мере
 – Почетна вредност: 0
 – Циљана вредност: 90
Извор провере: Пореска управа
Број запослених на позицијама истраживања и развоја код 

корисника мере
 – Почетна вредност: 0
 – Циљана вредност: биће одређено31

Извор провере: Пореска управа

7.4.3. Мера 4.3.: Подизање компетенција запослених у јавној 
управи за креирање и имплементацију мера у области стартап 

екосистема

Уз препознавање и дефинисање актера стартап екосистема 
у српском законодавству биће неопходно унапредити капаците-
те запослених у јавној управи, а самим тим и свих релевантних 
институција. Само тако ће нови појмови, мере и подстицаји бити 
креирани и примењивани у складу са циљем због којег су ти акте-
ри препознати.

Наиме, стартапи као младе, иновативне и брзорастуће ком-
паније неретко имају специфичне пословне моделе и администра-
тивне потребе које је могуће ефикасно решити уколико постоји 
довољни ниво разумевања посебних карактеристика стартапа. У 
том смислу је неопходно подизање свести и знања свих актера у 
ланцу подршке, међу којима посебно место заузимају органи и 
организације у јавној управи који су креатори и имплементатори 
мера утврђених Стратегијом.

Циљ ове мере је да кроз континуирано стручно усавршавање 
обезбеди да запослени у јавној управи могу да одговоре на потре-
бе актера у области стартап екосистема правилном, ефикасном и 
економичном применом прописа. Унапређењем знања, вештина 
и способности запослених у јавној управи у овој области осигу-
рала би се квалитетна комуникација и сарадња између стартапа 
и институција. Јачањем капацитета јавне управе креираће се низ 
бенефита за осниваче стартапа који се огледају у доступности 
информација које се тичу пословања стартапа, препознавању по-
словних прилика које се могу јавити између државе и стартапа, 
као и информисању доносилаца одлука или имплементатора мера 
о стварним потребама и изазовима стартапа.

7.4.3.1. Опис механизма за спровођење мере

Национална академија за јавну управу, у складу са својим де-
локругом у области стручног усавршавања спровешће низ актив-
ности у циљу унапређења знања и вештина, односно способности 
запослених у јавној управи у области стартап екосистема ради 
правилне, ефикасне и економичне примене прописа. Активности 
које се тиме подразумевају су:

 – утврђивање потреба за стручним усавршавањем, на осно-
ву које се прецизно идентификују приоритетне тематске целине 
области и циљне групе запослених у јавној управи којима је уса-
вршавање намењено,

 – припрема и развој области стартап екосистема у оквиру оп-
штег програма обуке, у складу са утврђеним потребама,

 – спровођење програма обуке,
 – вредновање и верификација програма обуке.

 – – – – – – – –
31 Циљана вредност биће одређена у складу са активностима из Акционог плана за 

2021 –22. годину.

Запослени у јавној управи који похађају овај програм обуке у 
Националној академији за јавну управу, и тиме стекну неопходне 
знања, вештине и способности за рад са стартапима, биће препо-
знати у својим надлежним институцијама као такви и подићи ће 
капацитет државе да системски препозна и подржи иновације.

7.4.3.2. Институција одговорна за праћење и контролу реализације

Министарство државне управе и локалне самоуправе
Институција одговорна за реализацију: Национална акаде-

мија за јавну управу

7.4.3.3. Показатељ резултата на нивоу мере:

 – Спроведен програм стручног усавршавања у области Стар-
тап екосистема за годину за коју се доноси Почетна вредност: 0

 – Циљана вредност: биће одређено
Извор провере: Централна евиденција програма стручног 

усавршавања у јавној управи и извештај Националне академије за 
јавну управу 

 – Број полазника обуке у области Стартап екосистема (у го-
дини у којој се спроводи програм обуке) Почетна вредност: 0

 – Циљана вредност: биће одређено
Извор провере: Централна евиденција програма стручног 

усавршавања у јавној управи и Извештај Националне академије 
за јавну управу

7.4.4. Мера 4.4. Олакшавање приступа информацијама у области 
пословања стартапа

Имплементацијом мера предвиђених овом стратегијом отво-
риће се бројне додатне прилике за домаће стартапе у области про-
грама подршке, али и бројних подстицајних и других мера. Као 
један од ризика предвиђених у оквиру предложених мера јесте 
недовољна информисаност стартапа о доступним програмима и 
мерама. Изазов је што у Републици Србији тренутно не постоји 
јединствено место информисања стартапа о догађајима и прили-
кама у екосистему.

У циљу боље информисаности стартапа, али и боље промо-
ције напора који се улажу у развој стартап екосистема, потребно је 
проширити постојећи „Портал предузетништва” садржајима који 
су креирани специфично за потребе стартап ентузијаста, тимова, 
оснивача и запослених. Интернет страница овог типа првенствено 
служи за информисање стартапа, али и за промоцију српског стар-
тап екосистема и прилика које постоје. Стога интернет страница 
треба да буде доступна на српском и енглеском језику како би се 
подстакла имиграција страних су-оснивача или читавих компанија 
у екосистем.

7.4.4.1. Опис механизма за спровођење мере

Министарство привреде, као институција надлежна за одр-
жавање Портала предузетништва, заједно са домаћим и међуна-
родним партнерима (попут GIZ, UNDP, НАЛЕД, ДСИ и сл.) и кроз 
сарадњу са актерима стартап екосистема креираће засебан део сај-
та посвећен информацијама о стартап екосистему. Зарад креирања 
свеобухватне информативне странице неопходно је прикупити, 
обрадити и превести податке о:

 – Доступним мерама и подстицајима у области пословања 
стартапа;

 – Доступним програмима подршке и приликама за добијање 
инвестиција;

 – Догађајима са темама релевантним за стартап екосистем;
 – Организацијама подршке и њиховим услугама и/или актив-

ностима.

7.4.4.2. Институције одговорне за праћење и контролу реализације

Министарство привреде 
Показатељ резултата на нивоу мере:
Број посетилаца странице
 – Почетна вредност: 0
 – Циљана вредност: 1.000
Извор провере: Извештај Министарства привреде 
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7.4.5. Мера 4.5 Успостављање и имплементација GovTech 
програма – држава као први корисник иновативних решења

Владе и званичници широм света данас настоје да промене 
начин на који јавни сектор и државна управа усвајају нова тех-
нолошка решења. Често се исказује забринутост кроз анализу 
тренутног приступа набавци иновативних решења, јер устаљени 
поступци јавних набавки наводе на примену постојећих, широко 
распрострањених техничких решења која у великом броју случаје-
ва не испуњавају у потпуности потребе наручиоца и не доприносе 
довољно квалитету рада и услуге која се пружа крајњем корисни-
ку. Стартапи, као младе и иновативне компаније, често наилазе 
на препреке приликом процеса јавних набавки које су последица 
мањка разумевања њихове специфичности и мањка могућности за 
тестирање иновативних решења.

У циљу превазилажења наведеног изазова, као једно од ре-
шења истиче се и имплементација GovTech програма, који државу 
препознаје као највећег послодавца и највећег пружалаца услуга. 
Тренутно се процењује да светско тржиште GovTech вреди преко 
400 милијарди евра, а имајући у виду високу стопу раста од 15%, 
очекује се да ће достићи 1 трилион евра до 2025. године.

Примена концепта отворених иновација, где се до решења 
долази кроз сарадњу између јавних институција/компанија са ино-
вативним компанијама, стартапима, факултетима и истраживачким 
центрима, ставља државу и државне институције у први ред кори-
сника, који омогућавају и тестирање иновативних решења у кон-
тролисаним условима. На овај начин, држава постаје и изузетно ва-
жна референца при пласирању производа на инострано тржиште.

Ова мера подразумева првенствено анализу различитих моде-
ла GovTech програма која се тренутно спроводи, а чији ће резул-
тат бити мапирање постојећих решења и облика сарадње, као и 
утврђен сет активности које је потребно предузети ради успешне 
имплементације одговарајућег формата кроз државне институције. 
Значајан алат, који доприноси ефикасности у набавци иновативних 
решења, јесте и Закон о јавним набавкама, који је ступио на снагу у 
јулу 2020. године, а чијим је чланом 59. предвиђено постојање но-
вог поступка јавне набавке, под називом Партнерство за иновације.

Циљеви успостављања GovTech програма у Републици Срби-
ји огледају се пре свега у промоцији и унапређењу сарадње државе 
и иновативних компанија и стартапа како би се овом типу компа-
нија отворила могућност сарадње са првим значајним клијентима 
што им касније може поспешити ширење на глобалном нивоу. Ова 
мера у великој мери доприноси и подизању квалитета имплемен-
тације концепта отворених иновација за даљи развој технолошких 
решења базираних на вештачкој интелигенцији, блокчејну итд. у 
јавном сектору. Као области за сарадњу посебно се истичу јавна 
управа, здравствени систем, пољопривреда, јединице локалне са-
моуправе код увођења ,,паметних градова” итд.

7.4.5.1. Опис механизма за спровођење мере

Први корак у имплементацији ове мере је анализа постојећег 
стања набавке и примене иновативних решења од стране државних 
институција, након чега ће бити формиран тим, за спровођење актив-
ности превиђених GovTech програмом и постављени оквири његовог 
функционисања, који ће управљати процесом, уз подршку Канцела-
рије за информационе технологије и електронску управу и других.

Биће неопходно на почетку мапирати решења која се већ ко-
ристе у јавном сектору, као и решења иновативних компанија и 
стартапа која би уз одређену адаптацију могла да буду примењена 
у јавном сектору. Након тога ће уследити обука запослених у јав-
ној управи који треба да препознају значај иновативних решења и 
допринос квалитету рада који се добија њиховом применом.

Кроз низ различитих активности од стране тима, биће пру-
жана континуирана подршка и подстицај институцијама око прак-
тичне примене поступка Партнерство за иновације како би у што 
већем обиму био примењиван концепт отворених иновација.

7.4.5.2. Институција одговорна за праћење и контролу реализације

МПНТР
Партнери: Фонд за иновациону делатност, Кабинет пред-

седника Владе, Канцеларија за информационе технологије и елек-
тронску управу, Канцеларија за јавне набавке

7.4.5.3. Показатељ резултата

Број спроведених поступака партнерство за иновације
 – Почетна вредност: 0
 – Циљана вредност: 5
Број започетих поступака партнерство за иновације
 – Почетна вредност: 0
 – Циљана вредност: 20
Извор провере: Портал јавних набавки (Канцеларија за јав-

не набавке)

7.4. Посебни циљ 5: Промоција стартап културе и глобалне 
препознатљивости екосистемa

Имајући у виду широки друштвени и економски утицај који 
стартапи могу да имају на нашу привреду, неопходно је информи-
сати јавност о могућностима које пружају стартап компаније, како 
за саме осниваче и њихове запослене, тако и за потенцијалне ин-
веститоре, привреду уопште, па и читаву популацију. Ради свеобу-
хватне промоције стартап предузетништва, стартапа и целокупног 
екосистема, активности у склопу овог посебног циља креиране су 
са циљем да створе основ за:

 – мотивацију и едукацију потенцијалних оснивача и потен-
цијалних запослених у стартапима који нису упознати са прили-
кама и могућностима које пружа покретање стартапа или рад у 
стартапу;

 – мотивацију и едукацију оних који су информисани о мо-
гућностима, али их, из различитих разлога, не користе у пуном 
капацитету;

 – подизање свести широке јавности о значају и могућности-
ма развоја стартап екосистема, демистификација везаних за ка-
ријерни пут директно повезан са стартапима, дестигматизација и 
осигуравање подршке друштва онима који се за такав каријерни 
пут одлучују;

 – унапређење опште слике домаћег стартап екосистема у 
иностранству ради стварања нових прилика, нарочито у развије-
нијим стартап екосистемима.

Стартап компаније и компаније које се баве високим техно-
логијама и даље представљају непознаницу за велики део станов-
ништва у Републици Србији. Предузетнички дух углавном се ра-
звија на основу искуства из непосредног окружења, те самим тим 
они који нису одрасли или радили у таквом окружењу, често нема-
ју реалну слику о предузетништву. Грађење културе стартап пре-
дузетништва је још ограниченије, имајући у виду да у Републици 
Србији постоји мали број успешних стартапа. Стога се закључу-
је да је у циљу повећања броја стартапа неопходно промовисати 
стартап предузетништво као повољан каријерни пут.

Истраживања која су спроводиле бројне организације пока-
зују да предузетници сматрају да у јавности нема довољно про-
моције успешних предузетничких прича. Ово се може применити 
и на промоцију стартапа који су видљиви још ужој циљној групи. 
Тема стартапа резервисана је за мали круг људи који су чланови 
мехура стартап екосистема, док је онима ван мехура изазовно да 
се информишу о свим потенцијалима стартап предузетништва. 
Стога је потребно повећати видљивост домаћих стартапа пре све-
га у Републици Србији, а потом и у иностранству. Иностранство 
представља веома важан канал комуникације приликом промоције 
домаћих стартапа и екосистема због тога што се ван граница нала-
зи већина потенцијалних инвеститора и корисника услуга и прои-
звода које креирају стартапи.

Показатељ учинка за овај посебан циљ је број регистрова-
них стартапа на милион становника:

 – Почетна вредност: 57/1.000.000
 – Циљана вредност: 85/1.000.000
Извор провере: Регистар стартапа, Републички завод за ста-

тистику, Извештај Стартап Џинома

7.5.1. Мера 5.1. Популаризација стартап културе и развој 
предузетничког духа

Извештај је идентификовао недовољно развијену предузет-
ничку културу као једну од кључних препрека на путу даљег ра-
звоја стартап екосистема. Изражена позитивна друштвена клима 
према покретању сопственог посла који носи велике ризике, али 
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и могућност огромног успеха, помогао би да се далеко већи број 
појединаца одлучи на такав корак. Различита истраживања о узо-
рима младих у Републици Србији најчешће идентификују глумце, 
музичаре и спортисте као оне на које се ова популација угледа, док 
се успех оснивача стартапа (домаћих или страних) готово никада 
не препознаје.

Искуства из развијенијих земаља, али и Републици Србије, 
показују да је креирање садржаја у домену популарне културе 
један од најуспешнијих начина за промоцију одређеног система 
вредности, промену друштвене климе у вези са дефинисаном те-
мом и едукацију широке популације. Управо због тога, ова мера 
предвиђа финансирање продукције играног серијског програма 
намењеног широкој популацији који би демистификовао живот-
ни стил оснивача стартапа, директно показао његове предности 
у односу на традиционалну каријеру и промовисао вредности и 
ставове као што су самоувереност, спремност на преузимање ри-
зика, прихватање неуспеха као редовне појаве у пословању, те ра-
зличитост, сарадња и тимски рад. Програм ће се фокусирати на 
промоцију дигиталне економије као пожељног окружења за развој 
компанија са потенцијалом за брзи раст. Једногодишње финанси-
рање оваквог подухвата осигурало би почетак пројекта који има 
потенцијал да даље буде развијан по тржишним принципима. На 
тај начин биће обезбеђена дугорочна одрживост.

Поред тога, ова мера подразумева организацију манифеста-
ција које доприносе промоциј и популаризацији иновација и ино-
вационог предузетништва на националном и локалном нивоу, као 
и израду и спровођење истраживања о стању, проблемима и пер-
спективама иновационог екосистема у Републици Србији.

Такође, мера предвиђа израду штампаних и мултимедијал-
них публикација које доприносе промоцији и популаризацији ино-
вација и иновационог предузетништва у широј популацији.

7.5.1.1. Опис механизма за спровођење мере

Организација манифестација, као и израда истраживања и 
публикација које доприносе промоцији и популаризацији стартап 
културе биће финансирани кроз програме Кабинета министра без 
портфеља задуженог за иновације и технолошки развој, Центра за 
промоцију науке, Фонда и научно-технолошких паркова.

Министарство културе и информисања ће, у складу са својим 
надлежностима и могућностима а посредством установа културе 
чија се делатност односи на снимање видео садржаја (Филмске 
новости) подржати креирање садржаја у домену популаризације 
развоја стартап екосистема.

7.5.1.2. Институција одговорна за праћење и контролу реализације

МПНТР
Партнери: Министарство културе и информисања, Кабинет 

министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки ра-
звој, Центар за промоцију науке (ЦПН)

7.5.1.3. Показатељ резултата

Гледаност играног серијског програма по емитованој епизоди
 – Почетна вредност: 0
 – Циљана вредност: 200.000 гледалаца
Извор провере: Извештај Министарства културе и инфор-

мисања
Број финансираних пројеката у области популаризације стар-

тап културе и предузетништва:
 – Почетна вредност: 30
 – Циљана вредност: 50
Извор провере: Извештај МПНТР

7.5.2. Мера 5.2. Унапређење међународне препознатљивости 
српског стартап екосистема

Међународна повезаност је једна од идентификованих пред-
ности домаћег стартап екосистема која се, према истраживању 
„Стартап скенер” Иницијативе „Дигитална Србија”, углавном 
заснива на јаким везама са дијаспором. Такође, подаци показују 
да релативно мали број домаћих стартапа оствари инвестицију, 
већ се раст обезбеђује пре свега кроз сопствена средства. За даље 

успешно позиционирање домаћих стартапа на глобалном тржи-
шту и остваривање видљивости нашег екосистема међу релевант-
ним члановима глобалне стартап заједнице (искусним предузетни-
цима, инвеститорима, менторима), неопходно је уложити додатни 
напор и повећати присуство на релевантним местима као што су 
глобални догађаји, међународни медији и ранг-листе у области 
технолошког предузетништва, иновација и конкурентности.

Обезбеђивањем средстава која би била доступна стартапима 
за финансирање учешћа на релевантним светским конференција-
ма, сајмовима и догађајима другог типа који окупљају осниваче, 
инвеститоре и друге професионалце који послују у оквиру екоси-
стема, омогућава се стварање нових веза на глобалном плану, али 
и подизање видљивости успеха из Републике Србије.

Овом мером предвиђен је и фокус на позиционирање Ре-
публике Србије на релевантним листама које рангирају стартап 
екосистеме и саме стартапе по успешности (као што су Стартап 
Џином, FT 1000, StartupBlink, Dealroom, Crunchbase, итд.) јер то 
може да помогне напоре за постизање веће глобалне видљивости 
која је неопходна за даљи развој.

Додатно, мера предвиђа обезбеђивање средстава за које ор-
ганизатори домаћих догађаја посвећених стартап екосистему могу 
конкурисати како би финансирали напоре за обезбеђивање при-
суства представника међународних медија или се на други начин 
представили на међународној сцени.

7.5.2.1. Опис механизма за спровођење мере

За спровођење ове мере потребно је обезбедити да екосистем 
и даље буде препознат на релевантним листама, као и креирати 
програме којима би се подржало представљање стартапа, али и 
екосистема као целине, на релевантним глобалним сајмовима и 
конференцијама.

7.5.2.2. Институција одговорна за праћење и контролу реализације

МПНТР
Партнери: Развојна агенција Србије, Кабинет министра без 

портфеља задуженог за иновације и технолошки развој, Фонд за 
иновациону делатност, НТП Београд, НТП Чачак, НТП Нови Сад, 
НТП Ниш

7.5.2.3. Показатељ резултата

Број домаћих стартапа присутан на релевантним светским 
конференцијама

 – Почетна вредност: биће одређено
 – Циљана вредност: биће одређено32

Број релевантних међународних листа које укључују домаћи 
екосистем и стартапе

 – Почетна вредност: 2
 – Циљана вредност: 4
Извор провере: Извештај МПНТР
Број објава у међународним медијима које у позитивном кон-

тексту третирају српски стартап екосистем или његове представ-
нике

 – Почетна вредност: биће одређено
 – Циљана вредност: биће одређено33

8. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА МЕРА

Ефекти мера у оквиру Посебног циља 1

У оквиру овог циља увођењем садржаја о стартап предузет-
ништву у средње и високо образовање и васпитање доприноси се 
друштву кроз креирање дубинског разумевања стартап екосистема. 
Предности које овакав вид предузетништва нуди у формативним 
годинама код ученика и студената води повећању броја будућих 
стартапа. Додатно, овакав вид едукације омогућава младим гене-
рацијама које излазе на тржиште рада да се боље припреме за рад 
на будућим пословима, у контексту развоја кључних компетенција 
 – – – – – – – –
32 Почетна и циљана вредност биће одређена приликом креирања програма који 

испуњавају циљеве ове мере.
33 Почетна и циљана вредност биће одређен приликом креирања програма који ис-

пуњавају циљеве ове мере.
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у области предузетништва, подстицања доношења одлука базира-
них на чињеницама, као и на разумевању вредности тимског рада 
и конструктивног решавања проблема. Уз овакав приступ очеку-
је се континуирани раст броја ученичких и студентских стартапа, 
као и иновативних тимова који су настали на универзитету или су 
формирани од стране недавно свршених дипломаца. Растом ком-
петентности радне снаге расте и продуктивност и конкурентност 
целокупне привреде, што доводи до веће креиране вредности, из-
воза и БДП-а. За реализацију мера, потребно је обезбедити одгова-
рајуће административне и стручне капацитете који би припремили 
измене у наставном програму, благовремено креирали материјале 
и обуке за наставни кадар. Оснаживање универзитетских настав-
ника за додатни рад са студентима, а посебно за подршку и мен-
торство у области предузетништва директно ће утицати на повећа-
ње броја иновативних студентских тимова и стартапа. Такође, ова 
мера директно утиче на боље усклађивање образовног система са 
потребама привреде и подстиче сарадњу установа са привредом. 
За реализацију наведене мере, потребно је обезбедити одговара-
јуће административне и стручне капацитете, као и финансијска 
средства како би се ови програми имплементирали. 

Један од ризика за примену ових мера је недовољан одзив на-
ставника који би похађали креиране семинаре, подстицај настав-
ника да приступају проактивно приликом спровођења наставе, као 
и недовољан одзив високошколских институција на конкурсе за 
нове мастер програме и изборне предмете.

Ефекти мера у оквиру Посебног циља 2

Мере у оквиру овог циља омогућиле би стартапима у ка-
снијим фазама развоја адекватну подршку, како би се задржали 
у екосистему. Тиме би остали доступни будућим оснивачима за 
дељење знања и искустава чиме би се повећало колективно зна-
ње заједнице. За спровођење ове мере морају се обезбедити упра-
вљачки капацитети који би пратили и професионално евалуирали 
рад организација подршке, као и људске и финансијске капацитете 
који би креирали, спроводили и пратили програме подршке. У све 
наведене процесе је неопходно укључити представнике привреде 
и експерте из стартап екосистема. сарадњом учесника различитих 
хеликса екосистема остварује се константи трансфер знања и по-
словних пракси између сектора, што даље води до боље умреже-
ности и продубљивања мултидисциплинарности. С друге стране, 
повезивањем актера из различитих градова и региона долази до 
децентрализације прилика у екосистему, као и потенцијалног ра-
звоја региона у којима је низак ниво привредног учешћа. За спро-
вођење ове мере потребно је обезбедити додатне финансијске и 
људске ресурсе који би пратили имплементацију програма. Главни 
ризик приликом имплементације ове мере представља недостатак 
искуства и знања задужених организација и институција које би 
кроз адекватан број како менторских програма, тако и програма 
подршке обезбедили могућност развоја стартап компаније.

Ефекти мера у оквиру Посебног циља 3

Мере у оквиру овог циља представљају различите могуће ме-
ханизме финансирања стартапа. Њиховом реализацијом иноватив-
на, високообразована и предузетничка популација биће охрабрена 
да се окуша у предузетничким подухватима, што води ка генери-
сању нових идеја, креирању нових радних места. Подизањем ни-
воа бесповратних средстава за финансирање стартапа у раној фази 
биће повећан број нових привредних друштва, што ће допринети 
расту конкурентности српске привреде. За спровођење ове мере 
биће неопходно обезбедити довољно капацитета у надлежним ин-
ституцијама да спроведу програме у складу са најбољим светским 
праксама, те у том смислу ризик представља обезбеђивање струч-
них капацитета за селекцију стартапа као и обезбеђивање квали-
тета ментора. Подстицањем развоја тржишта предузетничког ка-
питала остварују се бројни бенефити по друштво који се огледају 
у: различитим могућностима улагања капитала, едукацији потен-
цијалних инвеститора и корисника о алтернативним видовима 
инвестирања, као и креирању нових могућности за финансирање 
иновативних идеја са тржишним потенцијалом. За спровођење ове 
мере биће неопходно проширити капацитете Фонда за иноваци-
ону делатност и обезбедити специфичну експертизу за успешно 
управљање програмима ко-инвестирања. Креирањем тржишта 

предузетничког капитала ствара се могућност активације домаћег 
и иностраног приватног капитала у сврху улагања у креирање и 
развој иновација и стартапа. Ризик у успешној имплементацији 
мере представља капацитет надлежних институција, у погледу 
људских и финансијских ресурса, али и експертизе да успешно 
руководе фондовима предузетничког капитала и другим видовима 
алтернативног финансирања. Развојем тржишта групног финан-
сирања би се истовремено отвориле нове прилике за инвестира-
ње правним и физичким лицима, као и прилике за стартапе да на 
иновативан и флексибилан начин прикупе средства за реализацију 
својих пројеката.

Приликом креирања правног оквира потребно је извршити 
његово усаглашавање са постојећим правним оквиром Републи-
ке Србије, обезбедити висок ниво правне и финансијске заштите 
корисника, а истовремено оставити довољно слободе да стартапи 
домаћим и страним инвеститорима понуде модел који одговара 
њиховим пословним потребама. При томе, треба узети у обзир 
евентуалне ризике одређеног модела групног финансирања и по-
везаних трансакција, као и прописа којим се ти ризици елиминишу 
или значајно умањују. Развојем тржишта групног финансирања би 
се истовремено отвориле нове прилике за инвестирање правним и 
физичким лицима, као и прилике за стартапе да на иновативан и 
флексибилан начин прикупе средства за реализацију својих проје-
ката. Главни ризик за имплементацију ових мера представља кре-
ирање правног оквира који не би био коришћен у пракси.

Ефекти мера у оквиру Посебног циља 4

Мере у оквиру овог циља доприносе повећању знања о стању 
стартап екосистема, што повећава капацитете доносилаца одлука 
да подрже развој стартап екосистема, а тиме и њиховог потенци-
јалног нелинеараног доприноса расту домаће економије. На овај 
начин доприноси се разумевању важности унапређења процеса 
пружања услуга, кроз примену иновативних решења, што уна-
пређује капацитете, ефикасност и квалитет услуга које се пружају 
грађанима Републике Србије.

За реализацију мера потребно је обезбедити одговарајуће ад-
министративне, стручне и техничке капацитете у следећим орга-
нима државне управе: МПНТР, Пореска управа, Национална ака-
демија за јавну управу и Министарство привреде. Обезбеђивањем 
поменутих капацитета биће омогућено вођење Регистра стартапа, 
ангажовање акредитованих реализатора програма и обученог ка-
дра за процес јавних набавки у институцијама и јавним предузећи-
ма. Реализацијом овог циља допринеће се бољем креирању јавних 
политика које ће подићи конкурентност овог сегмента наше при-
вреде, као и олакшаном приступу мерама подршке, што смањује 
административне трошкове корисника мера. Обуком јавних слу-
жбеника обезбеђује се ефикасно и економично спровођење мера и 
подстицаја у области стартап екосистема. Промоцијом постојећих 
мера и подстицаја, подстиче се виши ниво интеракције стартап 
оснивача са институцијама и организацијама подршке, што доводи 
до размене информација и већег броја корисника државних мера и 
програма. Смањењем трошкова истраживања и развоја омогућа-
ва се све већем броју привредних друштава да се баве развојем 
сопствених производа и активностима које доносе веће приходе. 
Овим путем увећава се добит, утиче се на раст БДП-а, извоз, а као 
коначан резултат долази до повећања пореских прихода. Највећи 
ризик у реализацији мера представља капацитет органа који води 
регистар да ефикасно, стручно, непристрасно и транспарентно 
обрађује поднете захтеве за упис, као и праћење стартапа који су 
већ у регистру. Са друге стране, ризик у реализацији представља и 
ниво информисаности потенцијалних корисника о постојању мера 
као и спремност на пролазак кроз административну процедуру по-
требну за коришћење мере.

Ефекти мера у оквиру Посебног циља 5

Промовисањем међународних признања стартап екосистема 
Републике Србије у јавности, креира се позитивна слика и афирма-
тивнији однос према стартапима и оваквом каријерном путу људи 
из непосредног окружења. За реализацију мера, потребно је обезбе-
дити одговарајуће финансијске и стручне капацитете који би спро-
вели реализацију описаних активности. Ова мера доприноси пове-
ћању глобалне видљивости и препознатљивости локалног стартап 
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екосистема и његових актера. Могућност међународних инвести-
ција, привлачења стручног кадра, јачања повезаности са другим 
екосистемима и изградње поверења код потенцијалних клијената 
домаћих стартапа на иностраним тржиштима, утиче директно на 
раст екосистема и читаве привреде. ризик у остварењу ових мере 
представља развој квалитетних програма који ће бити релевантни 
за циљне групе и осигурати са једне стране њихову популарност, 
а са друге, подизање и промену свести у жељеном смеру. Додатни 
ризик представља незаинтересованост домаћих стартапа да поделе 
податке о свом пословању са међународним организацијама које 
рангирају екосистеме и стартапе, како би Република Србија била 
адекватно представљена на релевантним листама.

9. ИЗМЕНА ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Како би се реализовале мере јавне политике предвиђене овом 
стратегијом, биће потребно изменити/донети следеће прописе:

1. Закон о иновационој делатности и одговарајуће подзакон-
ске акте, како би се препознали актери стартап екосистема, и пред-
видело формирање регистра, начин његовог вођења и организова-
ња, као и критеријуми за упис и брисање из регистра;

2. Закон о порезу на доходак грађана;
3. Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање;
4. Закон о групном финансирању.

10. СПРОВЕДЕНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ

Приликом израде ове стратегије спроведене су опсежне кон-
султације у складу са Законом о планском систему Републике 
Србије („Службени гласник РС”, број 30/18) и Уредбом о мето-
дологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних 
политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних 
политика („Службени гласник РС”, број 8/19). Консултативни про-
цес, почео је 21. априла 2021. године, када је на интернет страници 
Иницијативе ,,Дигитална Србија” објављено обавештење о почет-
ку процеса јавних консултација заједно са радном верзијом мера 
које се предлажу које је припремила радна група.

Консултације су трајале у периоду од 21. априла 2021. године 
до 24. маја 2021. године и спроведене су достављањем писаних 
коментара и путем фокус група. Одржано је укупно шест фокус 
група према следећим темама:

 – Оснивања и пословања стартапа (3 групе)
 – Подизања капацитета за подршку стартап иницијативама 

кроз образовне програм (1 група)
 – Финансирања и инвестирања у стартапе и алтернативне ин-

вестиционе фондове (1 група)
 – Јачања капацитета организација подршке и унапређења 

програма подршке стартапима (1 група).
Учесници процеса јавних консултација били су, у зависности 

од фокус групе, представници свих заинтересованих страна:
 – Студенти,
 – Професори и истраживачи,
 – Други представници факултета и универзитета,
 – Представници инвестиционих фондова,
 – Оснивачи и запослени у стартап компанијама,
 – Представници успешних привредних друштава.
Поред спроведених формалних јавних консултација, Рад-

на група је током процеса писања предлога текста ове стратегије 
спроводила широки неформални консултативни процес са пред-
ставницима академске заједнице и привреде.

11. НАЧИН ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ

МПНТР ће полугодишње извештавати Савет за подстицање 
развоја дигиталне економије, иновација, високо-технолошког пре-
дузетништва и дигитализације у пословању привредних субјеката 
о реализацији циљева и мера које су предвиђене овом Стратеги-
јом, а Савет за подстицање развоја дигиталне економије, инова-
ција, високо-технолошког предузетништва и дигитализације у 
пословању привредних субјеката (у даљем тексту: „Савет”) ће јед-
ном годишње извештавати Владу о статусу реализације, као и о 
потенцијалним приликама или ризицима за спровођење. 

Путем Информационог система за планирање, праћење спро-
вођења, координацију јавних политика и извештавање, МПНТР 

и Савет ће остваривати сарадњу са надлежним министарствима, 
надлежним органима и организацијама, привредом и факултетима 
на националном и локалном нивоу.

12. АКЦИОНИ ПЛАН

Акционе планове за спровођење Стратегије израђује МПНТР 
у сарадњи са надлежним органима и организацијама, привредом, 
универзитетима и осталим заинтересованим субјектима. Акциони 
план Стратегије развоја стартап екосистема Републике Србије за 
период од 2021. до 2022. године, биће донет у року од 90 дана од 
усвајања Стратегије. Акциони план за наредни период донеће се у 
складу са чланом 18. Закона о планском систему Републике Србије 
(„Службени гласник РС”, број 30/18).

13. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ

За спровођење предметног акта средства су обезбеђена Зако-
ном о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гла-
сник РС”, бр. 149/20, 40/21 и 100/21) и Законом о буџету Републи-
ке Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/21), а 
за реализацију током наредних година периода важења Стратегије, 
од 2023. године, средства ће бити обезбеђена у оквиру лимита које 
утврди Министарство финансија на разделу органа и организација 
које су носиоци и партнери у реализацији мера, односно активно-
сти, а у складу са буџетским могућностима. 

Такође, средства ће бити обезбеђена и кроз друге изворе 
попут донација, пројектних зајмова и међународне помоћи. Уз 
средства одобрена из буџета, планирана су и средства по основу 
Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстица-
ња раста предузетништва у Републици Србији) потписаног између 
Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, (број 
ИБРД 90290YФ), у складу са Законом о потврђивању Споразума о 
зајму („Службени гласник РС  – Међународни уговори”, број 3/20), 
и осталих извора. 

14. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Ову стратегију објавити на интернет страници Владе, ин-
тернет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и порталу е-Управе, у року од седам радних дана од дана 
усвајања.

Ову стратегију објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 023-11452/2021-1
У Београду, 9. децембрa 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

СПИСАК СКРАЋЕНИЦА

АП Акциони план
БДП/GDP Бруто домаћи производ/Gross Domestic Product
ГИИ/GII Глобални индекс иновативности/Global innovation 

index
ДСИ Иницијатива Дигитална Србија
ЕРП Програм економских реформи
ИКТ Информационо-комуникационе технологије
ИТ Информационе технологије
ИПА/IPA Инструмент за претприступну помоћ/Instrument for 

Pre-Accession Assistance
МП Министарство привреде 
МПНТР Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја 
МФ Министарство финансија 
НАЛЕД Национална алијанса за локални економски развој
НБС Народна банка Србије
НТП Научно-технолошки парк
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ПКС Привредна комора Србије
РАС Развојна агенција Србије
РЗС Републички завод за статистику
РС Република Србија
РСД Национална валута Републике Србије, српски 

динар
ЦПН Центар за промоцију науке
4С Стратегија паметне специјализације у Републици 

Србији за период 2020 –2027. године

5588
На основу члана 58. став 1. Закона о лековима и медицин-

ским средствима („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 107/12, 
105/17  – др. закон и 113/17  – др. закон) и члана 43. став 1. Зако-
на о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18 
 – др. закон),

Влада доноси 

ОД Л У К У

о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама 
лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим 

издавања на рецепт
 
1. У Одлуци о највишим ценама лекова за употребу у хуманој 

медицини чији је режим издавања на рецепт  („Службени гласник 
РС”, бр. 48/21, 90/21 и 92/21  – исправка), у Списку цена лекова: 

 – под редним бројем 422. у колони 11. број: „197,80*” заме-
њује се бројем: „228,50*”;   

 – под редним бројем 434. у колони 11. број: „1.888,90*” заме-
њује се бројем: „2.129,70*”;   

 – под редним бројем 489. у колони 9. речи: „Baxter AG” за-
мењују се речима: „Baxter AG: Takeda Manufacturing Austrija AG”;  

 – под редним бројем 489. у колони 10. реч: „Austrija” замењу-
јe се речима: „Austrija; Austrija”;     

 – под редним бројем 490. у колони 9. речи: „Baxter AG” за-
мењују се речима: „Baxter AG: Takeda Manufacturing Austrija AG”;  

 – под редним бројем 490. у колони 10. реч: „Austrija” замењу-
јe се речима: „Austrija; Austrija”;     

 – лек под редним бројем 524. бришe се;  
 – под редним бројем 630. у колони 9. речи: „Baxter AG” за-

мењују се речима: „Baxter AG: Takeda Manufacturing Austrija AG”;  
 – под редним бројем 630. у колони 10. реч: „Austrija” замењу-

јe се речима: „Austrija; Austrija”;     
 – под редним бројем 645. у колони 9. речи: „Baxter AG” за-

мењују се речима: „Baxter AG: Takeda Manufacturing Austrija AG”;  
 – под редним бројем 645. у колони 10. реч: „Austrija” замењу-

јe се речима: „Austrija; Austrija”;     
 – под редним бројем 646. у колони 9. речи: „Baxter AG” за-

мењују се речима: „Baxter AG: Takeda Manufacturing Austrija AG”;  
 – под редним бројем 646. у колони 10. реч: „Austrija” замењу-

јe се речима: „Austrija; Austrija”;
 – под редним бројем 647. у колони 9. речи: „Baxter AG” за-

мењују се речима: „Baxter AG: Takeda Manufacturing Austrija AG”;  
 – под редним бројем 647. у колони 10. реч: „Austrija” замењу-

јe се речима: „Austrija; Austrija”;     
 – под редним бројем 739. у колони 9. речи: „Baxter AG” за-

мењују се речима: „Baxter AG: Takeda Manufacturing Austrija AG”;  
 – под редним бројем 739. у колони 10. реч: „Austrija” замењу-

јe се речима: „Austrija; Austrija”;     
 – под редним бројем 740. у колони 9. речи: „Baxter AG” за-

мењују се речима: „Baxter AG: Takeda Manufacturing Austrija AG”;  
 – под редним бројем 740. у колони 10. реч: „Austrija” замењу-

јe се речима: „Austrija; Austrija”;     
 – под редним бројем 1021. у колони 4. број: „8606102233067” 

замењује се бројем: „4260095689023”;    
 – под редним бројем 1021. у колони 5. речи: „TAKEDA 

GMBH  – PREDSTAVNIŠTVO” замењују се речима: „CLINRES 
FARMACIJA DOO BEOGRAD”; 

 – под редним бројем 1022. у колони 4. број: „8606102233074” 
замењује се бројем: „4260095689030”;    

 – под редним бројем 1022. у колони 5. речи: „TAKEDA 
GMBH  – PREDSTAVNIŠTVO” замењују се речима: „CLINRES 
FARMACIJA DOO BEOGRAD”; 

 – под редним бројем 1030. у колони 9. речи: „Pharmascience 
International Limited” замењују се речима: „Pharmascience 
International Limited; Pharmascience INC”;  

 – под редним бројем 1030. у колони 10. реч: „Kipar” замењујe 
се речима: „Kipar; Kanada”;     

 – под редним бројем 1031. у колони 9. речи: „Pharmascience 
International Limited” замењују се речима: „Pharmascience 
International Limited; Pharmascience INC”;  

 – под редним бројем 1031. у колони 10. реч: „Kipar” замењујe 
се речима: „Kipar; Kanada”;     

 – под редним бројем 1033. у колони 4. бројеви: 
„8606105954754; 8606105954754” замењују се бројевима: 
„8606105954754; 8606105954754; 8606105954754”;

 – под редним бројем 1033. у колони 5. речи: „GLAXOSMITH-
KLINE DOO BEOGRAD  – NOVI BEOGRAD” замењују се речима: 
„EVROPA LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;            

 – под редним бројем 1033. у колони 9. речи: „Aspen Bad 
Oldesloe GmbH; Glaxo Operations UK LTD” замењују се ре-
чима: „Aspen Bad Oldesloe GmbH; Glaxo Operations UK LTD; 
GlaxoSmithKline Trading Services Limited”; 

 – под редним бројем 1033. у колони 10. речи: „Nemačka; Velika 
Britanija” замењују се речима: „Nemačka; Velika Britanija; Irska”;     

 – под редним бројем 1033. у колони 11. број: „199.234,80” за-
мењује се бројем: „120.609,00”;     

 – под редним бројем 1034. у колони 4. бројеви: „8606105954761; 
8606105954761” замењују се бројевима: „8606105954761; 
8606105954761;  8606105954761”;    

 – под редним бројем 1034. у колони 5. речи: „GLAXOSMITH-
KLINE DOO BEOGRAD  – NOVI BEOGRAD” замењују се речима: 
„EVROPA LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;            

 – под редним бројем 1034. у колони 9. речи: „Aspen Bad 
Oldesloe GmbH; Glaxo Operations UK LTD” замењују се ре-
чима: „Aspen Bad Oldesloe GmbH; Glaxo Operations UK LTD; 
GlaxoSmithKline Trading Services Limited”; 

 – под редним бројем 1034. у колони 10. речи: „Nemačka; 
Velika Britanija” замењују се речима: „Nemačka; Velika Britanija; 
Irska”;     

 – под редним бројем 1034. у колони 11. број: „258.021,90” за-
мењује се бројем: „120.609,00”;     

 – лекови под редним бројем 1464, 1465. и 1466. бришу се;  
 – лекови под редним бројем 1515, 1516. и 1517. бришу се;  
 – под редним бројем 2044. у колони 9. речи: „BalkanPharma-

Dupnitsa AD; Actavis LTD” замењују се речима: „BalkanPharma-
Dupnitsa AD; Actavis LTD; Specifar SA”;     

 – под редним бројем 2044. у колони 10. речи: „Bugarska; 
Malta” замењује се речима: „Bugarska; Malta; Grčka”;     

 – под редним бројем 2045. у колони 9. речи: „BalkanPharma-
Dupnitsa AD; Actavis LTD” замењују се речима: „BalkanPharma-
Dupnitsa AD; Actavis LTD; Specifar SA”;     

 – под редним бројем 2045. у колони 10. речи: „Bugarska; 
Malta” замењује се речима: „Bugarska; Malta; Grčka”;     

 – под редним бројем 2046. у колони 9. речи: „BalkanPharma-
Dupnitsa AD; Actavis LTD” замењују се речима: „BalkanPharma-
Dupnitsa AD; Actavis LTD; Specifar SA”;     

 – под редним бројем 2046. у колони 10. речи: „Bugarska; 
Malta” замењује се речима: „Bugarska; Malta; Grčka”;     

 – под редним бројем 2047. у колони 9. речи: „BalkanPharma-
Dupnitsa AD; Actavis LTD” замењују се речима: „BalkanPharma-
Dupnitsa AD; Actavis LTD; Specifar SA”;     

 – под редним бројем 2047. у колони 10. речи: „Bugarska; 
Malta” замењује се речима: „Bugarska; Malta; Grčka”;     

 – под редним бројем 2048. у колони 9. речи: „BalkanPharma-
Dupnitsa AD; Actavis LTD” замењују се речима: „BalkanPharma-
Dupnitsa AD; Actavis LTD; Specifar SA”;     

 – под редним бројем 2048. у колони 10. речи: „Bugarska; 
Malta” замењује се речима: „Bugarska; Malta; Grčka”;     

 – под редним бројем 2049. у колони 9. речи: „BalkanPharma-
Dupnitsa AD; Actavis LTD” замењују се речима: „BalkanPharma-
Dupnitsa AD; Actavis LTD; Specifar SA”;     
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 – под редним бројем 2049. у колони 10. реч: „Bugarska; 

Malta” замењује се речју: „Bugarska; Malta; Grčka”;     
 – под редним бројем 2050. у колони 9. речи: „BalkanPharma-

Dupnitsa AD; Actavis LTD” замењују се речима: „BalkanPharma-
Dupnitsa AD; Actavis LTD; Specifar SA”;     

 – под редним бројем 2050. у колони 10. речи: „Bugarska; 
Malta” замењује се речима: „Bugarska; Malta; Grčka”;    

 – под редним бројем 2071. у колони 4. бројеви: „8606017120681; 
8606017120681” замењују се бројем: „8606017120681”;    

 – под редним бројем 2071. у колони 9. речи: „Teva 
Pharmaceutical Works Private Limited Company; Pliva Hrvatska 
DOO” замењују се речима: „Teva Gyogyszergyar ZRT”;  

 – под редним бројем 2071. у колони 10. речи: „Mađarska; 
Hrvatska” замењују се речју: „Mađarska”;     

 – под редним бројем 2081. у колони 5. речи: 
„GLAXOSMITHKLINE DOO BEOGRAD  – NOVI BEOGRAD” за-
мењују се речима: „EVROPA LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;            

 – под редним бројем 2081. у колони 11. број: „2.433,90” заме-
њује се бројем: „2.080,30”;    

 – под редним бројем 2217. у колони 9. речи: „Teva Pharma 
B.V.; Pliva Hrvatska DOO; Teva Gyogyszergyar Zrt.” замењују се ре-
чима: „Teva Pharma B.V.; Pliva Hrvatska DOO”;     

 – под редним бројем 2217. у колони 10. речи: „Holandija; 
Hrvatska; Mađarska” замењује се речима: „Holandija; Hrvatska”;   

 – под редним бројем 2329. у колони 5. речи: 
„PREDSTAVNIŠTVO GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED, 
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)” замењују се речима: „EVROPA 
LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;            

 – под редним бројем 2330. у колони 5. речи: 
„PREDSTAVNIŠTVO GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED, 
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)” замењују се речима: „EVROPA 
LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;            

 – под редним бројем 2331. у колони 5. речи: 
„PREDSTAVNIŠTVO GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED, 
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)” замењују се речима: „EVROPA 
LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;            

 – под редним бројем 2595. у колони 4. бројеви: 
„8606015931036; 8606015931036; 8606015931036” замењују се 
бројевима: „8606015931036; 8606015931036”;    

 – под редним бројем 2595. у колони 9. речи: „Pharmathen 
International SA; Alvogen Pharma DOO; Pharmathen S.A.” замењују 
се речима: „Pharmathen International SA; Pharmathen S.A.”;  

 – под редним бројем 2595. у колони 10. речи: „Grčka; 
Republika Srbija; Grčka” замењују се речима: „Grčka; Grčka”;     

 – под редним бројем 2639. у колони 4. број: „8606015340715” 
замењуje се бројевима: „8606015340715; 8606015340715”;    

 – под редним бројем 2639. у колони 5. речи: 
„PREDSTAVNIŠTVO GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED, 
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)” замењују се речима: „EVROPA 
LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;  

 – под редним бројем 2639. у колони 9. речи: „Glaxo Wellcome 
S.A.” замењују се речима: „Glaxo Wellcome S.A.; GlaxoSmithKline 
Pharmaceuticals S.A.”;  

 – под редним бројем 2639. у колони 10. реч: „Španija” заме-
њујe се речима: „Španija; Poljska”;   

 – под редним бројем 2660. у колони 4. бројеви: 
„8606105954396; 8606105954716” замењују се бројевима: 
„8606105954716; 8606105954716”;  

 – под редним бројем 2660. у колони 5. речи: „GLAXOSMITH-
KLINE EXPORT LIMITED  – PREDSTAVNIŠTVO” замењују се ре-
чима: „EVROPA LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;  

 – под редним бројем 2664. у колони 4. бројеви: 
„8606105954808; 8606105954440” замењују се бројевима: 
„8606105954440; 8606105954440”;  

 – под редним бројем 2664. у колони 5. речи: „GLAXOSMITH-
KLINE EXPORT LIMITED  – PREDSTAVNIŠTVO” замењују се ре-
чима: „EVROPA LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;   

 – лек под редним бројем 2669. бришe се;  
 – под редним бројем 2708. у колони 4. број: „4034541007996” 

замењује се бројем: „8606015340982”;    
  – под редним бројем 2708. у колони 5. речи: 

„PREDSTAVNIŠTVO GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED, 
BEOGRAD-NOVI BEOGRAD” замењују се речима: „EVROPA 
LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;

 – под редним бројем 2708. у колони 9. речи: „Pfizer 
Manufacturing Deutschland GmbH” замењују се речима: „Pfizer 
Manufacturing Deutschland GmbH  – Betriebsstatte Freiburg”; 

 – под редним бројем 2709. у колони 4. број: „4034541008009” 
замењује се бројем: „8606015340999”;    

  – под редним бројем 2709. у колони 5. речи: 
„PREDSTAVNIŠTVO GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED, 
BEOGRAD  – NOVI BEOGRAD” замењују се речима: „EVROPA 
LEK PHARMA DOO BEOGRAD”; 

 – под редним бројем 2709. у колони 9. речи: „Pfizer 
Manufacturing Deutschland GmbH” замењују се речима: „Pfizer 
Manufacturing Deutschland GmbH  – Betriebsstatte Freiburg”; 

 – под редним бројем 2788. у колони 4. број: „8054083007601” 
замењује се бројем: „8606103714918”;    

 – под редним бројем 2788. у колони 5. речи: 
„PREDSTAVNIŠTVO ABBVIE BIOPHARMACEUTICALS 
GMBH BEOGRAD  – NOVI BEOGRAD” замењују се речима: 
„PREDSTAVNIŠTVO ASTRAZENECA UK LIMITED BEOGRAD”;            

 – под редним бројем 2959. у колони 4. бројеви: 
„8606106407594; 8606106407594” замењују се бројем: 
„8606106407594”;    

 – под редним бројем 2959. у колони 9. речи: „Alvogen Pharma 
DOO; Remedica LTD” замењују се речима: „Remedica LTD”;       

 – под редним бројем 2959. у колони 10. речи: „Republika 
Srbija; Kipar” замењују се речју: „Kipar”;  

 – лек под редним бројем 3116. бришe се;  
 – под редним бројем 3305. у колони 4. број: „8606103714688” 

замењује се бројем: „8606019865719”;    
 – под редним бројем 3305. у колони 5. речи: „ASTRAZENECA 

UK LIMITED  – PREDSTAVNIŠTVO” замењују се речима: 
„AMICUS SRB DOO”;  

 – под редним бројем 3305. у колони 8. речи: „film tabl. 28 x 
1 mg” замењују се речима: „film tableta; 1  mg; ukupno 28 kom., 
blister, 2 x 14 kom.”;    

 – под редним бројем 3305. у колони 9. речи: „AstraZeneca UK 
Limited” замењују се речима: „AstraZeneca AB”;       

 – под редним бројем 3305. у колони 10. речи: „Velika 
Britanija” замењују се речју: „Švedska”;       

 – лек под редним бројем 3328. бришe се;  
 – под редним бројем 3666. у колони 4. број: „8606106446036” 

замењује се бројем: „5391513951282”;    
 – под редним бројем 3666. у колони 5. речи: 

„PREDSTAVNIŠTVO NOVARTIS PHARMA SERVICES INC. 
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)” замењују се речима: „CARSO 
PHARM DOO”;  

 – под редним бројем 3666. у колони 11. број: „11.142,20” за-
мењује се бројем: „10.882,40”;     

 – лекови под редним бројем 3755. и 3756. бришу се;  
 – под редним бројем 3764. у колони 4. бројеви: 

„5690528412062; 5690528412062” замењују се бројем: 
„5690528412062”;    

 – под редним бројем 3764. у колони 9. речи: „BalkanPharma-
Dupnitsa AD; Actavis EHF” замењују се речима: „BalkanPharma-
Dupnitsa AD”; 

 – под редним бројем 3764. у колони 10. речи: „Bugarska; 
Island” замењују се речју: „Bugarska”;     

 – под редним бројем 3765. у колони 4. бројеви: 
„5690528412192; 5690528412192” замењују се бројем: 
„5690528412192”;    

 – под редним бројем 3765. у колони 9. речи: „BalkanPharma-
Dupnitsa AD; Actavis EHF” замењују се речима: „BalkanPharma-
Dupnitsa AD”; 

 – под редним бројем 3765. у колони 10. речи: „Bugarska; 
Island” замењују се речју: „Bugarska”;     

 – под редним бројем 3766. у колони 4. бројеви: „5690528412321; 
5690528412321” замењују се бројем: „5690528412321”;    

 – под редним бројем 3766. у колони 9. речи: „BalkanPharma-
Dupnitsa AD; Actavis EHF” замењују се речима: „BalkanPharma-
Dupnitsa AD”;  

 – под редним бројем 3766. у колони 10. речи: „Bugarska; 
Island” замењују се речју: „Bugarska”;     

 – под редним бројем 3865. у колони 5. речи: „GLAXOSMITH-
KLINE EXPORT LIMITED  – PREDSTAVNIŠTVO” замењују се ре-
чима: „EVROPA LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;  
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 – под редним бројем 3866. у колони 5. речи: „GLAXOSMITH-
KLINE EXPORT LIMITED  – PREDSTAVNIŠTVO” замењују се ре-
чима: „EVROPA LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;  

 – под редним бројем 3866. у колони 11. број: „576,20” заме-
њује се бројем: „519,80”;    

 – под редним бројем 3867. у колони 5. речи: „GLAXOSMITH-
KLINE EXPORT LIMITED  – PREDSTAVNIŠTVO” замењују се ре-
чима: „EVROPA LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;  

 – под редним бројем 3868. у колони 5. речи: „GLAXOSMITH-
KLINE EXPORT LIMITED  – PREDSTAVNIŠTVO” замењују се ре-
чима: „EVROPA LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;  

 – лек под редним бројем 3925. бришe се;  
 – лек под редним бројем 3927. бришe се;  
 – лек под редним бројем 3929. бришe се;  
 – под редним бројем 3940. у колони 4. бројеви: 

„8606015930992; 8606015930992” замењују се бројем: 
„8606015930992”;    

 – под редним бројем 3940. у колони 9. речи: „Alvogen Pharma 
D.O.O; Gene Pharm SA” замењују се речима: „Genepharm SA”;      

 – под редним бројем 3940. у колони 10. речи: „Republika 
Srbija; Grčka” замењују се речју: „Grčka”;     

 – под редним бројем 3941. у колони 4. бројеви: 
„8606015930992; 8606015930992” замењују се бројем: 
„8606015931012”;    

 – под редним бројем 3941. у колони 9. речи: „Alvogen Pharma 
D.O.O; Gene Pharm SA” замењују се речима: „Genepharm SA”;      

 – под редним бројем 3941. у колони 10. речи: „Republika 
Srbija; Grčka” замењују се речју: „Grčka”;      

 – под редним бројем 3942. у колони 4. бројеви: „8606015930992; 
8606015930992” замењују се бројем: „8606015931005”;    

 – под редним бројем 3942. у колони 9. речи: „Alvogen Pharma 
D.O.O; Gene Pharm SA” замењују се речима: „Genepharm SA”;      

 – под редним бројем 3942. у колони 10. речи: „Republika 
Srbija; Grčka” замењују се речју: „Grčka”;        

 – под редним бројем 4201. у колони 4. број: „8606010894855” 
замењује се бројем: „8606011508218”;    

 – под редним бројем 4201. у колони 5. речи: 
„PREDSTAVNIŠTVO SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. 
BEOGRAD” замењују се речима: „EVROPA LEK PHARMA DOO 
BEOGRAD”;  

 – под редним бројем 4201. у колони 9. речи: „Novartis Pharma 
AG” замењују се речима: „Acino Estonia”;     

 – под редним бројем 4201. у колони 10. реч: „Švajcarska” за-
мењује се речју: „Estonija”;     

 – под редним бројем 4406. у колони 5. речи: 
„GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED  – PREDSTAVNIŠTVO” 
замењују се речима: „EVROPA LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;  

 – под редним бројем 4433. у колони 9. речи: „Cipla (EU) 
Limited; S&D Pharma CZ, spol. s.r.o.” замењују се речима: „S&D 
Pharma CZ, spol. s.r.o.”;      

 – под редним бројем 4433. у колони 10. речи: „Velika Britanija; 
Češka” замењују се речју: „Češka”;      

 – под редним бројем 4434. у колони 9. речи: „Cipla (EU) 
Limited; S&D Pharma CZ, spol. s.r.o.” замењују се речима: „S&D 
Pharma CZ, spol. s.r.o.”;      

 – под редним бројем 4434. у колони 10. речи: „Velika Britanija; 
Češka” замењују се речју: „Češka”;      

 – под редним бројем 4439. у колони 9. речи: „Teva 
Pharmaceuticals Europe B.V.; Teva Operations Poland SP.Z.O.O.; 
Norton Waterford T/A Ivax Pharmaceuticals Ireland” замењују се 
речима: „Teva Pharmaceuticals Europe B.V.; Teva Operations Poland 
SP.Z.O.O.; Norton (Waterford) Limited T/A Ivax Pharmaceuticals 
Ireland T/A Teva Pharmaceuticals Ireland”;       

 – под редним бројем 4440. у колони 9. речи: „Teva 
Pharmaceuticals Europe B.V.; Teva Operations Poland SP.Z.O.O.; 
Norton Waterford T/A Ivax Pharmaceuticals Ireland” замењују се 
речима: „Teva Pharmaceuticals Europe B.V.; Teva Operations Poland 
SP.Z.O.O.; Norton (Waterford) Limited T/A Ivax Pharmaceuticals 
Ireland T/A Teva Pharmaceuticals Ireland”;      

 – под редним бројем 4451. у колони 4. број: „8606015340494” 
замењуje се бројевима: „8606015340494; 8606015340494; 
8606015340494”;    

 – под редним бројем 4451. у колони 5. речи: 
„GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED  – PREDSTAVNIŠTVO” 
замењују се речима: „EVROPA LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;            

 – под редним бројем 4451. у колони 9. речи: „Glaxo Wellcome 
Operations” замењују се речима: „Glaxo Wellcome Production  – 
Evreux; Glaxo Operations UK Ltd. Trading AS Glaxo Wellcome 
Operations; Glaxo Operations UK Ltd. Trading AS Glaxo Wellcome 
Operations”;      

 – под редним бројем 4451. у колони 10. речи: „Velika 
Britanija” замењују се речима: „Francuska; Velika Britanija; Velika 
Britanija”;     

 – под редним бројем 4451. у колони 11. број: „3.685,10” заме-
њује се бројем: „3.119,70”;    

 – под редним бројем 4452. у колони 4. број: „8606015340500” 
замењуje се бројевима: „8606015340500; 8606015340500; 
8606015340500”;    

 – под редним бројем 4452. у колони 5. речи: 
„GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED  – PREDSTAVNIŠTVO” 
замењују се речима: „EVROPA LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;            

 – под редним бројем 4452. у колони 9. речи: „Glaxo Wellcome 
Operations” замењују се речима: „Glaxo Wellcome Production  – 
Evreux; Glaxo Operations UK Ltd. Trading AS Glaxo Wellcome 
Operations; Glaxo Operations UK Ltd. Trading AS Glaxo Wellcome 
Operations”;      

 – под редним бројем 4452. у колони 10. речи: „Velika 
Britanija” замењују се речима: „Francuska; Velika Britanija; Velika 
Britanija”;     

 – под редним бројем 4456. у колони 4. број: „8606015340524” 
замењуje се бројевима: „8606015340524; 8606015340524; 
8606015340524”;  

 – под редним бројем 4456. у колони 5. речи: 
„GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED, BEOGRAD (NOVI 
BEOGRAD)  – PREDSTAVNIŠTVO” замењују се речима: „EVROPA 
LEK PHARMA DOO BEOGRAD”; 

 – под редним бројем 4456. у колони 9. речи: „Glaxo Wellcome 
Operations” замењују се речима: „Glaxo Operations UK Ltd. Trading 
AS Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome Production  – 
Evreux; Glaxo Operations UK Ltd. Trading AS Glaxo Wellcome 
Operations”;      

 – под редним бројем 4456. у колони 10. речи: „Velika 
Britanija” замењују се речима: „Velika Britanija; Francuska; Velika 
Britanija”;    

 – под редним бројем 4456. у колони 11. број: „4.456,40” заме-
њује се бројем: „4.427,40”;    

 – под редним бројем 4464. у колони 5. речи: 
„PREDSTAVNIŠTVO GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED, 
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)” замењују се речима: „EVROPA 
LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;            

 – под редним бројем 4464. у колони 9. речи: „Glaxo Operations 
UK Ltd. Trading AS Glaxo Wellcome Operations” замењују се ре-
чима: „Glaxo Operations UK Ltd. Trading AS Glaxo Wellcome 
Operations; Glaxo Wellcome Production  – Evreux”;      

 – под редним бројем 4464. у колони 10. речи: „Velika 
Britanija” замењују се речима: „Velika Britanija; Francuska”;     

 – под редним бројем 4477. у колони 5. речи: 
„PREDSTAVNIŠTVO GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED, 
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)” замењују се речима: „EVROPA 
LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;            

 – под редним бројем 4498. у колони 4. број: „8606105954358” 
замењуje се бројевима: „8606105954358; 8606105954358”;    

 – под редним бројем 4498. у колони 5. речи: 
„GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED  – PREDSTAVNIŠTVO” 
замењују се речима: „EVROPA LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;            

 – под редним бројем 4527. у колони 5. речи: 
„PREDSTAVNIŠTVO GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED, 
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)” замењују се речима: „EVROPA 
LEK PHARMA DOO BEOGRAD”;            

 – под редним бројем 5252. у колони 5. речи: 
„PREDSTAVNIŠTVO GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED, 
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)” замењују се речима: „EVROPA 
LEK PHARMA DOO BEOGRAD”. 

После редног броја 5306. додаје се следећи текст који гласи:
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2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 338-11668/2021
У Београду, 16. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р

5589
На основу члана 43. став 2. Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15  – УС, 

96/15, 47/17  – аутентично тумачење, 113/17  – др. закон, 27/18  – др. закон, 41/18  – др. закон и 9/20  – др. закон) и члана 43. став 1. Закона о 
Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

ОД Л У К У

о промени границe катастарских општина Мрсаћ, Обрва и Милочај

I
Мења се граница између катастарских општина Мрсаћ, Обрва и Милочај, град Краљево, тако да се:
 – катастарској општини Мрсаћ припајају катастарске парцеле бр. 1555/2, 1556/4, 1556/6, 1574/4, 1574/5, 1574/6, 1575/4, 1575/5, 

1575/6, 1576, 1577, 1578/3, 1578/4, 1578/5, 1578/6, 1578/7, 1578/8, 1578/9, 1579, 1580/3, 1580/4, 1580/5, 1580/6, 1581/2, 1582/2, 1854/7, 
1860/19, 1860/20, 1860/21 и 1575/7 из катастарске општине Обрва, у површини од 11 ha 41 a 79 m² и катастарска парцела број 1886/1, у 
површини 16 а 72 m² из катастарске општине Милочај;

 – катастарској општини Обрва припајају катастарске парцеле бр. 148, 139/2, 140/2, 142/1, 145/1, 146/1, 147/1, 150/1, 151/1, 154/2, 
155, 156, 157, 158, 159/4, 159/6, 164/2, 165/2, 166, 167/2, 168, 169/2, 170/1, 171, 172, 173, 174/1, 174/2, 175, 176/1, 176/2, 177, 178/2, 179/2, 
180, 181, 182/2, 182/4, 183, 184, 187/1, 188/1, 189/2, 190/2, 191/2, 192/2, 193/2, 194/3, 208/3, 208/5, 211/4, 211/6, 212, 213, 214, 215, 216/2, 
217/2, 218/2, 219, 220, 221, 222, 2229/10, 2229/11, 2229/12, 2229/13, 2229/14, 2229/15, 2229/16, 2229/17, 2229/18, 2229/19, 2229/20, 2229/22, 
2229/24, 2229/25, 2229/29, 2229/30, 2229/31, 2229/32, 2229/33, 2229/34, 2229/35, 2229/36, 2229/37, 2229/38, 2229/39, 2229/40, 2229/43, 
2229/44, 2229/45, 2229/46, 2229/5, 2229/55, 2229/56, 2229/7, 223, 2230/1, 2231/3, 2232/6, 224/1, 224/2, 225, 226, 227/1, 227/10, 227/2, 227/3, 
227/5, 227/7, 227/8, 227/9, 228/1, 228/2, 228/3, 228/5, 228/6, 228/7, 229/1, 229/10, 229/3, 229/4, 229/6, 229/7, 229/8, 229/9, 230/1, 230/2, 233, 
237/1, 237/3, 237/4, 237/5, 237/6, 238/3, 238/4, 238/5, 238/6, 239, 240/1, 241, 242/1, 242/2, 242/3, 243/1, 243/2, 243/3, 244, 245, 246, 247, 248, 
249/1, 249/2, 249/3, 249/4, 249/5, 249/6, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257/4, 257/6, 257/8, 258/2, 259/5, 26/3, 266/1, 267/1, 268/1, 269/1, 270/1, 
271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279/1, 28/5, 28/8, 35/1, 36, 37/1, 38/2, 380/3, 381/3, 382/3, 383/8, 39/2, 398/3, 40/2, 405/5, 405/6, 406/1, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48/1, 58/6, 59/1, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 61, 62, 63, 64, 65, 66/1, 66/2, 66/3, 67, 68, 69, 70, 71, 72/1, 72/2, 73/1, 73/2, 
73/3, 74/2, 74/3, 74/4, 74/5, 75/1, 75/2, 76, 77/2, 77/3, 77/4, 78/3, 78/4, 78/5, 78/6, 79/1, 79/2, 80/1, 80/2, 81/3, 81/4, 81/5, 81/6, 81/7, 82, 83, 
84, 85, 86/1, 87/1, 88, 89/1, 90/1, 91/2, 91/3, 92/1, 93/7, 185, 210/8, 2229/49, 2229/52, 2229/6, 280, 378/1, 379/3, 383/5 и 94/6 из катастарске 
општине Мрсаћ, у површини од 99 ha 34 a 15 m²;

 – катастарској општини Милочај припаја катастарска парцела број 2229/58, у површини од 27 а 82 m² из катастарске општине Мрсаћ.

II
Скица промене границе катастарских општина Мрсаћ, Обрва и Милочај одштампана је уз ову одлуку и чини њен саставни део.

III
На основу ове одлуке Републички геодетски завод  – Служба за катастар непокретности Краљево извршиће обележавање и опис 

промењене границе катастарских општина и настале промене спровести на плановима и у катастарском операту.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 950-11573/2021
У Београду, 16. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.



ЈАВНИ ПОЗИВИЈАВНИ ПОЗИВИ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ”, БЕОГРАД

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о додели уговора 

Република Србија 
Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности 

саобраћаја (РРСП) 
Број ЕИБ Зајма: 82.640 

Појачано одржавање државног пута IIA 186 деоница: Ћуприја 
(Деспотовац) – Деспотовац од км 00+000 до км 21+440 Л=21,44 км 

ИД бр. Уговора: RRSP/RRW-IIA186CD/2021-03

Набавка је спроведена кроз поступак међународног јавног надмета-
ња за доделу уговора према важећим смерницама Европске инвестиционе 
банке ”Guide to Procurement for projects financed by the EIB”.

Позив за достављање понуда објављен је на званичној интернет пре-
зентацији ЈП „Путеви Србије” са слободним приступом 22. јуна 2021. го-
дине, у „Службеном гласнику РС”, број 63 од 23. јуна 2021. године и у 
„Official Journal of the European Union” бр. 121 од 25. јуна 2021. године. 
Измена позива за достављање понуда објављен је на званичној интернет 
презентацији ЈП „Путеви Србије” са слободним приступом 22. јула 2021. 
године, у „Службеном гласнику РС”, број 74 од 23. јула 2021. године и у 
”Official Journal of the European Union” бр. 151 од 6. августа 2021. године.

Три (3) понуђача су доставила своје понуде за горенаведени уговор:
1. Енергопројект Нискоградња АД Београд, Србија
Прочитана цена понуде: 967.988.875,11 РСД (без ПДВ) са попустом 

од 5% за Групу радова 5 и Групу радова 7
Евалуациона цена понуде: 917.294.820,70 РСД
2. Србијааутопут д.о.о. Београд, Србија
Прочитана цена понуде: 929.246.666,94 РСД (без ПДВ) 
Евалуациона цена понуде: 889.246.666,94 РСД
3. ГП ПЗП Крагујевац доо  – Приједорпутеви а.д, Србија
Прочитана цена понуде: 849.116.936,44 РСД (без ПДВ) 
Евалуациона цена понуде: 809.128.794,44 РСД
Успешни Понуђач: ГП ПЗП Крагујевац доо  – Приједорпутеви а.д.
Цена понуде: 849.128.794,44 РСД (без ПДВ) 
Обим уговора: Појачано одржавање државног пута IIA 186, деоница: 

Ћуприја (Деспотовац)  – Деспотовац, од км 00+000 до км 21+440, Л=21,44 км
Трајање уговора: 15 месеци.  21-33125

PUBLIC ENTERPRISE ”ROADS OF SERBIA”, BELGRADE

announces

CONTRACT AWARD NOTICE 
Republic of Serbia 

Road Rehabilitation and Safety Project (RRSP) 
EIB Loan No. 82.640 

Heavy Maintenance (Upgrading) of the State Road IIA 186 Section: 
Ćuprija (Despotovac) – Despotovac from km 00+000 to km 21+440 

L=21.44 km 
Contract ID No. RRSP/RRW-IIA186CD/2021-03

Tendering was conducted through the international competitive bidding 
for award of the contract in accordance with the valid Guidelines of the European 
Investment Bank ”Guide to Procurement for projects financed by the EIB”.

Invitation for Tenders was published on the official PERS Web Site 
with free access on June 22, 2021, in the ”Official Gazette of the Republic 
of Serbia”, No. 63 from June 23, 2021 and in the ”Official Journal of the 
European Union” No. 121 from June 25, 2021. Modification of Invitation for 
Tenders was published on the official PERS Web Site with free access on July 
22, 2021, in the ”Official Gazette of the Republic of Serbia”, No. 74 from July 
23, 2021 and in the ”Official Journal of the European Union” No. 151 from 
August 06, 2021. 

Three (3) tenderers submitted their tenders for the aforementioned 
contract, namely:

1. Energoprojekt Niskogradnja AD Beograd, Serbia
Tender Price as read out at tender opening: 967,988,875.11 RSD 

(excluding VAT) with discount of 5% for Class 5 and Class 7
Evaluated Tender Price: 917,294,820.70 RSD
2. Srbijaautoput d.o.o. Beograd, Serbia
Tender Price as read out at tender opening: 929,246,666.94 RSD 

(excluding VAT)
Evaluated Tender Price: 889,246,666.94 RSD
3. JVCA PZP Kragujevac doo  – Prijedorputevi a.d., Serbia
Tender Price as read out at tender opening: 849,116,936.44 RSD 

(excluding VAT)
Evaluated Tender Price: 809,128,794.44 RSD
Successful Tenderer: JVCA PZP Kragujevac doo  – Prijedorputevi a.d.
Tender Price: 849,128,794.44 RSD (excluding VAT)
Scope of Contract: Heavy Maintenance (Upgrading) of the State Road 

IIA 186, Section: Ćuprija (Despotovac)  – Despotovac, from km 00+000 to km 
21+440, L=21.44 km

Duration of Contract: 15 months.  21-33125

Београд, 17. децембар 2021. Година LXXVII – број 125
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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ”, БЕОГРАД

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ  
о додели уговора 

Република Србија 
Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности 

саобраћаја (РРСП) 
Број ЕИБ Зајма: 82.640 

Појачано одржавање државног пута IБ 39 
деоница: Бабушница – Свође 

од км 25+851 до км 45+385 
Л=19,534 км 

ИД бр. Уговора: RRSP/RRW-IB39BS/2021-02

Набавка је спроведена кроз поступак међународног јавног надмета-
ња за доделу уговора према важећим смерницама Европске инвестиционе 
банке ”Guide to Procurement for projects financed by the EIB”.

Позив за достављање понуда објављен је на званичној интернет 
презентацији ЈП „Путеви Србије” са слободним приступом 22. јуна 2021. 
године, у „Службеном гласнику РС”, брoj 63 од 23. јуна 2021. године и у 
”Official Journal of the European Union” бр. 121 од 25. јуна 2021. године.

Два (2) понуђача су доставила своје понуде за горенаведени уговор:
1. Интеграл Инжењеринг АД Лакташи, Босна и Херцеговина
Прочитана цена понуде: 905.605.268,16 РСД (без ПДВ) 
Евалуациона цена понуде: 875.605.753,54 РСД
2. ГП Trace Group Hold PLC & Trace Srbija AD Niš, Бугарска
Прочитана цена понуде: 788.164.860,62 РСД (без ПДВ) 
Евалуациона цена понуде: 758.164.860,62 РСД
Успешни Понуђач: Trace Group Hold PLC & Trace Srbija AD Niš
Цена понуде: 788.164.860,62 РСД (без ПДВ) 
Обим уговора: Појачано одржавање државног пута IБ 39, деоница: 

Бабушница  – Свође, од км 25+851 до км 45+385, Л=19,534 км
Трајање уговора: 15 месеци.  21-33127

PUBLIC ENTERPRISE ”ROADS OF SERBIA”, BELGRADE

announces

CONTRACT AWARD NOTICE 
Republic of Serbia 

Road Rehabilitation and Safety Project (RRSP) 
EIB Loan No. 82.640 

Heavy Maintenance (Upgrading) of the State Road IB 39 
Section: Babušnica – Svođe 

from km 25+851 to km 45+385 
L=19.534 km 

Contract ID No. RRSP/RRW-IB39BS/2021-02

Tendering was conducted through the international competitive bidding for 
award of the contract in accordance with the valid Guidelines of the European 
Investment Bank ”Guide to Procurement for projects financed by the EIB”.

Invitation for Tenders was published on the official PERS Web Site with 
free access on June 22, 2021, in the ”Official Gazette of the Republic of Serbia”, 
No. 63 from June 23, 2021 and in the ”Official Journal of the European Union”, 
No. 121 from June 25, 2021.

Two (2) tenderers submitted their tenders for the aforementioned contract, 
namely:

1. Integral Inženjering AD Laktaši, Bosnia and Herzegovina
Tender Price as read out at tender opening: 905,605,268.16 RSD 

(excluding VAT)
Evaluated Tender Price: 875,605,753.54 RSD
2. JV Trace Group Hold PLC & Trace Srbija AD Niš, Bulgaria
Tender Price as read out at tender opening: 788,164,860.62 RSD 

(excluding VAT)
Evaluated Tender Price: 758,164,860.62 RSD
Successful Tenderer: JV Trace Group Hold PLC & Trace Srbija AD Niš
Tender Price: 788,164,860.62 RSD (excluding VAT)
Scope of Contract: Heavy Maintenance (Upgrading) of the State Road IB 

39, Section: Babušnica  – Svođe, from km 25+851 to km 45+385, L=19.534 km
Duration of Contract: 15 months.  21-33127

На основу чланa 6. став 2. тачка 6) Уредбе о надлежности, дело-
кругу, организацији и начину пословања Фонда за социјално осигурање 
војних осигураника („Службени гласник РС”, бр. 102/11, 37/12 и 107/12 и 
119/13; у даљем тексту: Уредба), члана 229. Закона о Војсци Југославији 
(„Службени лист CPJ”, бр. 43/94, 28/96, 44/99, 74/99, 3/02 („Службени лист 
СЦГ”, бр. 7/05 и 44/05 — у даљем тексту: Закон о војсци), на који упућу-
је члан 197. став 2. Закона о Војсци Србије („Службени гласник PC”, бр. 
116/07 и 88/09), члана 7. Правилника о здравственој заштити војних осигу-
раника и чланова њихових породица („Службени војни лист”, број 31/94, 
11/96, 23/98, 2/06, 25/18 и 16/19) 

ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

Свим заинтересованим пружаоцима здравствених услуга, за закљу-
чивање Уговора о пружању здравствених услуга лечења неплодности по-
ступцима биомедицински потпомогнутог оплођења.

I Предмет уговора
Пружање осигураним лицима Фонда за социјално осигурање војних 

осигураника (у даљем тексту: Фонд за СОВО) здравствених услуга лечења 
неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења (у да-
љем тексту: БМПО).

II Право на закључење уговора
Право на закључивање уговора на основу овог јавног позива имају 

даваоци здравствених услуга из Плана мреже Републичког Фонда за здрав-
ствено осигурање (у даљем тексту: РФЗО) и здравствене установе ван Пла-
на мреже РФЗО, односно Даваоци здравствених услуга који који немају 
закључен уговор о пружању здравствене заштите са РФЗО, ако испуњавају 
услове за обављање здравствене делатности, у складу са законом којим је 
ypeђeнa здравствена заштита, законом којим је ypeђeнo лечење неплодно-
сти поступцима БМПО и подзаконским актима за спровођење тих закона.

Испуњеност услова за закључивање уговора подразумева:
1. Да је давалац здравствених услуга регистрован за пружање услуга 

који су предмет овог јавног позива;
Доказ: Решење о регистрацији.
2. Да обавља здравствену делатност; 
Доказ: Решење здравственог инспектора о испуњености услова за 

обављање здравствене делатности.
3. Да има одговарајућу дозволу министра надлелжног за послове 

здравља за пружање здравствених услуга БМПО; 
Доказ: Pешење министра надлежног за послове здравља.
4. Да у време подношења понуде није на снази управна мера забране 

обављања делатности, односно да није одузета дозвола за пружање здрв-
ствених услуга БМПО;

Доказ: Потврда Министарства надлежног за послове здравља 
Документацију из тачке 1. –4. даваоци здравствених услуга доста-

вљају уз понуду за закључивање уговора.
III Понуда за закључење уговора
Понуда се доставља Фонду за COBO, Крунска 13, Београд.
Понуда мора да садржи следеће податке:
 – назив и тачна адреса, односно седиште Даваоца здравствених услу-

га са бројевима телефона, факса и e-mail адресом;
 – обим услуга које се могу пружати у периоду од годину дана од дана 

потписивања уговора;
 – подаци о радном времену; матични број (МБ);
 – порески идентификациони број (ПИБ);
 – број рачуна и назив банке код које се води;
 – име, презиме и радио место лица које заступа Даваоца здравстве-

них услуга у правном промету.
Давалац здравствених услуга, који испуњава услове предвиђене 

овим јавним позивом, закључује уговор са Фондом за COBO.
IV Цене и рокови плаћања извршених здравствених услуга
Плаћање се врши по ценама услуга које су утврђене општим актом 

РФЗО о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу 
здравствене заштите.

Ако је здравствена установа у току стимулисаног поступка БМПО 
извршила замрзавање ембриона, одмрзавање ембриона и криоембриотран-
сфер може се фактурисати само као нов поступак БМПО.

Фонд за СОВО је у обавези да даваоцу здравствених услуга изврши 
плаћање за извршене здравствене услуге у року од 45 дана од дана пријема 
фактуре.

V Рок за закључивање уговора
Уговор по овом јавном позиву може се закључити по пријему 

исправне понуде која се заприми у Фонду за СОВО са датумом слања по-
нуде закључно са 30. децембром 2021. године.

У складу са наведеним давалац здравствених услуга може доставити 
понуду путем поште или личном доставом у Фонд за СОВО, Крунска 13, 
11000 Београд, сваког радног дана у времену од 07.30 до 15.30 часова.

Уговор се закључује за период до 31. децембра 2023. године.
  21-32830
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УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 

11000 Београд, Немањина 22 –26

об јављује

ПОЗИВ 
отуђење вина и ракије путем прикупљања писмених понуда 

(број 7/2021)

Управа за заједничке послове републичких органа oтуђује из јавне 
својине Републике Србије вино и ракију у ринфузи који су произведени и 
ускладиштени на Економији у Смедереву.

Предмет отуђења обликован је у 10 партија са подацима о врсти, ко-
личини, почетној цени и години бербе вина и ракије, и то:

Ред.
бр. Партија Назив вина 

и ракије/суд Година бербе
Количина

у 
литрима

Почетна 
цена

(у 
динарима 
по литру 

без 
ПДВ-а)

1 2 3 4 5 6

1. Партија 1 Вино „Златни брег” суд 
ТП-12 2019 570 200,00

2. Партија 2 Вино „Златни брег” 
суд ТС-4 2020 2410 200,00

3. Партија 3 Вино Смедеревка, суд 
ТП-3 2020 970 200,00

4. Партија 4 Вино ,,Мускат” 
(Хамбург), суд ТП-6 2020 1225 200,00

5. Партија 5 Вино „Плавинац” 
(К.Совињон) суд ТП-4 2019 1095 200,00

6. Партија 6 Вино „Плавинац” 
(Мерло) суд ТП-5 2019 900,00 200,00

7. Партија 7 Вино „Плавинац” 
(Бургундац) суд ТП-2 2019 790 200,00

8. Партија 8 Ракија „Лозовача” 
суд Ц-7 2014/15/16/17 4392 350,00

9. Партија 9 Ракија „Јабуковача” 
суд ПВЦ 2017/18/19 401 350,00

10. Партија 10 Ракија „Комовица” суд 
ПВЦ 2013/14/15 535 250,00

Вино и ракија који су предмет продаје јавним надметањем лабарато-
ријски су испитани код сертификоване лабoраторије. Резултати испитива-
ња вина и ракије ће бити доступни на увид сваком потенцијалном купцу.

Отуђење предметних добара спроводи се по партијама у количини 
која не може бити мања од 20 литара за сваку партију појединачно.

Одговарајуће посуде за прeузимање вина и ракије обезбеђује купац, 
за чију исправност и хигијену је одговоран.

Право на учешће у куповини имају сва правна и физичка лица која 
доставе документацију одређену овим огласом. 

Поступак отуђења спровешће се путем прикупљања затворених пи-
смених понуда, а избор најповољнијег понуђача извршиће Комисија за 
спровођење поступка отуђења из јавне својине вина и ракије у ринфузу, 
који су произведени и ускладиштени на Економији у Смедереву, именова-
на од стране Управе за заједничке послове републичких органа, применом 
критеријума највише понуђене цене по литру.

Комисија спроводи поступак отуђења вина и ракије, отвара и прегледа 
понуде, саставља записник о јавном отварању и предлаже директору Управе 
за заједничке послове републичких органа избор најповољнијег понуђача.

Понудa се подноси у писаном облику, у затвореној коверти и треба 
да садржи:

 – назив Партије, назив вина или ракије за коју се подноси понуда;
 – количину у литрима за сваку Партију посебно, цену без ПДВ-а за 

1 литар, цена са ПДВ-ом за 1 литар, укупну цену (количина х цена једног 
литра) без ПДВ-а, укупна цена са ПДВ-ом;

 – копија Уплатница за уплаћени депозит за сваку Партију појединачно;
 – за правна лица назив и адресу правног лица, број жиро рачуна, број 

телефона, име и презиме особе која заступа лице које подноси понуду;
 – за физичка лица треба доставити име, презиме и адресу, копију 

личне карте, број рачуна у банци (за случај повраћаја депозита) и број мо-
билног телефона.

Лице које подноси понуду може поднети понуду и за Заменску Пар-
тију, тако што ће преузети Образац понуде (доступан на интернет странице 
Управе за заједничке послове републичких органа, uzzpro.gov.rs). 

У Обрасцу понуде поред прворангиране Партије лице које подноси 
понуду наводи и Заменску Партију, при чему је дужно да попуни све став-
ке из Обрасца понуде. 

Прворангирана и Заменска Партија морају бити истоврсне, односно 
морају бити индентичне према врсти добара, траженим количинама, по-
четној и понуђеној цени (пример дат у Обрасцу понуде). 

Лице које подноси понуду има право да у Обрасцу понуде наведе 
само једну Заменску Партију.

У Обрасцу понуде износ кауције од 10% од укупно понуђене цене 
лице које подноси понуду уплаћује само за Прворангирану Партију, те уко-
лико из било ког разлога не прође у Прворангираној Партији, кауција се 
преноси на Заменску Партију.

Образац понуде се доставља у затвореној коверти која треба да садржи:
 – копија Уплатница за уплаћени депозит за сваку Партију појединачно;
 – за правна лица назив и адресу правног лица, број текућег рачуна, 

број телефона, име и презиме особе која заступа лице које подноси понуду;
 – за физичка лица треба доставити име, презиме и адресу, копију 

личне карте, број рачуна у банци (за случај повраћаја депозита) и број мо-
билног телефона;

Лице које подноси понуду је дужно да уплати кауцију у висини 
од 10% без ПДВ-а од укупне понуђене цене за Партију за коју подноси 
понуду (количина за коју се лицитира x понуђена цена, од тога 10%, без 
ПДВ-а), на жиро рачун 840-30971845-20, по моделу 97 са позивом на 
33411000402130742321. Уколико лице које подноси понуду подноси пону-
ду за више партија, дужан је да за сваку партију уплати кауцију у висини 
од 10% без ПДВ-а од укупне понуђене цене (за сваку Партију уплаћује се 
посебна кауција и доставља посебна уплатница).

Понуде се подносе најкасније до 31. децембра 2021. године до 10.00 
часова, на адресу: Управа за заједничке послове републичких органа, Бео-
град, Немањина 22 –26, I спрат, канцеларија бр. 14. Коверат са понудом 
на предњој страни мора имати писани текст „Понуда за куповину вина и 
ракије  – не отварај”, а на полеђини назив лица које подноси понуду, број 
телефона и адреса, број, назив Партије за коју се подноси понуда.

Лице које подноси понуду подноси понуду непосредно или путем 
поште.

Отварање понуда обавиће се јавно, уз присуство понуђача, 31. де-
цембра 2021. године у 10.00 часова, у Управи за заједничке послове репу-
бличких органа у Београду, Немањина 22 –26, I спрат, канцеларија 1.

Неблаговремене понуде и понуде које не садрже све наведене еле-
менте и доказе, неће се узети у разматрање. 

Предност ће имати понуђач који понуди највишу јединичну цену без 
обзира на количину (минимална количина 20 литара). 

У случају да два понуђача понуде исту јединичну цену, предност ће 
имати понуђач који откупљује већу количину из конкретне партије.

Понуђачу чија понуда буде оцењена као најповољнија, уплаћени из-
нос кауције рачунаће се као део уплаћених средстава која ће бити урачуна-
та у продајну цену вина и ракије.

Понуђач чија понуда не буде изабрана, подноси писани захтев Упра-
ви, за повраћај уплаћених средстава (депозита), на основу којег Управа из-
даје потврду о уплаћеним средствима. Понуђач потом надлежној филијали 
Пореске управе доставља оригинал потврду, извод о уплати ( или ориги-
нал налог за уплату) и захтев за повраћај, на основу којих остварује право 
на повраћај депозита, све у складу са чланом 28. Правилника о условима 
и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са 
тих рачуна („Службени гласник РС”, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 
38/18, 44/18  – др. закони, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 151/20 и 19/21).

У случају да у поступку отуђења лице одустане од понуде, уплаћени 
износ депозита се неће враћати.

Физичка лица која буду изабрана на основу критеријума највише 
понуђене цене, неће закључити уговор са Управом за заједничке послове 
републичких органа, већ ће основ за преузимање добара бити обавештење 
учесницима у поступку.

Физичка лица су обавезна да уплате укупну вредност вина или ра-
кије преко уплатнице, увећану за износ ПДВ-а (20% од укупног износа), а 
умањену за вредност депозита (10% од жељене количине x понуђена цена 
по литру без ПДВ-а) у року од 10 дана од дана пријема обавештења.

Правно лице коме буде додељен уговор потписаће уговор са Управом 
за заједничке послове републичких органа.

Правно лице дужно је да укупну уговорену цену уплати у целости, 
у року од 10 дана, од дана закључења уговора, као и да предмет продаје 
преузме након извршене уплате (најдуже у року од 15 дана од дана закљу-
чења уговора). 

Приликом преузимања добара која су предмет отуђења потребно је 
доставити копије уплатница (једна уплатница о плаћеном депозиту, друга 
уплатница као доказ о уплати остатка уговореног износа).

Све трошкове око преузимања и транспорта сноси изабрани понуђач.
За информације која се односе на поступак лицитације заинтересова-

на лица се могу обратити на e-mail: slavica.novakovic@uzzpro.gov.rs.
За информације која се односе на сва питања у вези карактеристика, 

квалитета вина и ракије и преузимања након извршене уплате заинтересо-
вана лица се могу обратити на e-mail: zoran.milosav@yahoo.com.

Записник о отварању понуда и Обавештење учесницима у поступку 
отуђења о избору најповољније понуде, биће објављени на интернет стра-
ници Управе за заједничке послове републичких органа  – www.uzzpro.gov.
rs, у року од 10 дана од дана отварања понуда.  21-32980
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На основу члана 22. Закона о јавно приватном партнерству и кон-

цесијама („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 15/16, и 104/16), чланa 105. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, брoj 91/19)

ОПШТИНСКА УПРAВА ЛАЈКОВАЦ

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за подношење понуда јавна набавка за избор приватног партнера 

и доделу уговора о јавно-приватном партнерству за замену, 
рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења 

применом мера уштеде енергије на територији општине Лајковац

1. Наручилац: Општинска упрва Лајковац 
Адреса: Омладински трг 1, 14224 Лајковац
Интернет страница: www.lajkovac.org.rs 
Електронска адреса: javne.nabavke014@gmail.com
Матични број: 07353154
ПИБ: 101343119
Телефон: 014/3432-760
НСТЈ ознака: РС212  – Колубарска област; 20  – Општина Лајковац 
2. Интернет страница: www.lajkovac.org.rs 
Интернет страница: https://jnportal.ujn.gov.rs/postupci-svi 
У случају да се документацији не може приступити електронски на 

горе наведеним електронским адресам, обратити се Наручицу путем дру-
гих контакт података.

3. Врста наручиоца: Органи државне управе  – Локална самоуправа
4. Наручилац није тело за централизоване набавке
5. CPV ознаке:
 – 71314200 Услуге у вези са управљањем енергијом
 – 71314300 Саветодавне услуге у вези са енегетском ефикасношћу
 – 50232100 Услуге одржавања уличне расвете
 – 50232110 Пуштање у рад уређаја јавне расвете
 – 45316000 Радови на инсталацији расветних и сигналних система
 – 66122000-1 Услуге корпоративних финансија и улагања капитала
Додатна ознака из допунског речника:
 – КА03 За електричну опрему
 – КА04 За електричне инсталације
6. НСТЈ ознака: РС212  – Колубарска област; 20  – Општина Лајковац 
7. Предмет јавне набавке брoj 200/2021 Предмет уговора о јав-

но-приватном партнерству без елемената концесије јесте финансирање 
проширења система јавног осветљења и уградња и спровођење мера са 
циљем ефикаснијег коришћења енергије (Мере Уштеде Енергије, у даљем 
тексту: МУЕ), одговарајућег смањења емисије CO2 и смањења оператив-
них трошкова функционисања дела система ЈО и дугогодишње одржавање 
дела система ЈО општине Лајковац . Процењена вредност јавне набавке је 
416.257.332,00 динара. (416.257.332,00 РСД 3.527.604,51€)

8. Набавка није подељена по партијама. 
9. Понуде са варијантама нису дозвољене.
10. Уговор се закључује на период од 15 година. Рок за извођење ка-

питалног улагање је 6 месеци од дана потписивања уговора.
11. Услови за учешће, укључујући: 
(1) по потреби, податак о томе да ли је право учешћа резервисано 

за привредне субјекте из члана 37. став 1. овог закона или да се уговор 
о јавној набавци извршава у оквиру програма заштитног запошљавања: 
нема.

(2) по потреби, податак о томе да ли је пружање услуга резервисано 
за одређену професију на основу закона и других прописа упућивање на 
релевантни закон или други пропис: нема

(3) списак и кратак опис критеријума у погледу личне ситуације при-
вредних субјеката која може довести до њиховог искључења и критерију-
ма за избор; 

минимални ниво(и) евентуално захтеваних капацитета; податак о за-
хтеваним информацијама (изјаве, документација): нема.

12. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.
13. По потреби, податак о томе да ли је укључено следеће: 
(1) оквирни споразум: Нема оквирног споразума;
(2) систем динамичне набавке: Нема динамичке набавке;
(3) електронска лицитација (у случају отвореног или рестриктивног 

поступка или конкурентног поступка са преговарањем): Нема електронске 
лицитације.

14. Када се предмет набавке обликован по партијама, податак о 
могућности подношења понуде за једну, за неколико или за све партије 
податак о свим евентуалним ограничењима броја партија које могу бити 
додељене једном понуђачу. Када предмет набавке није обликован по 

партијама, образложење за то, осим ако се та информација наводи у из-
вештају о поступку набавке, ако је примењиво: Набавка није обликована 
по партијама.

15. У случају рестриктивног поступка, конкурентног поступка са 
преговарањем, конкурентног дијалога или партнерства за иновације, када 
се користи опција смањивања броја кандидата који ће бити позвани да под-
несу понуде или да учествују у дијалогу: минималан и, по потреби, пре-
дложени максималан број кандидата и објективни и недискриминаторски 
критеријуми или правила који ће се применити за избор тих кандидата: 
Није рестриктивни поступак.

16. У случају конкурентног поступка са преговарањем, конкурентног 
дијалога или партнерства за иновације, податак, по потреби, о коришћењу 
узастопних фаза како би се постепено смањио број понуда о којима ће се 
преговарати или решења о којима ће се расправљати: Није конкурентски 
поступак.

17. По потреби, посебни услови за извршење уговора: Нема посеб-
них услова за извршење уговора.

18. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Наручилац ће доделити уговор економски најповољнијој понуди која 

се одређује на основу трошкова животног циклуса, као што су трошкови 
употребе, као што је потрошња енергије и других ресурса сходно члану 
134., а у вези са чланом 132. Закона о јавним набавкама, која ће се одреди-
ти на основу највишe понуђенe Нето садашње вредности укупних трошко-
ва уговора и највише понуђене уштеде лектричне енергије. 

Нето садашња вредност укупних трошкова уговора, у динарима или 
еврима, обрачунава се на основу Обрасца 1  – Образац основних елемената 
понуде и Обрасца 2  – Образац структуре понуђене цене.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска/висока вредност нак-
наде, Наручилац ће поступити у складу са чланом 143. Закона о јавним 
набавкама.

19. Рок за подношење понуда: Понуда се сматра благовременом уко-
лико је примљена од стране наручиоца до 21. фебруара 2022. године до 
12.00 часова по средњеевропском времену. 

20. Део понуде који чине узорци у банкарска гаранцију уз понуду 
доставити на адресу: Општинска управа општине Лајковац, Омладински 
трг 1, 14224 Лајковац са назнаком: „Део понуде / пријаве за јавну набавку: 
јавна набавка за избор приватног партнера и доделу уговора о јавно-при-
ватном партнерству за замену, рационализацију и одржавање дела система 
јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине 
Лајковац  – не отварати”.

Део или делови понуде / пријаве, који се достављају физички сма-
трају се благовременим уколико су примљени од стране наручиоца до 21. 
фебруара 2022. године до 12.00.

21. Рок важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања 

понуда 
Место, време и начин отварања понуда: 
Јавно отварање понуда обавља комисија 21. фебруара 2022. године 

од 12.01 часова по средњеевроспком времену у згради Општинска управа 
општине Лајковац, Омладински трг 1, 14224 Лајковац

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у по-
ступку отварања понуда: 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересо-
вано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само 
овлашћени представници понуђача. Присутни представници понуђача пре 
почетка јавног отварања понуда морају Комисији поднети оверена овла-
шћења за учешће у поступку отварања понуде.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кути-
ји је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 
адресу свих учесника у заједничкој понуди.

22. Понуде морају бити састављене на српском језику.
23. Обавезно делимично електронско подношење
Електронско наручивање не, Електронски рачун не, Електронско 

плаћање да.
24. Пројекат се не финансира средствима ЕУ
25. Захтев за заштиту права подноси се електронским путем преко 

Портала јавних набавки истовремено наручиоцу и Републичкој комисији 
за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републич-
ка комисија), односно у писаном облику, непосредном предајом или препо-
рученом поштом наручиоцу, у ком случају је подносилац захтева дужан да 
копију захтева достави Републичкој комисији.

26. Нема предходно објављених позива.
27. Нема обнављања уговора.
28. Позив ће бити послат у року од највише пет дана од дана обја-

вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
29. Уговор није обухваћен ГПВ.
30. Остале релевантне информације за учешће у јавном позиву пре-

узети са горе наведених електронских адреса на којима је објављена кон-
курсна документација.  21-32567
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Pursuant to Article 22 of the Law on Public Private Partnerships and 

Concessions (”Official Gazette of RS”, No. 88/11, 15/16, and 104/16), Article 
105 of the Law on Public Procurement (”Official Gazette of RS”, No. 91/19) 

MUNICIPAL ADMINISTRATION LAJKOVAC

we announce

A PUBLIC CALL 
for submission of bids public procurement for selection of a private 
partner and an award of a public-private partnership contrac for 

replacement, rationalization and maintenance of a part of the public 
lightning system by applying energy saving measures on the territory of 

Municipality Lajkovac 

1. Contracting authority: Municipal administration Lajkovac 
Address: Municipal administration Lajkovac, Omladinski trg br. 1, 14224 

Lajkovac
Webpage: http://www.lajkovac.org.rs/ 
E-mail: javne.nabavke014@gmail.com 
Company registration number: 07353154
TIN (Tax identification number): 101343119
Phone: 014/3432-760
NUTS code: RS212 – Kolubara region; 20  – Lajkovac 
2. Webpage: http://www.lajkovac.org.rs/ 
3. Webpage: https://jnportal.ujn.gov.rs/postupci-svi
In the event that the documentation cannot be accessed electronically at 

the aforementioned e-mail addresses, please contact the Contractor using other 
contact data.

4. Type of contracting authority: State administration bodies  – Local self-
government

5. Contracting authority is not a body for centralised procurement 
6. CPV codes:
 – 71314200 Energy-management services
 – 71314300 Energy-efficiency consultancy services
 – 50232100 Street-lighting maintenance services
 – 50232110 Commissioning of public lighting installations
 – 45316000 Installation work of illumination and signalling systems
 – 66122000-1 Corporate finance and venture capital services
Supplementary code from a supplementary vocabulary:
 – КА03 for electric equipment
 – КА04 for electric installations
7. NUTS code: RS212 – Kolubara region; 20  – municipality Lajkovac 
8. The subject of a public procurement number 200/2021 The subject 

of a public-private partnership contract without the concession elements 
is financing the expansion of a public lighting system as well as installation 
and implementation of measures with the aim of more efficient use of energy 
(Energy saving measures, Hereinafter: ESM), appropriate reduction of CO2 
emissions and reduction of operating costs for functioning of a part of the PL 
system and a long-term maintenance of the part of municipality of Lajkovac, 
municipality PL system. An estimated value of the public procurement is 
416.257.332,00 dinars. (416.257.332,00 RSD 3.527.604,51€).

9. Procurement is not divided into lots. 
10. Bids with variants are not allowed.
10. The contract is concluded for a period of 15 years. The deadline 

for performing the capital investment is 6 months from the day of signing the 
contract.

11. Conditions for participation, including: 
(1) if necessary, information on whether the right to participate is reserved 

for business entities referred to in Article 37, paragraph 1 of this Law or that 
the public procurement contract is executed within the framework of protective 
employment programs: NO.

(2) if necessary, information on whether the provision of services is 
reserved for a particular profession on the basis of law and other regulations, a 
reference to the relevant law or other regulation: NO

(3) a list and a brief description of the criteria regarding the personal 
situation of business entities that may lead to their exclusion and the selection 
criteria; 

the minimum level(s) of potentially interested capacities; data on required 
information (statements, documentation): NO.

12. Type of public procurement procedure: Open procedure.
13. If necessary, information on whether the following is included: 
(1) framework agreement: No framework agreement;
(2) dynamic procurement system: No dynamic procurement;
(3) electronic bidding (in case of an open or restricted procedure or a 

competitive procedure with negotiations): No electronic bidding.

14. When the procurement subject is formed by lots, information on the 
possibility of submitting a bid for one, for several or for all lots, information on 
all possible restrictions on the number of lots that can be awarded to one bidder. 
When the procurement subject is not formed by lots, the explanation for that, 
unless that information is stated in the report on the procurement procedure, if 
applicable: The procurement is not formed by lots.

15. In the case of a restrictive procedure, a competitive negotiated 
procedure, a competitive dialogue or an innovation partnership, when the option 
of reducing the number of candidates invited to submit bids or participate in the 
dialogue is used: minimum and, if necessary, proposed maximum number of 
candidates; objective and non-discriminatory criteria or rules to be applied for 
the selection of these candidates: Not a restrictive procedure.

16. In the case of a competitive negotiated procedure, a competitive 
dialogue or an innovation partnership, information, where appropriate, on the 
use of successive stages to gradually reduce the number of bids to be negotiated 
or solutions to be discussed: Not a competitive procedure.

17. If necessary, special conditions for contract performance: No special 
conditions for contract performance.

18. Standards, elements of the contract award criteria:
The Contracting Authority shall award the contract to the most 

economically advantageous bid which is determined on the basis of life cycle 
costs, such as operating costs, such as energy and other resources consumption 
pursuant to Article 134., and connected to Article 132. of the Law on Public 
Procurement, determined on the basis of the highest offered Net present value 
of the total costs of the contract. 

The net present value of the total contract costs, in dinars or euros, is 
calculated on the basis of Form 1  – Basic bid elements form and Form 2  – 
Offered price structure form. If the bid states an unusually low/high value of 
the fee, the Contracting Authority shall act in accordance with Article 143 of the 
Law on Public Procurement.

19. Deadline for submission of bids: The bid is considered timely if it 
is received by the Contracting Authority 21.02.2022. until 12:00 o’clock CET. 

20. A part of the bid/application consisting of samples in the bank 
guarantee with the bid should be submitted to the address: Municipal 
Administration of Lajkovac, Omladinski trg 1, 14224 Lajkovac, with the 
indication: ”Part of the bid / application for public procurement: public 
procurement for selection of a private partner and award of public-private 
partnership for replacement, rationalization and maintenance of a part of the 
public lighting system by applying energy saving measures on the territory of 
the municipality Lajkovac  – do not open”.

Part or parts of a bid / application, which are physically submitted are 
considered timely if they are received by the Contracting Authority until 
21.02.2022. 12:00 o’clock CET.

21. Bid validity period:
The bid validity period cannot be shorter than 60 days from the day of 

bid opening 
Place, time and manner of opening bids: 
Public opening of bids is performed by the commission on 21.02.2022. 

12:01 o’clock CET in Lajkovac municipal administration building, Omladinski 
trg br. 1 , 14224 Lajkovac.

Conditions under which the bidders' representatives may participate in 
the bid opening procedure: 

The opening of bids is public and can be attended by any interested 
person. Only authorized representatives of bidders may actively participate in 
the bid opening procedure. Before the beginning of the public opening of bids, 
the present representatives of the bidders must submit certified authorizations 
to the Commission for participation in the bid opening procedure. In case the 
bid is submitted by a group of bidders, on the envelope or box it is necessary 
to indicate that it is a group of bidders and state the names and address of all 
participants in the joint bid.

22. Bids must be composed in Serbian language.
23. Mandatory partial electronic submission
Electronic ordering no, Electronic invoice no, Electronic payment yes.
24. The project is not funded by the EU
25. The request for protection of rights is submitted electronically via 

the Public Procurement Portal simultaneously to the Contracting Authority 
and the Republic Commission for Protection of Rights in Public Procurement 
Procedures (hereinafter: the Republic Commission), or in writing, by direct 
delivery or registered mail to the Contracting Authority, in which case the 
applicant is obliged to submit a copy of the application to the Republic 
Commission.

26. There are no previously published calls.
27. No contract renewal.
28. The invitation will be sent within a maximum of 5 days from the date 

of publication in Off. Gazette. 
29. The contract does not cover GPV.
30. Other relevant information for participation in the public invitation 

can be downloaded from the aforementioned e-mail addresses where the tender 
documentation was published.  21-32567
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ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ” 

11000 Београд, Јове Илића 2

об јављује

ОГЛАС 
о спровођењу поступка јавног надметања за давање у закуп школског 

простора у школској 2021/2022. години

У закуп се даје школски простор:
1. Простор који се налази у холу школе, у делу код ђачког улаза, по-

вршине 6 m², за продају пекарских производа (постављање витрине за пе-
цива). Почетна висина закупнине је 10.000,00 динара месечно;

2. Школски простор за књижару површине 15 m². Почетна висина 
закупнине 10.000,00 динара месечно.

Простор за продају пекарских производа даје се у закуп до 17. јуна, 
2022. године.

Напомена:
Месечна фактура биће пропорционално умањена: 
 – уколико корисник не користи школски простор за време трајања 

школских распуста;
 – за време одржавања пробног завршног испита;
 – за време верских празника;
 – у случају радова на школи када је небезбедно користити простор.
Затворене пријаве за поступак јавног надметања са назнаком: „При-

јава  – не отварати, за закуп”, доставити лично или препорученом пошиљ-
ком на адресу: Основна школа Карађорђе, Јове Илића 2, Београд, у року 
од седам дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

Пријава која се доставља обавезно садржи: доказ о уплати депозита, 
број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита

 – за физичка лица: име и презиме, адресу, фотокопију личне карте; 
 – за предузетнике: име и презиме предузетника, адреса, фотокопија 

личне карте, назив радње, матични број;
 – за правна лица, назив и седиште, копију решења о упису правног 

лица у регистар надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа 
подносиоца пријаве.

Разматрање пријава и документације за поступак јавног надметања 
извршиће Комисија у ОШ „Карађорђе”, 29. децембра 2021. године у 19.30 
часова.

Поступак јавног надметања одржаће се у просторији ОШ „Карађор-
ђе” у понедељак, 27. децембра 2021. године у 20.00 часова.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача јесте висина понуђене 
закупнине на месечном нивоу за коришћење простора за продају пекар-
ских производа, и за простор књижаре. 

Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, не могу уче-
ствовати у поступку јавног надметања, а непотпуне или неблаговремене 
пријаве се одбацују. 

Сви понуђачи су дужни да положе депозит у износу од 2.000,00 ди-
нара на жиро рачун ОШ „Карађорђе” број: 840-1697666-18

Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку је 
10 дана од доношења Одлуке Комисије о избору најповољнијег понуђача.

Све детаљније информације могу се добити на број телефона 
011/2467-290.  21-32996

ЈАВНИ КОНКУРСИЈАВНИ КОНКУРСИ
ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКA КОМОРA СРБИЈЕ, Извршни одбор, на 

основу члана 28. Закона о јавном бележништву („Службени гласник РС”, 
бр. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14, 93/14, 121/14, 6/15 и 106/15), и члана 36. Ста-
тута Јавнобележничке коморе Србије, у складу са Решењем Mинистарства 
правде број 740-07-001354/2021-22 од 25. новембра 2021. године, дана 7. 
децембра 2021. године расписује јавни конкурс

 – за именовање јавнобележничких помоћника.

I
Извршни одбор Јавнобележничке коморе Србије расписује јавни 

конкурс за именовање јавнобележничких помоћника у складу са Решењем 
Mинистарства правде број 740-07-001354/2021-22 од 25. новембра 2021. 
године којим је одређено расписивање и спровођење конкурса за именова-
ње јавнобележничких помоћника и то за подручје:

1) Основног суда Новом Саду, територија града Новог Сада: једно 
место.

II
Пријава на конкурс за именовање јавнобележничких помоћника под-

носи 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 ис-

пуњава 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 но-

стрификовало 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 беле-

жништва.

IV
Кандидат за јавнобележничког помоћника уз пријаву на конкурс под-

носи прилоге којима се доказује испуњеност законских услова, у оригина-
лу 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, од-

носно доказ о нострификованој дипломи правног факултета која је стечена 
изван Републике Србије,

уверење о положеном правосудном испиту,
8. уверење о положеном јавнобележничком испиту,
9. доказ да се против кандидата не води кривични поступак,
10. доказ да кандидату није престао статус јавног бележника, јавно-

бележничког помоћника, јавнобележничког сарадника, јавнобележничког 
приправника, извршитеља или адвоката због теже повреде дужности, од-
носно 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
Кандидат за јавнобележничког помоћника који није завршио правни 

факултет на српском језику дужан је да достави доказ о томе да говори, 
чита и пише српски језик на нивоу који је неопходан за бављење правнич-
ким радом. 

VI
Захтев за именовање за јавнобележничког помоћника тарифира се на 

основу Закона о републичким административним таксама, Тарифни број 
1. у износу од 320,00 динара за подношење захтева, и за решење на основу 
Тарифног броја 9. у износу од 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. 

VII
Пријава на конкурс за именовање јавнобележничких помоћника са 

доказима доставља се у року од 15 дана од дана објављивања овог конкур-
са у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ на адресу: Јавнобележничка 
комора Србије, Београд, Мачков камен 14, са назнаком „Пријава на кон-
курс за именовање јавнобележничких помоћника”.

Контакт особа поводом конкурса за именовање јавнобележничких 
помоћника  – Јадранка Голубовић, телефон број 011/2620-104.  21-32714

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА, на основу члана 36. ст. 3. и 4. и 
члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 
и 88/19) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП 
„Паркинг Шабац” Шабац, број 020-00-204/2021-14 од 23. новембра 2021. 
године, објављује јавни конкурс

 – за избор директора ЈКП „Паркинг Шабац” Шабац.
Подаци о Јавном комуналном предузећу: ЈКП „Паркинг Шабац” Ша-

бац, Јове Курсуле 4 у Шапцу.
Претежна делатност предузећа: 52.21  – услуге у друмском саобра-

ћају. Предузеће обавља комуналну делатност управљања јавним паркира-
лиштима.

Радно место: Директор ЈКП „Паркинг Шабац”, Шабац. 
Директор се именује на период од четири године.
Услови за именовање директора:
1) да је пунолетно и пословно способно лице;



125 / 17. XII 2021. 7
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у траја-

њу од најмање четири године, односно на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, ма-
стер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које 
се захтева високо образовање из тачке 2);

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су 
повезани са пословима Јавног предузећа;

5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено 

мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим 

се уређују кривична дела, и то:
 – обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
 – обавезно психијатријско лечење на слободи,
 – обавезно лечење наркомана,
 – обавезно лечење алкохоличара,
 – забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Шабац
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у 

изборном поступку увидом у доказе који су приложени уз пријаву канди-
дата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утвр-
ђене конкурсом.

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 30 дана, и 
почиње да тече наредног дана од дана објављивања огласа у „Службеном 
гласнику Републике Србије”.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима о испуња-
вању услова подноси се у затвореној коверти, путем поште или преко пи-
сарнице Градске управе града Шапца на адресу: Скупштина града Шапца 
 – Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа, 
улица Господар Јевремова 6, 15000 Шабац, са назнаком „За јавни конкурс 
за избор директора ЈКП ’Паркинг Шабац’ Шабац”.

Пријава на јавни конкурс:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и 

место рођења, адресу становања, податке о образовању, и податке о врсти 
и дужини радног искуства са описом послова на којима је кандидат радио.

Докази који се прилажу уз пријаву:
 – извод из матичне књиге рођених:
 – уверење о држављанству (не старије од шест месеци у односу на 

дан објављивања у „Службеном гласнику РС”);
 – диплома о стручној спреми;
 – исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, ре-

шења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом струч-
ном спремом је стечено радно искуство;

 – изјава да није члан органа политичке странке, односно, да му је 
одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке, ове-
рена у складу са законом;

 – уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора 
од најмање шест месеци;

 – уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у 
складу са Законом којим се уређују кривична дела, и то: 

а) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
б) обавезно психијатријско лечење на слободи,
в) обавезно лечење наркомана,
г) обавезно лечење алкохоличара,
д) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена 

у складу са законом.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви 

потребни докази Комисија ће одбацити закључком против кога није допу-
штена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Драган 
Васић, председник Комисије, контакт телефон 015/364-142.

Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику РС”, „Службеном 
листу града Шапца”, најмање једним дневним новинама које се дистри-
буирају на целој територији Републике Србије, и на званичној интернет 
страници града Шапца.  21-32566

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА, на основу члана 36. ст. 3. и 4. и 
члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 
и 88/19) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП 
„Стари град” Шабац, број 020-00-203/2021-14 од 23. новембра 2021. годи-
не, објављује јавни конкурс

 – за избор директора ЈКП „Стари град” Шабац.
Подаци о Јавном комуналном предузећу: ЈКП „Стари град” Шабац, 

Зеке Буљубаше б.б. у Шапцу.
Претежна делатност предузећа: 38.11  – сакупљање отпада који није 

опасан.

Радно место: Директор ЈКП „Стари град”, Шабац. 
Директор се именује на период од четири године.
Услови за именовање директора:
1) да је пунолетно и пословно способно лице;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у траја-

њу од најмање четири године, односно на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, ма-
стер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које 
се захтева високо образовање из тачке 2);

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су 
повезани са пословима Јавног предузећа;

5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено 

мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим 

се уређују кривична дела, и то:
 – обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
 – обавезно психијатријско лечење на слободи,
 – обавезно лечење наркомана,
 – обавезно лечење алкохоличара,
 – забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Шабац.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у 

изборном поступку увидом у доказе који су приложени уз пријаву канди-
дата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утвр-
ђене конкурсом.

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 30 дана, и 
почиње да тече наредног дана од дана објављивања огласа у „Службеном 
гласнику Републике Србије”.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима о испуња-
вању услова подноси се у затвореној коверти, путем поште или преко пи-
сарнице Градске управе града Шапца на адресу: Скупштина града Шапца 
 – Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа, 
улица Господар Јевремова 6, 15000 Шабац, са назнаком „За јавни конкурс 
за избор директора ЈКП ’Стари град’ Шабац”.

Пријава на јавни конкурс:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и 

место рођења, адресу становања, податке о образовању, и податке о врсти 
и дужини радног искуства са описом послова на којима је кандидат радио.

Докази који се прилажу уз пријаву:
 – извод из матичне књиге рођених:
 – уверење о држављанству (не старије од шест месеци у односу на 

дан објављивања у „Службеном гласнику РС”);
 – диплома о стручној спреми;
 – исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, ре-

шења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом струч-
ном спремом је стечено радно искуство;

 – изјава да није члан органа политичке странке, односно, да му је 
одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке, ове-
рена у складу са законом;

 – уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора 
од најмање шест месеци;

 – уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у 
складу са Законом којим се уређују кривична дела, и то: 

а) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
б) обавезно психијатријско лечење на слободи,
в) обавезно лечење наркомана,
г) обавезно лечење алкохоличара,
д) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена 

у складу са законом.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви 

потребни докази Комисија ће одбацити закључком против кога није допу-
штена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Драган 
Васић, председник Комисије, контакт телефон 015/364-142.

Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику РС”, „Службеном 
листу града Шапца”, најмање једним дневним новинама које се дистри-
буирају на целој територији Републике Србије, и на званичној интернет 
страници града Шапца. 21-32566

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА, на основу члана 36. ст. 3. и 4. и 
члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 
и 88/19) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП 
„Водовод  – Шабац” Шабац, број 020-00-206/2021-14 од 23.11. 2021. годи-
не, објављује јавни конкурс

 – за избор директора ЈКП „Водовод  – Шабац” Шабац.
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Подаци о Јавном комуналном предузећу: ЈКП „Водовод  – Шабац” 

Шабац, Ослобођења 62 у Шапцу.
Претежна делатност предузећа: 3600  – сакупљање, пречишћавање и 

дистрибуција воде.
Радно место: Директор ЈКП „Водовод  – Шабац”, Шабац.
Директор се именује на период од четири године.
Услови за именовање директора:
1) да је пунолетно и пословно способно лице;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у траја-

њу од најмање четири године, односно на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, ма-
стер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које 
се захтева високо образовање из тачке 2);

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су 
повезани са пословима Јавног предузећа;

5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено 

мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим 

се уређују кривична дела, и то:
 – обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
 – обавезно психијатријско лечење на слободи,
 – обавезно лечење наркомана,
 – обавезно лечење алкохоличара,
 – забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Шабац.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у 

изборном поступку увидом у доказе који су приложени уз пријаву канди-
дата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утвр-
ђене конкурсом.

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 30 дана, и 
почиње да тече наредног дана од дана објављивања огласа у „Службеном 
гласнику Републике Србије”.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима о испуња-
вању услова подноси се у затвореној коверти, путем поште или преко пи-
сарнице Градске управе града Шапца на адресу: Скупштина града Шапца 
 – Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа, 
Господар Јевремова 6, 15000 Шабац, са назнаком „За јавни конкурс за из-
бор директора ЈКП ’Водовод  – Шабац’ Шабац”.

Пријава на јавни конкурс:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и 

место рођења, адресу становања, податке о образовању, и податке о врсти 
и дужини радног искуства са описом послова на којима је кандидат радио.

Докази који се прилажу уз пријаву:
 – извод из матичне књиге рођених;
 – уверење о држављанству (не старије од шест месеци у односу на 

дан објављивања у „Службеном гласнику РС”);
 – диплома о стручној спреми;
 – исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, ре-

шења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом струч-
ном спремом је стечено радно искуство;

 – изјава да није члан органа политичке странке, односно, да му је 
одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке, ове-
рена у складу са законом,

 – уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора 
од најмање шест месеци;

 – уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у 
складу са Законом којим се уређују кривична дела, и то: 

а) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
б) обавезно психијатријско лечење на слободи,
в) обавезно лечење наркомана,
г) обавезно лечење алкохоличара,
д) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена 

у складу са законом.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви 

потребни докази Комисија ће одбацити закључком против кога није допу-
штена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Драган 
Васић, председник Комисије, контакт телефон 015/364-142.

Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику РС”, „Службеном 
листу града Шапца”, најмање једним дневним новинама које се дистри-
буирају на целој територији Републике Србије, и на званичној интернет 
страници града Шапца.  21-32566

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА, на основу члана 36. ст. 3. и 4. и 
члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 
и 88/19) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈП 
„Инфраструктура  – Шабац” Шабац, број 020-00-205/2021-14 од 23. новем-
бра 2021. године, објављује јавни конкурс

 – за избор директора ЈП „Инфраструктура  – Шабац” Шабац.
Подаци о Јавном комуналном предузећу: ЈП „Инфраструктура  – Ша-

бац” Шабац, Карађорђева 27 у Шапцу.
Претежна делатност предузећа: 42.99  – изградња осталих непомену-

тих грађевина  –опремање парцела потребном инфраструктуром (нпр. ме-
лиорацијом, изградњом путева итд).

Радно место: Директор ЈП „Инфраструктура  – Шабац”, Шабац. 
Директор се именује на период од четири године.
Услови за именовање директора:
1) да је пунолетно и пословно способно лице;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у траја-

њу од најмање четири године, односно на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, ма-
стер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које 
се захтева високо образовање из тачке 2);

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су 
повезани са пословима Јавног предузећа;

5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено 

мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим 

се уређују кривична дела, и то:
 – обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;,
 – обавезно психијатријско лечење на слободи,
 – обавезно лечење наркомана,
 – обавезно лечење алкохоличара,
 – забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Шабац.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у 

изборном поступку увидом у доказе који су приложени уз пријаву канди-
дата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утвр-
ђене конкурсом.

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 30 дана, и 
почиње да тече наредног дана од дана објављивања огласа у „Службеном 
гласнику Републике Србије”.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима о испуња-
вању услова подноси се у затвореној коверти, путем поште или преко пи-
сарнице Градске управе града Шапца на адресу: Скупштина града Шапца 
 – Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа, 
улица Господар Јевремова 6, 15000 Шабац, са назнаком „За јавни конкурс 
за избор директора ЈП ’Инфраструктура  – Шабац’ Шабац”.

Пријава на јавни конкурс:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и 

место рођења, адресу становања, податке о образовању, и податке о врсти 
и дужини радног искуства са описом послова на којима је кандидат радио.

Докази који се прилажу уз пријаву:
 – извод из матичне књиге рођених;
 – уверење о држављанству (не старије од шест месеци у односу на 

дан објављивања у „Службеном гласнику РС”);
 – диплома о стручној спреми;
 – исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, ре-

шења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом струч-
ном спремом је стечено радно искуство;

 – изјава да није члан органа политичке странке, односно, да му је 
одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке, ове-
рена у складу са законом;

 – уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора 
од најмање шест месеци;

 – уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у 
складу са Законом којим се уређују кривична дела, и то: 

а) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
б) обавезно психијатријско лечење на слободи,
в) обавезно лечење наркомана,
г) обавезно лечење алкохоличара,
д) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена 

у складу са законом.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви 

потребни докази Комисија ће одбацити закључком против кога није допу-
штена посебна жалба.
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Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Драган 

Васић, председник Комисије, контакт телефон 015/364-142.
Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику РС”, „Службеном 

листу града Шапца”, најмање једним дневним новинама које се дистри-
буирају на целој територији Републике Србије, и на званичној интернет 
страници града Шапца.  21-32566

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ на основу 
члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 
и 88/19), на основу члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине 
Лепосавић и образовању Привременог органа општине Лепосавић 05 број 
02-7708/2013 од 10. септембра 2013. године („Службени гласник РС”, број 
80/13), Решења о именовању председника и чланова Привременог органа 
општине Лепосавић 05 број 119-7712/2013 од 10. септембра 2013. године 
(„Службени гласник РС”, број 80/13), Решења о разрешењу и именовању 
председника и чланова Привременог органа општине Лепосавић 24 број 
119-10241/2015-1 од 6. октобра 2015. године („Службени гласник РС”, 
број 84/15), Решења о разрешењу и именовању члана Привременог органа 
општине Лепосавић 24 број 119-1832/2020 од 27. фебруара 2020. године 
(„Службени гласник РС”, број 17/20), Решења о разрешењу члана Привре-
меног органа општине Лепосавић 24 број 119-6811/2021 од 23. јула 2021. 
године („Службени гласник РС”, број 74/21), Решења о именовању члана 
Привременог органа општине Лепосавић 24 број 119-7098/2021 од 29. јула 
2021. године („Службени гласник РС”, број 77/21) и члана 24. Пословника 
о раду Привременог органа општине Лепосавић („Службени гласник оп-
штине Лепосавић”, број 5/13), на седници од 26. новембра 2021. године, 
објављује јавни конкурс

 – за избор директора Јавног комуналног предузећа „24 новембар” 
ПО Лепосавић чији је оснивач општина Лепосавић.

1. Расписује се Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног 
предузећа „24 новембар” ПО Лепосавић, чији је оснивач општина Лепоса-
вић, ради именовања директора на период од четири године.

1.1. Подаци о јавном предузећу:
Пословно име: Јавно комунално предузеће „24 новембар” ПО Лепо-

савић,
Седиште: Лепосавић, ЈНА б.б.
Матични број: 09031944.
ПИБ: 100017615.
Претежна делатност: 3600  – Скупљање, пречишћавање и дистрибу-

ција воде. 
2. Услови за именовање директора из тачке 1. овог конкурса су:
1) дa je пунoлeтнo и пoслoвнo спoсoбнo лице;
2) дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe нa oснoвним студиjaмa у 

трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, oднoснo нa oснoвним aкaдeмским сту-
диjaмa у oбиму oд нajмaњe 240 EСПБ бoдoвa, мaстeр aкaдeмским студи-
jaмa, мaстeр струкoвним студиjaмa, спeциjaлистичким aкaдeмским студи-
jaмa или спeциjaлистичким струкoвним студиjaмa;

3) дa имa нajмaњe пeт гoдинa рaднoг искуствa нa пoслoвимa зa кoje 
сe зaхтeвa висoкo oбрaзoвaњe;

4) дa имa нajмaњe три гoдинe рaднoг искуствa нa пoслoвимa кojи су 
пoвeзaни сa пoслoвимa Јавног предузећа за које се подноси пријава;

5) дa пoзнaje oблaст кoрпoрaтивнoг упрaвљaњa;
6) дa имa рaднo искуствo у oргaнизoвaњу рaдa и вoђeњу пoслoвa;
7) дa ниje члaн oргaнa пoлитичкe стрaнкe, oднoснo дa му je oдрeђeнo 

мирoвaњe у вршeњу функциje у oргaну пoлитичкe стрaнкe;
8) дa ниje oсуђивaно нa кaзну зaтвoрa oд нajмaњe шeст мeсeци;
9) дa му нису изрeчeнe мeрe бeзбeднoсти у склaду сa зaкoнoм кojим 

сe урeђуjу кривичнa дeлa, и тo:
(1) oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe и чувaњe у здрaвствeнoj 

устaнoви,
(2) oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe нa слoбoди,
(3) oбaвeзнo лeчeњe нaркoмaнa,
(4) oбaвeзнo лeчeњe aлкoхoличaрa, и
(5) зaбрaнa вршeњa пoзивa, дeлaтнoсти и дужнoсти.
3. Стручна оспособљеност знања и вештине кандидата оцењују се у 

изборном поступку провером способности кандидата за практичну приме-
ну знања и вештина у обављању послова директора јавног предузећа, и то 
увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, 
писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сход-
но потребама рада јавног предузећа у складу са Законом којим се уређује 
правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање ди-
ректора јавног предузећа (,,Службени гласник РС”, број 65/15). 

4. Рок за подношење пријаве: 30 дана од објављивања јавног конкур-
са у „Службеном гласнику Републике Србије”.

5. Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум 
и место рођења, адресу становања, број телефона, податке о образовању, 
податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на 
којима је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс и одго-
ворности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о 
посебним областима знања.

6. Начин подношења пријаве: Пријаве на јавни конкурс са доказима 
подносе се у запечаћеној коверти, препорученом поштом или лично преко 
пријемне писарнице општине Лепосавић.

7. Адреса на коју се подносе пријаве: општина Лепосавић: Комисији 
за спровођење јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног пре-
дузећа „24 новембар”, Војске Југославије 33, 38218 Лепосавић, са назна-
ком ,,За јавни конкурс  – за избор директора Јавног комуналног предузећа 
’24 новембар’, не отварати”.

8. Докази који се прилажу уз пријаву:
1) извод из матичне књиге рођених;
2) уверење о пословној способности (издато од стране надлежног 

центра за социјални рад);
3) уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
4) диплому односно одговарајући доказ о стручној спреми;
5) исправе којима се доказује радно искуство (потврде и други акти 

из којих се доказује да има најмање пет година радног искуства на посло-
вима за које се захтева високо образовање, да има нajмaњe три гoдинe рaд-
нoг искуствa нa пoслoвимa кojи су пoвeзaни сa пoслoвимa Јавног предузе-
ћа за које се подноси пријава, као и да има радно искуство у организовању 
рада и вођењу послова);

6) оверена изјава подносиоца пријаве дата под пуном материјалном 
и кривичном одговорношћу да није члан органа политичке странке, одно-
сно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке 
странке;

7) потврда надлежног органа да лице није осуђивано нa кaзну 
зaтвoрa oд нajмaњe шeст мeсeци (уверење надлежене полицијске управе) и

8) потврде или уверења надлежног суда да лицу није изречена мера 
безбедност и у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то: 

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи,
(3) обавезно лечење наркомана,
(4) обавезно лечење алкохоличара,
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности не старија од 

шест месеци.
9. Кандидат предложен за именовање дужан је да пре доношења акта 

о именовању достави лекарско уверење о здравственој способности. 
Сви докази о испуњавању услова конкурса, прилажу се у оригиналу 

или фотокопији која је оверена код надлежног органа.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви 

потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора ће 
одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу је председ-
ник комисије, Младен Ћипријановић, контакт телефон: 028 83 050 лок. 
137, сваког радног дана од 6.30 до 14.30 часова.

Јавни конкурс објављује се у „Службеном гласнику Републике Срби-
је”, у најмање једним новинама које се дистрибуирају на целој територији 
Републике Србије, као и на интернет страници општине Лепосавић, а тече 
од дана из тачке 4. овог конкурса.  21-32990

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ на основу члана 39. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) 
и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног 
предузећа за комунално-стамбене послове „Комуналац” Нови Бечеј, број II 
02-020-101 од 30. новембра 2021. године, оглашава јавни конкурс

 – за избор директора Јавног предузеће за комунално-стамбене посло-
ве „Комуналац” Нови Бечеј.

I Подаци о јавном предузећу
Име предузећа: Јавно предузећe за комунално-стамбене послове 

„Комуналац” Нови Бечеј
Седиште: Нови Бечеј, Слободана Перића 163.
Матични број: 08285063. 
ПИБ: 101431620.
Претежна делатност: 36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуци-

ја воде
II Подаци о радном месту
Директор Јавног предузећа за комунално-стамбене послове „Кому-

налац” Нови Бечеј.
III Услови за именовање
За директора Јавног предузећа на мандатни период од четири године 

именује се лице које поред законом прописаних општих услова испуњава 
и следеће услове:

1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да је држављанин Републике Србије;
3) да има стечено високо образовање из научне области права или 

економије, стечено на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним сту-
дијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама;



10 17. XII 2021. / 125
4) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које 

се захтева високо образовање из тачке 3) овог члана;
5) да има најмање три године радног искуства на пословима који су 

повезани са пословима Јавног предузећа;
6) да познаје област корпоративног управљања;
7) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
8) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено 

мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
9) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
10) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим 

се уређују кривична дела, и то:
 – обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
 – обавезно психијатријско лечење на слободи,
 – обавезно лечење наркомана,
 – обавезно лечење алкохоличара,
 – забрана вршења позива, делатности и дужности.
IV Место рада
Нови Бечеј, Слободана Перића 163.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у 

изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе уз пријаву на јав-
ни конкурс, писаном и усменом провером односно на други одговарајући 
начин сходно потребама рада јавног предузећа, у складу са Законом којим 
се уређује правни положај јавних предузећа, Уредбом о мерилима за име-
новање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16) и 
Одлуком о поступку и мерилима за избор и именовање директора јавног 
предузећа чији је оснивач општини Нови Бечеј („Службени лист општине 
Нови Бечеј”, број 18/17).

V Рок за подношење пријава
Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања огласа у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.
VI Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу
Милена Кресоја запослена у Општинској управи општине Нови Бе-

чеј, тел.: 023/772-320 лок115.
VII Адреса на коју се подносе пријаве
Комисија за спровођење конкурса за избор и именовање директора 

јавног предузећа чији је оснивач општина Нови Бечеј, 23272 Нови Бечеј, 
Жарка Зрењанина 8, са назнаком „Пријава на јавни конкурс за избор ди-
ректора Јавног предузећа за комунално-стамбене послове ’Комуналац’ 
Нови Бечеј  – не отварати”.

Пријава на конкурс садржи:
1) име и презима кандидата, датум и место рођења, адреса становања;
2) број телефона, e-mail адресу;
3) податке о образовању;
4) податке о врсти и дужности радног искуства с кратким описом 

послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и 
одговорности на тим пословима;

5) податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима 
знања.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс
Уз пријаву на јавни конкурс прилажу се:
 – извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону 

о матичним књигама („Службени гласник РС”, бр. 20/09, 145/14 и 47/18);
 – уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на 

дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Ср-
бије”;

 – диплома о стеченој стручној спреми;
 – исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти 

из којих се доказује најмање пет година радног искуства на пословима 
за које се захтева условом постављено високо образовање. Из наведених 
исправа потребно је да се јасно види на којим пословима, са којом струч-
ном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

 – исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и 
вођењу посла (потврде или други акти из којих се доказује да лице има 
радно искуство у организовању рада и вођењу послова);

 – исправе којим се доказује радно искуство на пословима који су по-
везани са пословима јавног предузећа (потврде или други акти из којих се 
доказује да лице има најмање три године радног искуства на пословима 
који су повезани са пословима јавног предузећа);

 – изјава кандидата, оверена пред надлежним органом, дата под кри-
вичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке 
странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу 
политичке странке;

 – уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора 
од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене 
мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи,
(3) обавезно лечење наркомана,
(4) обавезно лечење алкохоличара,
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена 

код јавног бележника.

Пријаве уз које нису приложени тражени докази, као и непотпуне, 
неразумљиве и неблаговремене пријаве Комисија за спровођење конкурса 
одбациће закључком против којег није допуштена посебна жалба.

Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”, 
„Службеном листу општине Нови Бечеј”, дневном листу Политика, као и 
на званичној интернет страници општине Нови Бечеј, www.novibecej.rs. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ на основу члана 39. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) 
и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног 
предузећа „Урбанизам и путеви” Нови Бечеј, број II 02-020-102 од 30. но-
вембра 2021. године, оглашава јавни конкурс

 – за избор директора Јавног предузећа „Урбанизам и путеви” из Но-
вог Бечеја.

I Подаци о јавном предузећу
Име предузећа: Јавно предузећe „Урбанизам и путеви” Нови Бечеј
Седиште: Нови Бечеј, Маршала Тита 8.
Матични број: 08473161. 
ПИБ: 101432229. 
Претежна делатност: 42.11 Изградња путева и аутопутева.
II Подаци о радном месту
Директор Јавног предузећа „ Урбанизам и путеви” Нови Бечеј.
III Услови за именовање
За директора Јавног предузећа на мандатни период од четири године 

именује се лице које поред законом прописаних општих услова испуњава 
и следеће услове:

1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да је држављанин Републике Србије;
3) да има стечено високо образовање из научне области грађевинске 

саобраћајне, архитектонске, или правно-економске, струке на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академ-
ским студијама или специјалистичким струковним студијама;

4) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које 
се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;

5) за научне области грађевинске, саобраћајне, и архитектонске, 
мора поседовати лиценце инжињерске коморе Србије за одговорног плане-
ра и одговорног урбанисту,

6) да има најмање три године радног искуства на пословима који су 
повезани са пословима Јавног предузећа „Урбанизам и путеви” Нови Бечеј;

7) да познаје област корпоративног управљања;
8) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
9) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено 

мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
10) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
11) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим 

се уређују кривична дела, и то:
 – обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
 – обавезно психијатријско лечење на слободи,
 – обавезно лечење наркомана,
 – обавезно лечење алкохоличара,
 – забрана вршења позива, делатности и дужности.
IV Место рада
Нови Бечеј, Маршала Тита 8.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у 

изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе уз пријаву на јав-
ни конкурс, писаном и усменом провером односно на други одговарајући 
начин сходно потребама рада јавног предузећа, у складу са Законом којим 
се уређује правни положај јавних предузећа, Уредбом о мерилима за име-
новање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16) и 
Одлуком о поступку и мерилима за избор и именовање директора јавног 
предузећа чији је оснивач општини Нови Бечеј („Службени лист општине 
Нови Бечеј”, број 18/17).

V Рок за подношење пријава
Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања огласа у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.
VI Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу
Милена Кресоја запослена у Општинској управи општине Нови Бе-

чеј, тел.: 023/772-320 лок. 115.
VII Адреса на коју се подносе пријаве
Комисија за спровођење конкурса за избор и именовање директора 

јавног предузећа чији је оснивач општина Нови Бечеј, 23272 Нови Бечеј, 
Жарка Зрењанина 8, са назнаком „Пријава на јавни конкурс за именовање 
директора Јавног предузећа ’Урбанизам и путеви’ Нови Бечеј  – не отварати”.

Пријава на конкурс садржи:
1) име и презима кандидата, датум и место рођења, адреса становања;
2) број телефона, e-mail адресу;
3) податке о образовању;
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4) податке о врсти и дужности радног искуства с кратким описом 

послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и 
одговорности на тим пословима;

5) податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима 
знања.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс
Уз пријаву на јавни конкурс прилажу се:
 – извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону 

о матичним књигама („Службени гласник РС”, бр. 20/09, 145/14 и 47/18);
 – уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на дан 

објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”;
 – диплома о стеченој стручној спреми;
 – исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти 

из којих се доказује најмање пет година радног искуства на пословима 
за које се захтева условом постављено високо образовање. Из наведених 
исправа потребно је да се јасно види на којим пословима, са којом струч-
ном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

 – исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и 
вођењу посла (потврде или други акти из којих се доказује да лице има 
радно искуство у организовању рада и вођењу послова);

 – исправе којим се доказује радно искуство на пословима који су по-
везани са пословима јавног предузећа (потврде или други акти из којих се 
доказује да лице има најмање три године радног искуства на пословима 
који су повезани са пословима јавног предузећа);

 – изјава кандидата, оверена пред надлежним органом, дата под кри-
вичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке 
странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу 
политичке странке;

 – уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора 
од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене 
мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи,
(3) обавезно лечење наркомана,
(4) обавезно лечење алкохоличара,
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена 

код јавног бележника.
Пријаве уз које нису приложени тражени докази, као и непотпуне, 

неразумљиве и неблаговремене пријаве Комисија за спровођење конкурса 
за избор директора јавног предузећа чији је оснивач општина Нови Бечеј 
одбациће закључком против којег није допуштена посебна жалба.

Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”, 
„Службеном листу општине Нови Бечеј”, дневном листу Политика, као и 
на званичној интернет страници општине Нови Бечеј, www.novibecej.rs. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА на основу члана 38. Зако-
на о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/19 и 88/19), чла-
на 45. Статута општине Сјеница („Општински службени гласник Сјени-
ца”, бр. 2/19 и 7/19) и Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за именовање 
директора Јавних предузећа чији је оснивач општина Сјеница, оглашава 
јавни конкурс

 – за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Врела” Сје-
ниц.а

I
Подаци о Јавном предузећу:
Јавно комунално предузеће „Врела” Сјеница.
Седиште Јавног предузећа је у Сјеници, Милорада Јовановића б.б.
ПИБ: 100946072.
МБ: 07175013.
Претежна делатност Јавног предузећа је: 3600  – сакупљање, пречи-

шћавање и дистрибуција воде. 

II
Подаци о пословима: 
Послови директора су: представља и заступа предузеће, организује 

и руководи процесом рада; води пословање Јавног предузећа; одговара за 
законитост Јавног предузећа; предлаже дугорочни и средњорочни план 
пословне сарадње и развоја и одговоран је за њихово спровођење, пре-
длаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је 
за њихово спровођење; предлаже финансијске извештаје; извршава одлу-
ке надзорног одбора; бира извршне директоре, бира представнике Јавног 
предузећа у Скупштини друштва капитала чији је једини власник Јавно 
предузеће, закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу 
са законом којим се уређују радни односи, доноси акт о систематизацији; 
врши друге послове одређене законом, Оснивачким актом и Статутом Јав-
ног предузећа.

III
Услови за именовање директора Јавног предузећа: 
 – да је лице пунолетно и пословно способно;
 – да има стечено високо образовање на основним студијама у траја-

њу од најмање четири године, односно на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, ма-
стер струковним студијама, специјалистичким струковним студијама или 
на студијама трећег степена (доктор наука);

 – да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се 
захтева високо образовање из тачке 2;

 – да има најмање три године рада на пословима који су повезани са 
пословима Јавног предузећа;

 – да познаје област корпоративног управљања;
 – да има радно искуство у организовању рада и вођења послова; 
 – да није члан органа политичлке странке, односно да му је одређено 

мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
 – да није осуђиван на казну затвора најмање шест месеци; 
 – да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се 

уређују кривична дела, и то: 
 – обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
 – обавезно психијатријско лечење на слободи, 
 – обавезно лечење наркмана, 
 – обавезно лечење алкохоличара,
 – забрана вршења позива, делатности и дужности.

IV
Место рада: Сјеница. 

V
Стручна оспособљеност, знања и вештине које се оцењују у избор-

ном поступку и начин њихове провере: 
Стручна оспособљеност, знања и вештине које се оцењују у избор-

ном поступку су: познавање делокруга Јавног предузећа, стручна оспосо-
бљеност за рад на месту директора и вештина комуникације, организацио-
не способности и стручне способности у вези руковођења.

Провера стручне оспособљености знања и вештина у изборном по-
ступку врши се према мерилима за именовање директора Јавног предузећа 
која прописује Влада Републике Србије.

VI
Рок за подношење пријава на јавни конкурс: 30 дана од дана обја-

вљивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Именовање директора врши се на период од четири године.

VII
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата., датум и ме-

сто рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и 
дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат 
радио до подношења пријаве на конкурс и одговорност на тим пословима, 
податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. 

VIII
Докази који се прилажу на јавни конкурс: 
 – доказ да је лице пунолетно и пословно способно (извод из матичне 

књиге рођених и потврда Основног суда);
 – доказ о стручној спреми (диплома);
 – доказ о радном искуству (радна књижица, потврда о радном иску-

ству на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 3. алинеје 
2. овог конкурса и потврда о најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима Јавног предузећа и потврда о радном 
искуству у организовању рада и вођења послова);

 – доказ да није члан органа политичке странке, односно да му је 
одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке (изја-
ва оверена од стране општинске управе или Основног суда или акт надле-
жног органа политичке странке);

 – доказ да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци 
(уверење или потврда издата од Министарства унутрашњих послова, на-
длежне Полицијске управе);

 – доказ да није изречена мера безбедности у складу са законом којим 
се уређују кривична дела, и то: 

 – обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
 – обавезно психијатријско лечење на слободи,
 – обавезно лечење наркомана,
 – обавезно лечење алкохоличара,
 – забрана вршења позива делатности или дужности.
(уверење или потврда Вишег и Основног суда по месту пребива-

лишта подносиоца пријаве).Учесници конкурса за именовање директора 
Јавног комуналног предузећа „Врела” Сјеница дужни су да уз пријаву на 
конкурс поднесу програм који намеравају да остваре у циљу развоја Јавног 
предузећа и повећања добити. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. 
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IX

Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Скупштина оп-
штине Сјеница, Комисија за именовање директора Јавног предузећа, Кра-
ља Петра Првог 1, са назнаком: За јавни конкурс за именовање директора 
Јавног комуналног предузећа „Врела” Сјеница.

X
Подаци о лицу за контакт: Марија Стојанова, начелница Одељења за 

општу управу и заједничке послове, телефон 0648096766
Напомена: Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису при-

ложени сви потребни докази, Комисија одбацује Закључком против кога 
није допуштена жалба. 

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, 
„Општинском службеном гласнику Сјеница”, у дневним новинама „Поли-
тика”, које се дистрибуирају на целој територији Републике Србија, као и 
на интернет страници општине Сјеница http://www.sjenica.rs

  21-32687

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА на основу члана 38. Зако-
на о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/19 и 88/19), чла-
на 45. Статута општине Сјеница („Општински службени гласник Сјени-
ца”, бр. 2/19 и 7/19) и Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за именовање 
директора Јавних предузећа чији је оснивал општина Сјеница, оглашава 
јавни конкурс

 – за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Сеоски во-
доводи” Сјеница.

I
Подаци о Јавном предузећу:
Јавно комунално предузеће „Сеоски водоводи” Сјеница.
Седиште Јавног предузећа је у Сјеници, Краља Петра Првог б.б.
ПИБ: 105647912.
МБ: 20426454.
Претежна делатност Јавног предузећа је: 3600  – сакупљање, пречи-

шћавање и дистрибуција воде. 

II
Подаци о пословима: 
Послови директора су: представља и заступа предузеће, организује 

и руководи процесом рада;води пословање Јавног предузећа; одговара за 
законитост Јавног предузећа; предлаже дугорочни и средњорочни план 
пословне сарадње и развоја и одговоран је за њихово спровођење, пре-
длаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је 
за њихово спровођење; предлаже финансијске извештаје; извршава одлу-
ке надзорног одбора; бира извршне директоре, бира представнике Јавног 
предузећа у Скупштини друштва капитала чији је једини власник Јавно 
предузеће, закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу 
са законом којим се уређују радни односи, доноси акт о систематизацији; 
врши друге послове одређене законом, Оснивачким актом и Статутом Јав-
ног предузећа.

III
Услови за именовање директора Јавног предузећа: 
 – да је лице пунолетно и пословно способно;
 – да има стечено високо образовање на основним студијама у траја-

њу од најмање четири године, односно на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, ма-
стер струковним студијама, специјалистичким струковним студијама или 
на студијама трећег степена (доктор наука);

 – да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се 
захтева високо образовање из тачке 2;

 – да има најмање три године рада на пословима који су повезани са 
пословима Јавног предузећа;

 – да познаје област корпоративног управљања;
 – да има радно искуство у организовању рада и вођења послова;
 – да није члан органа политичлке странке, односно да му је одређено 

мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
 – да није осуђиван на казну затвора најмање шест месеци;
 – да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се 

уређују кривична дела, и то: 
 – обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, 
 – о бавезно психијатријско лечење на слободи, 
 – о бавезно лечење нарконама, 
 – о бавезно лечење алкохоличара, 
 – забрана вршења позива, делатности и дужности. 

IV
Место рада: Сјеница. 

V
Стручна оспособљеност, знања и вештине које се оцењују у избор-

ном поступку и начин њихове провере: 

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се оцењују у избор-
ном поступку су: познавање делокруга Јавног предузећа, стручна оспосо-
бљеност за рад на месту директора и вештина комуникације, организацио-
не способности и стручне способности у вези руковођења.

Провера стручне оспособљености знања и вештина у изборном по-
ступку врши се према мерилима за именовање директора Јавног предузећа 
која прописује Влада Републике Србије.

VI
Рок за подношење пријава на јавни конкурс: 30 дана од дана обја-

вљивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Именовање директора врши се на период од четири године.

VII
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место 

рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужи-
ни радног искуства са ратким описом послова на којима је кандидат радио 
до подношења пријаве на конкурс и одговорност на тим пословима, подат-
ке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. 

VIII
Докази који се прилажу на јавни конкурс: 
 – доказ да је лице пунолетно и пословно способно (извод из матичне 

књиге рођених и потврда Основног суда); 
 – доказ о стручној спреми (диплома);
 – доказ о радном искуству (радна књижица, потврда о радном иску-

ству на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 3. алинеје 
2. овог конкурса и потврда о најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима Јавног предузећа и потврда о радном 
искуству у организовању рада и вођења послова);

 – доказ да није члан органа политичке странке, односно да му је 
одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке (изја-
ва оверена од стране општинске управе или Основног суда или акт надле-
жног органа политичке странке);

 – доказ да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци 
(уверење или потврда издата од Министарства унутрашњих послова, на-
длежне Полицијске управе); 

 – доказ да није изречена мера безбедности у складу са законом којим 
се уређују кривична дела, и то: 

 – обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, 
 – о бавезно психијатријско лечење на слободи, 
 – о бавезно лечење наркомана, 
 – о бавезно лечење алкохоличара, 
 – забрана вршења позива делатности или дужности. 
(уверење или потврда Вишег и Основног суда по месту пребива-

лишта подносиоца пријаве).Учесници конкурса за именовање директора 
Јавног комуналног предузећа „Сеоски водоводи” Сјеница дужни су да уз 
пријаву на конкурс поднесу програм који намеравају да остваре у циљу 
развоја Јавног предузећа и повећања добити. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. 

IX
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Скупштина оп-

штине Сјеница, Комисија за именовање директора Јавног предузећа, Кра-
ља Петра Првог 1, са назнаком: За јавни конкурс за именовање директора 
Јавног комуналног предузећа „Сеоски водоводи” Сјеница.

X
Подаци о лицу за контакт: Марија Стојанова, начелница Одељења за 

општу управу и заједничке послове, телефон 0648096766.
Напомена: Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису при-

ложени сви потребни докази, Комисија одбацује Закључком против кога 
није допуштена жалба. 

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, 
„Општинском службеном гласнику Сјеница”, у дневним новинама „Поли-
тика”, које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, као и 
на интернет страници општине Сјеница http://www.sjenica.rs  21-32687

АКАДЕМИЈA СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШУМАДИЈА, КРАГУ-
ЈЕВАЦ, Трг тополиваца 4, Пошт. фах 173, телефон 034/300-990, објављује 
конкурс за избор:

1. једног наставника у звању виши предавач за ужу стручну област 
Технологија саобраћаја и заснивање радног односа са пуним радним вре-
меном на одређено време од пет година, за рад у Одсеку Трстеник.

Услови: пријаву на конкурс може поднети лице које има научни на-
зив доктора наука из научне области саобраћајно инжењерство, стечен 
на акредитованом студијском програму и акредитованој високошкол-
ској установи; има способност за наставни рад; које није осуђивано за 
кривична делo против полне слободе, фалсификовања исправе коју из-
даје високошколска установа или примања мита у обављању послова у 
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високошколској установи и које испуњава услове прописане Правилником 
о начину и поступку избора у звање наставника и сарадника Академије 
струковних студија Шумадија.

2. једног сарадника у звању асистент за ужу стручну област Техноло-
гија саобраћаја и заснивање радног односа са пуним радним временом на 
одређено време од три година, за рад у Одсеку Трстеник.

Услови: пријаву на конкурс може поднети лице које је студент док-
торских студија из области саобраћајно инжењерство, коjе je сваки од 
претходних степена студија (основне и мастер студије) завршило на 
акредитованом студијском програму из научне области саобраћајно ин-
жењерство и акредитованој високошколској установи, са просечном оце-
ном најмање 8 (осам); које није осуђивано за кривичнo делo против полне 
слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високошколској установи и коjе по-
казуjе смисао за наставни рад. Под напред наведеним условима у звање 
асистента може бити изабран и магистар наука коме је прихваћена тема 
докторске дисертације.

Документа која кандидат доставља на конкурс: својеручно потписа-
на пријава на конкурс; биографија; доказ о испуњавању услова конкурса у 
погледу школске спреме  – оверена фотокопија дипломе о стеченој одгова-
рајућој стручној спреми; оверена фотокопија дипломе о претходно завр-
шеним студијама; уверење надлежне полицијске управе да против канди-
дата није изречена правноснажна пресуда за кривичнo делo против полне 
слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високошколској установи; фотокопи-
ја важеће личне карте, односно очитан образац личне карте; уверење о др-
жављанству; извод из матичне књиге рођених; списак научних и стручних 
радова, као и саме радове. За избор у звање вишег предавача доставити 
и доказе о резултатима педагошког рада, са мишљењем студената о раду 
кандидата (ако постоји). За избор у звање асистента кандидат доставља и 
уверење или потврду о уписаним докторским студијама. Биографију, спи-
сак радова и радове кандидат доставља и у електронској форми на CD-у. 

Рок за подношење пријаве на конкурс: за избор у звање наставника 
је 15 дана, а за избор у звање асистента је 8 дана, рачунајући од дана обја-
вљивања конкурса. Неблаговремена и непотпуна пријава неће бити узета 
у разматрање.

Пријава се доставља на адресу: Академија струковних студија Шу-
мадија, Трг тополиваца 4, Пошт. фах 173, 34000 Крагујевац, са назнаком 
„Пријава на конкурс”, са назнаком за које звање се конкурише.  21-32858

ОМШ „ПЕТАР КОЊОВИЋ”, БЕОГРАД, Грчића Миленка 71 рас-
писује кoнкурс 

 – за пријем радника у радни однос на неодређено време са пуним 
радним временом (100% ) за следећа радна места:

1. наставник гитаре  – 1 извршилац
2. наставник солфеђа  – 1 извршилац
3. чистачица  – 1 извршилац
Кандидати морају да испуњавају услове из чл. 139. и 140. Закона о 

основама система образовања и васпитања, и то:
 – кандидат мора да има одговарајуће високо образовање стечено на 

студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије у складу са Законом о високом образовању) или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године;

 – да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са де-
цом и ученицима;

 – није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запу-
штање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примања и давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
противполне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за које није, у складу са Законом, утврђено дискрими-
наторско понашање;

 – за радно место чистачице  – основно образовање;
 – да има држављанство Републике Србије;
 – да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријавни формулар, кандидат обавезно подноси:
 – биографију,
 – уверење о држављанству Србије (не старије од шест месеци)  – ори-

гинал или оверена копија,
 – оверену копију дипломе о одговарајућем образовању,
 – уверење о неосуђиваности за горе наведена кривична дела (издаје 

МУП Србије), не старије од шест месеци  – оригинал или оверена копија,
 – извод из матичне књиге рођених  – оригинал или оверена копија. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 

страници МПНТР, а потребну документацију заједно са одштампаним 
формуларом достављају поштом на адресу школе: ОМШ „Петар Коњовић” 
Београд, Грчића Миленка 71 (за конкурс).

Рок за пријаву је осам дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање, 

као ни накнадна достава документације. Конкурс спроводи конкурсна ко-
мисија.

Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућу-
ју се на психолошку процену способноси за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака.  21-32848

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ, Управни одбор, на 
основу чл. 115, 116. и 119. Закона о здравственој заштити РС („Службени 
гласник РС”, број 25/19), чл. 19, 20. и 21. Статута Завода за јавно здравље 
Лесковац, на седници одржаној 9. децембра 2021. године, расписује јавни 
конкурс

 – за избор директора Завода за јавно здравље Лесковац на мандатни 
период од четири године.

Директор Завода је овлашћен и одговоран да:
 – представља и заступа Завод, дефинише пословну политику и по-

словни план и оранизује и руководи процесом рада Завода у складу са за-
коном; 

 – предузима мере за спровођење пословне политике, плана развоја и 
програма рада и обезбеђивање ресурса;

 – дефинише политику квалитета и циљеве који су од нарочитог зна-
чаја за успех усвојене стратегије развоја и анализира разлоге одступања 
планираних и реализованих вредности ;

 – врши преиспитивање пословања и контролу функционисања свих 
организационих јединица Завода у циљу континуираног повећања ефика-
сности;

 – прати све сегменте пословања кроз увид у имплементацију и кон-
тролу реализације пословно / финансијског плана;

 – одређује кључна подручја активности која имају стратешки значај 
за достизање пословних циљеви Завода и процењује пословне циљеве који 
имају приоритет за реализацију;

 – врши контролу оптимизације људских, техничких, организацио-
них, финансијских и других ресурса у Заводу; 

 – доноси одлуку о дислокацији људских, техничких, финансијских 
и других ресурса, а у циљу повећања ефикасности и ефективности рада; 

 – финансијски план и програм рада Завода извршава у складу са за-
коном;

 – одговоран је за доношење општих и појединачних аката, одлука, 
наредби и решења за које је овлашћен законом и Статутом,извршавање 
одлука, аката и налога законом овлашћених органа и подношење извешта-
ја о раду у складу са законом; 

 – доноси акт о организацији и систематизацији послова у Заводу;
 –  доноси план стручног усавршавања;
 –  спроводи усвојену кадровску политику, врши контролу реализаци-

је планова едукације и стручног усавршавања; 
 –  прати квалитет пружених здравствених услуга и спровођење уну-

трашње провере квалитета стручног рада здравствених радника и здрав-
ствених сарадника;

 –  одлучује о правима и обавезама запослених из радног односа, у 
складу са законом и општим актима;

 – спроводи извршавање судских одлука, аката и налога инспекциј-
ских и других законом овлашћених органа;

 –  одобрава превентивне мере;
 –  развија тимски рад у Заводу и креира климу креативног рада; 
 –  утврђује начин организовања и спровођења здравствене заштите 

за време штрајка у складу са законом;
 –  врши и друге послове предвиђене законом и Статутом.
За директора Завода за јавно здравље Лесковац, може бити именова-

но лице, које поред општих услова прописаних законом, испуњава и сле-
деће услове:

 – да је доктор медицине са завршеном специјализацијом из социјал-
не медицине, епидемиологије, хигијене или микробиологије или има висо-
ко образовање из области правних, економских односно организационих 
наука, на академским мастер студијама, у складу са законом којим се уре-
ђује високо образовање;

 – има завршену акредитовану едукацију из области здравственог 
менаџмента (види члан 271. Закона о здравственој заштити) („Службени 
гласник РС”, број 25/19);

 – има најмање пет година радног искуства као руководилац здрав-
ствене установе, односно руководилац оргтанизационе јединице у здрав-
ственој установи,

 – није осуђивано, односно против којег се не води истрага, односно 
против којег није подигнута оптужница за кривично дело утврђено зако-
ном којим се уређује организација и надлежност државних органа у су-
збијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких 
кјривичних дела, односно које није правноснажном судском одлуком осу-
ђивано за умишљајно кривично дело на казну затвора од шест месеци или 
тежу казну, нити за кривично дело против здравља људи, односно којем 
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није правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу 
са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување 
у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, оба-
везно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана 
вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати ду-
жност директора;

 – није члан органа политичке странке;
 – развијена комуникацијска, презентацијска и организацијска спо-

собност;
 – одговоран, аналитичан, самосталан, креативан и предан тимском раду;
 – испуњава и друге услове предвиђене статутом здравствене установе.
Уз пријаву на конкурс која садржи личну и радну биографију са адре-

сом и контакт телефоном, кандидат је дужан да приложи следеће доказе:
 – диплому о завршеном факултету;
 – диплому о завршеној специјализацији; 
 – уверење о завршеној акредитованој едукацији из области здрав-

ственог менаџмента (уколико је има);
 – потврду о дужини радног стажа у области здравствене заштите и 

на руководећим пословима; 
 – извод из матичне књиге рођених;
 – уверење о држављанству;
 – уверење надлежног тужилаштва да није осуђиван, односно против 

којег се не води истрага, односно против којег није подигнута оптужница 
за кривично дело утврђено законом којим се уређује организација и надле-
жност државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције 
и других посебно тешких кривичних дела; 

 – уверење надлежног органа да правноснажном судском одлуком 
није осуђивано за умишајно кривично дело на казну затвора од шест месе-
ци или тежу казну, нити за кривично дело против здравља људи, односно 
којем није правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности у 

складу са кривичним закоником и то: обавезно психијатријско лечење и 
чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на сло-
боди, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно 
забрана вршења позива, делатности и дужности због којег не меоже оба-
вљати дужност директора; 

 – оверена изјава да није члан органа политичке странке; 
 – изјаву кандидата о непостојању сукоба јавног и приватног интере-

са у смислу члана 113. став 6. Закона о здравственој заштити; 
 – предлог Плана рада и развоја за време директорског мандата. 
Докази о испуњењу конкурсом предвиђених услова достављају се у 

овереној фотокопији и да нису старија од 6 (шест) месеци. 
Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави 

лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове на које 
се прима. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања 

огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”. Оглас о јавном конкур-
су се објављује у огласним новинама Националне службе за запошљавање 
„Послови”, дневним новинама „Политика” и на интернет страници Мини-
старства здравља РС. Јавни конкурс се објављује и на интернет страници и 
на огласној табли Завода за јавно здравље Лесковац. 

Пријавом на конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за директора. Подаци се не могу користити 
у друге сврхе. 

Пријаве донети лично или послати поштом на адресу: Завод за јавно 
здравље Лесковац, Максима Ковачевића 11, 16000 Лесковац, са назнаком: 
„За јавни конкурс”, у року од 15 дана који почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”.

Кандидати ће о одлуци и именовању директора од стране оснивача 
бити писано обавештени.  21-32989

СУДСКИ ОГЛАСИСУДСКИ ОГЛАСИ

ВИШИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ

Виши суд у Зрењанину, по предмету 9Р. број 
13/21, по предлогу за признање стране судске одлуке 
предлагача Јон Јовице, против противника предлагача 
Јон Весне, непознатог места пребивалишта, поставио 
је противнику предлагача Јон Весни привременог за-
ступника адвоката Арсић Драгана из Зрењанина који ће 
заступати њена права и интересе у овој правној ствари 
док се законски заступник или пуномоћник противника 
предлагача не појави пред судом или док орган стара-
тељства не обавести суд да је противнику предлагача 
поставио старатеља.

9. Р. број 13/21  – Из Вишег суда у Зрењанину.
  21-33049

ВИШИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Виши суд у Сремској Митровици као првостепени 
ванпарнични суд, по судији Миљки Рађевић као судија 
појединцу у правној ствари предлагача Миловановић 
Војислава из Шида, Светог Саве 35, са боравиштем у 
Аустрији, Hauptstrasse 26/4, 3011 Untertullnerbach, чији 
је пуномоћник сестра Трубић Госпојинка из Шида, 
Саве Ковачевића 51 против противника предлагача Мо-
јић Наде са последњим суду познатим пребивалиштем 
у Аустрији,  Hernalser Hauptstrasse 116/18, 1170 Wien, а 
без пуномоћника, ради признања стране судске одлуке, 
донео је 8. децембра 2021. године решење, којим је про-
тивнику предлагача поставио привременог заступника 
адвоката Наташу Милосављевић из Сремске Митро-
вице, на основу члана 81. ст. 1. и 2. тачка 5. ЗПП-а у 
вези члана 30. ЗВП јер се противник предлагача налази 
у иностранству, а достављање није могуће извршити, а 
иста је без пуномоћника, због чега овај суд не може из-
вршити доставу предлога предлагача.

Постављени привремени заступник ће имати сва 
права и дужности законског заступника противника 
предлагача све док се противник предлагача не појави 
пред судом лично, односно док орган старатељства не 
постави стараоца.

3. Р. број 53/21  – Из Вишег суда у Сремској Митро-
вици.  21-32817

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

Први основни суд у Београду, судија појединац 
Светлана Миладиновић, у парници тужиоца ОТП банке 
против туженог Немање Николића, ради дуга, на основу 
члана 79. став 2. тачка 4. ЗПП-а, туженом Немањи Ни-
колићу поставио је привременог заступника  – адвоката 

Кос Зорана из Београда, Љубе Вучковића 30/18, који ће 
заступати туженог у овом поступку, све док се тужени 
или његов пуномоћник не појаве пред судом.

32. Пл. број 7415/19  – Из Првог основног суда у 
Београду.  21-32552

Први основни суд у Београду, и то судија Светла-
на Ристић судија појединац, у ванпарничном предмету 
предлагача Републике Србије, Влада РС, Канцеларија 
за сарадњу с медијима, коју заступа Државно право-
бранилаштво, Београд, Косовска 31, против противника 
предлагача Предузеће за телекомуникације „Телеком 
Србије” а.д., ради амортизације менице, издаје оглас.

Позива се лице код кога се налази меница АС 
2291952 издата од стране Предузећа за телекомуника-
ције „Телеком Србије” а.д. Београд да исту у року од 60 
дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласни-
ку Републике Србије”, покаже Првом основном суду у 
Београду.

Уколико девизна штедна књижица у наведеном 
року не буде презентована суду, суд ће исту огласити за 
поништену.

3. Р3. број 244/21  – Из Првог основног суда у Бео-
граду.  21-32862

Први основни суд у Београду, судија Јелена Бра-
шанац, у правној ствари тужиоца „Сава Неживотно 
осигурање АДО”, Београд, Булевар војводе Мишића 
51, против туженог Зорана Петровића из Мерошине, 
сада непознатог пребивалишта, ради дуга поставио је 
туженом Зорану Петровићу привременог заступника 
Марчета с. Гордану, адвоката из Београда, Патриса Лу-
мумбе 98, која ће га заступати у овом поступку, све док 
се тужени или његов пуномоћник не појаве пред судом, 
односно док орган старатељства не обавести суд да је 
туженом поставио старатеља.

31. Пл. број 545/21  – Из Првог основног суда у 
Београду.  21-32877

У правној ствари тужиље Обрадовић Ане, из Бео-
града, Палилула, Карабурма, Хомољска 6, тренутно 
на адреси Београд, Вишњичка Бања, Стојана Столета 
Аранђеловића 14, чији је пуномоћник Александар Ко-
совић, адвокат из Београда, Краљице Наталије 46 –48, 
против туженог Баракат Мајд, из Сирије, Хомс, са 
пребивалиштем у Београду, Хомољска 6, непознатог 
боравишта, ради развода брака, поставља се привре-
мени заступник из реда београдских адвоката са спи-
ска Адвокатске коморе, адвокат Драгана Марић из 

Београда, Теразије 29/16, који у поступку има сва права 
и дужности законског заступника и вршиће их док се 
тужени или његов пуномоћник не појаве пред судом 
или док орган старатељства не обавести суд да је по-
ставио стараоца, а све у смислу чл. 79, 80. и 81. Закона о 
парничном поступку.

7. П2. број 604/21  – Из Првог основног суда у Бео-
граду.  21-32878

Први основни суд у Београду, судија Јелена Бра-
шанац, у правној ствари тужиоца „ЕПС Дистрибуција” 
ДОО, Масарикова 1 –3, Београд, чији је пуномоћник 
Ђуро Чепић, адвокат из Београда, Булевар Михајла Пу-
пина 10И/улаз Ⅰ/апартман 424, против туженог Миро-
слава В. Јовановића из Београда, сада непознатог пре-
бивалишта, ради дуга поставио је туженом Мирославу 
В. Јовановићу привременог заступника Килибарда Н. 
Александра адвоката из Београда, Булевар Арсенија 
Чарнојевића 17 –1, који ће га заступати у овом поступ-
ку, све док се тужени или његов пуномоћник не појаве 
пред судом, односно док орган старатељства не обаве-
сти суд да је туженом поставио старатеља.

31. Пл. број 7258/19  – Из Првог основног суда у 
Београду.  21-32879

ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

Пред овим судом у току је парнични поступак по 
тужби тужиоца „ОТП банка Србија” а.д. Нови Сад, Трг 
слободе 5, чији је пуномоћник Светлана Анђелковић 
Милошевић, адвокат из Београда, Косовска 34, про-
тив туженог Јовице Касап из Београда, Вишњичка 59, 
Звездара, ради дуга, у ком предмету је туженом Јовици 
Касап постављен привремени заступник Стакић Павле, 
адвокат из Београда, Мике Аласа 24, који ће заступати 
туженог у овој парници и имати сва права и дужности 
законског заступника, све док се тужени не појави.

26. Пл. број 535/21  – Из Другог основног суда у 
Београду.  21-32864

Други основни суд у Београду, председник већ  – 
судија Јована Живановић Стојић, у правној ствари ту-
жиоца мал. Добривоја Станојловића и мал. Миодрага 
Станојловића, чији је заједнички законски заступник 
мајка Љубица Станојловић, сви из Мионице, Тике Ма-
ринца б.б., против туженог Марка Станојловића са пре-
бивалиштем у Београду  – Чукарица, Драгомира Станој-
ловића 34, a сада непознатим боравиштем, ради измене 
одлуке о висини издржавања, ван рочишта, 5. августа 
2021. године, донео је решење. Туженом Марку Станој-
ловићу поставља се привремени заступник и то адвокат 
Марко Вукша из Београда, Курсулина 10.
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Привремени заступник заступаће туженог у по-

ступку све док се тужени или његов пуномоћник не 
појаве пред судом, односно док орган старатељства не 
обавести суд да је поставио старатеља.

10. П2. број 1693/20  – Из Другог основног суда у 
Београду.  21-32866

ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

Пред овим судом у току је парнични поступак 
по тужби тужиоца Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање, Филијала за град Београд, Не-
мањина 30, против тужене Мирјане Гиргис из Новог 
Београда, Студентска 39/50, ради стицања без основа. 
У поступку је туженој Мирјани Гиргис из Новог Бео-
града, Студентска 39/50, сада непознатог боравишта 
постављен привремени заступник адвокат Нина Кргу-
шић Јовановић из Београда, Господар Јевремова 32А, 
који ће тужену заступати у овој парници и имати сва 
права и дужности законског заступника, све док се ту-
жена не појави.

21. П. број 27889/20  – Из Трећег основног суда у 
Београду.  21-32553

Трећи основни суд у Београду, и то судија Мирја-
на Ристовић, као судија појединац, у парници тужиоца 
Оператера дистрибутивног система „ЕПС дистрибу-
ција” д.о.о. Београд из Београда, Масарикова 1 –3, кога 
заступа пуномоћник адвокат Милутин Радоичић из 
Београда, поштански фах 107, 11158 Београд 118, про-
тив тужене Данијеле Ивић непознатог пребивалишта, 
ради неоснованог обогаћења, донео је ван рочишта 20. 
јула 2021. године решење којим је туженој Данијели 
Ивић непознатог пребивалишта, поставио привременог 
заступника адвоката Милеву Бабовић из Београда, Са-
рајевска 12, који ће имати права и дужности законског 
заступника и вршиће их све док се тужени или његов 
пуномоћник не појаве пред судом, а у смислу одредбе 
члана 81. став 2. тачка 4. и одредбе члана 82. ЗПП-а.

14. П. број 9502/19  – Из Трећег основног суда у 
Београду.  21-32554

Трећи основни суд у Београду, судија Илија Мар-
ковић, судија појединац, у парници тужиоца Генерали 
осигурање Србија а.д.о. Београд из Београда, Влади-
мира Поповића 8, чији је пуномоћник адв. Немања 
Алексић из Новог Сада, Грчкошколска 1 против туже-
ног Срђана Васиљковића из Београда, са последњим 
познатим пребивалиштем на адреси: Београд, Звездара, 
Ахмеда Адемовића 7, ради регреса, ван рочишта 13. 
јула 2021. године, донео је решење којим се поставља 
се привремени заступник туженом Срђану Васиљкови-
ћу из Београда, непознатог пребивалишта. За привре-
меног заступника туженом поставља се адвокат Ратко 
Крнић из Београда, Крунска 41/1, из разлога што се 
тужени не налази на датој адреси и достављање се није 
могло извршити.

Постављени привремени заступник Ратко Крнић 
из Београда, Крунска 41/1 заступаће туженог у парнич-
ном поступку 23. П. бр. 10862/20 све док се тужени или 
његов пуномоћник не појави пред судом.

23. П. број 10862/20  – Из Трећег основног суда у 
Београду.  21-32555

Трећи основни суд у Београду, и то судија Мир-
јана Ристовић, као судија појединац, у парници тужи-
оца Удружења осигуравача Србије  – Гарантног фонда 
из Новог Београда, Трешњиног цвета 1Г, кога заступа 
пуномоћник адвокат Слађана Митровић из Новог Бео-
града, Булевар Арсенија Чарнојевића 174/7, против 
туженог Милана Јосиповића непознатог пребивали-
шта, ради регреса, донео је ван рочишта 20. јула 2021. 
године решење којим је туженој Милану Јосиповићу 
непознатог пребивалишта поставио привременог за-
ступника адвоката Милеву Бабовић из Београда, Са-
рајевска 12, који ће имати права и дужности законског 
заступника и вршиће их све док се тужени или његов 
пуномоћник не појаве пред судом, а у смислу одредбе 
члана 81. став 2. тачка 4. и одредбе члана 82. ЗПП-а.

14. П. број 1456/18  – Из Трећег основног суда у 
Београду.  21-32556

Пред Трећим основним судом у Београду у току је 
поступак по предлогу предлагача Предузеће за едука-
цију, маркетинг и услуге „ЦПУ” д.о.о. Београд (Нови 
Београд), Милентија Поповића 9, МБ 17252615, ПИБ 
101823849, против противника предлагача Јавно пре-
дузеће Пошта Србије Београд (Палилула), Таковска 2, 
Београд  – Палилула, МБ 07461429, ПИБ 100002803, 
ради амортизације менице серијског АБ 0899148, АБ 
0899149 и АБ 0899150, чији је издавалац предлагач, 
издате у корист противника предлагача, регистроване у 
НБС 13. јула 2017. године.

Одређује се огласни рок од 60 дана, који тече од 
објављивања овог огласа у „Службеном гласнику Ре-
публике Србије”, у коме се могу поднети пријаве или 
приговори против предлога.

Позива се противник предлагача, као и свако друго 
лице које држи означене менице да исте покаже суду 
или обавести суд о лицу и адреси лица које држи ове 
менице.

Означене менице ће се судски поништити ако се у 
огласном року нико не пријави суду са овим меницама 
или не стави приговор против предлога за поништење 
ових исправа, а ималац ових меница не сме пренети 
права из истих на другог.

3. Р3. број 259/20  – Из Трећег основног суда у Бео-
граду.  21-32557

ОСНОВНИ СУД У АЛЕКСИНЦУ

У правној ствари тужиоца Ђурић Ненада из 
Алексинца, Лоле Рибара 48, чији је пуномоћник адв. 
Димитрије Димић из Ниша, против туженог Милано-
вић Немање из Алексинца, Леле Поповић б.б., ЈМБГ 
1202988731329, ради накнаде нематеријалне штете, 
туженом Милановић Немањи, сад на непознатој адреси 
за привременог заступника поставља се адвокат Ана 
Ђинђић Станимировић из Алексинца.

Привремени заступник туженог заступаће туже-
ног у поступку све док се исти или њихов пуномоћник 
не појаве пред судом.

2. П. број 617/20  – Из Основног суда у Алексинцу.
  21-32853

ОСНОВНИ СУД У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ

Основни суд у Бачкој Паланци, поступајући по су-
дији Јелици Вујиновић, као судији појединцу, у правној 
ствари тужиоца Милош Кнежевић ПР Кабловска теле-
комуникација „Hall systems” из Бачке Паланке, Југо-
словенске армије 33, кога заступа пуномоћник Душан 
Поповић, адвокати из Бачке Паланке, против тужене 
Анке Пилиповић, као правног следбеника иза пок. Дра-
гана Пилиповића, бившег из Бачке Паланке, са адресом 
становања наведеној у тужби Бачка Паланка, Парти-
занска 3, ради исплате дуга, вредност спора 22.000,00 
динара, на основу члана 327. став 1, а применом одред-
би члана 81. ст. 1. и 2. тач. 4. и 5. Закона о парничном 
поступку, 26. новембра 2021. године, ван рочишта за 
главну расправу, донео је решење.

Поставља се привремени заступник туженој Анки 
Пилиповић, као правном следбенику иза пок. Драгана 
Пилиповића, чије је пребивалиште, односно борави-
ште непознато, а нема пуномоћника, Страхиња Об-
радовић, адвокат из Бачке Паланке, а ради заступања 
интереса тужене у правној ствари која се води код овог 
суда под посл. бр. Пл. 84/2018, а по тужби са предлогом 
за издавање платног налога тужиоца Милош Кнежевић 
ПР кабловска телекомуникација „Hall systems” из Бачке 
Паланке од 25. октобра 2018. године.

Привремени заступник ће у овој правној ствари 
вршити сва права и дужности законског заступника ту-
женог, те ће предузимати парничне радње у поступку, 
све док се тужени, његов законски заступник или пуно-
моћник не појаве пред судом или док орган старатељ-
ства не обавести суд да је поставио старатеља.

Суд ће оглас о постављању привременог заступни-
ка објавити у „Службеног гласнику Републике Србије”, 
на огласној табли суда и на интернет страници суда.

Пл. број 84/2019  – Из Основног суда у Бачкој Па-
ланци.  21-32443

ОСНОВНИ СУД У БЕЧЕЈУ

Пред овим судом у току је поступак расправља-
ња заоставштине пок. Русов Јована Владимира ЈМБГ 
1701937830019, рођеног 17. јануара 1937. године у ме-
сту Турија, Србобран, неожењен са последњим преби-
валиштем у Бечеју, Змај Јовина 180, који је преминуо у 
Новом Саду дана 14. јула 2020. године.

Како се не зна да ли има законских наследника, 
позивају се лица која полажу право на наслеђе иза по-
којног Русов Јована Владимира ЈМБГ 1701937830019 

рођеног 17. јануара 1937. године у месту Турија, Ср-
бобран, неожењен, са последњим пребивалиштем у 
Бечеју, Змај Јовина 180, који је преминуо у Новом Саду, 
14. јула 2020. године да се пријаве овом суду у року од 
годину дана од дана објављивања огласа у „Службеном 
гласнику Републике Србије”, јер ће се по протеку овог 
рока, ако се нико не јави, заоставштина предати Репу-
блици Србији.

О. број 697/2020  – Из Основног суда у Бечеју.
  21-32548

ОСНОВНИ СУД У БУЈАНОВЦУ

Основни суд у Бујановцу, судија Светозар Симић, 
у ванпарничном предлогу предлагача Љевица Хадмир 
из Бујановца, Гњиланска 006, ради доказивања смрти 
Љевица Ћибрије бив. из Бујановца, у смислу члана 62. 
Закона о ванпарничном поступку, 3. децембра 2021. го-
дине, издаје оглас.

Пред овим судом у току је ванпарнични поступак 
по предлогу предлагача Љевица Хадмир из Бујановца, 
за доказивање смрти лица Љевица Ћибрије бив. из Бу-
јановца која је умрла, али чињеница смрти није уписа-
на у матичну књигу умрлих.

Основни суд у Бујановцу позива сва лица која не-
што знају о животу или смрти Љевица Ћибрије бив. из 
Бујановца, да у року од 30 дана, од дана објављивања 
овог огласа јаве о томе овом суду.

Суд ће одлучити о предлогу по истеку рока од јед-
ног месеца од дана објављивања огласа у „Службеном 
гласнику Републике Србије”.

Р2. број 29/21  – Из Основног суда у Бујановцу.
  21-32621

Основни суд у Бујановцу, судија Стојилковић Дра-
ги у парничном предмету тужиоца Ајдини Ћемаља 
из В. Трновца, против тужених Ајдини Исмета Сали-
хи Фикрије, Ајдини Рафета, Ајдини Невзета, Ајвази 
Мемета, сви из с. В. Трновац, Ибраими Хајрије из с. 
Осларе, ради утврђивања права службености, вредност 
спора 10.000,00 динара, одлучујући о предлогу тужио-
ца, 24. новембра 2021. године, доноси оглас.

Решењем овог суда П. број 559/20 од 24. новембра 
2021. године, одређује се Драган Величковић, адв. из 
Бујановца, за привременог заступника туженом Ајдини 
Рафету из с. В. Трновац и Ибраими Хајрији из с. Осла-
ре у поступку ради утврђивања права службености.

Истим решењем одређено је даће привремени за-
ступник заступати тужене Ајдини Рафета из с. В. Трно-
вац и Ибраими Хајрије из с. Осларе, у поступку све док 
се они или њихов пуномоћник не појаве пред судом, 
односно док орган старатељства не обавести суд да је 
туженима поставио стараоца.

Оглас објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије” и на огласној табли суда.

П. број 559/20  – Из Основног суда у Бујановцу.
  21-32820

ОСНОВНИ СУД У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

Пред овим судом у току је поступак по предлогу 
предлагача Рајчић Миодрага из Затоња, ради утврђи-
вања чињенице смрти Гајић Љубинке бив. из Затоња, 
која је преминула 21. септембра 2007. године, али чи-
њеница смрти није уписана у матичну књигу умрлих. 
Основни суд у Великом Градишту позива сва лица која 
нешто знају о животу или смрти сада пок. Љубинке Га-
јић бив. из Затоња, да у року од 15 дана од дана обја-
вљивања огласа јаве о томе овоме суду. По истеку рока 
суд ће утврдити да ли је наведено лице умрло.

Р2. број 34/21  – Из Основног суда у Великом Гра-
дишту.  21-32734

ОСНОВНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ

Покреће се поступак за поништење исправе чеко-
ве бр. 3084418 издаваоца Уникредит банка Србија АД 
Београд, филијала Зајечар и одређује рок од 30 дана у 
коме се могу поднети пријаве и приговори против пре-
длога уз позив да се исправе покажу суду или извести 
суд о лицу и пребивалишту лица које држи исправе уз 
упозорење да се исправа  – чек поништи, ако се у року 
од 30 дана са предметном исправом не пријави суду 
или се не стави приговор против предлога за пониште-
ње исправе уз упозорење да дужник по овој исправи не 
може пуноважно испунити своју обавезу нити обнови-
ти и изменити исправу као и да ималац не сме пренети 
права из ове исправе.

12. Р3. број 180/21  – Из Основног суда у Зајечару.
  21-32735
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Поступајући по тужби тужиље Баум Зорице из Ве-

лике Јасикове, Град Зајечар, Основни суд у Зајечару у 
предмету П2. 343/21 на основу члана 81. став 2. тачка 
4. ЗПП-а донео решење којим је туженом Baum Joachim 
Ralph Gunteru, са непознатим пребивалиштем односно 
боравиштем поставио привременог заступника Мило-
сављевић Златка адв. из Зајечара, која има сва права и 
дужности законског заступника туженог Baum Joachim 
Ralph Gunterа све док се тужени или његов пуномоћник 
не појаве пред судом, односно док орган старатељства 
не обавести суд да је туженом поставио старатеља.

20. П2. број 343/21  – Из Основног суда у Зајечару.
  21-32736

ОСНОВНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ

Основни суд у Зрењанину, по судији Ружици 
Милошев Дураковић, као судији појединцу, у правној 
ствари тужиоца Стојановић Ивана из Зрењанина, кога 
заступа Милан Илић, адвокат из Зрењанина, против 
тужених прворедне Стојановић Мире из Зрењанина, 
другоредног Илић Неђа из Клека, које обоје заступа 
пуномоћник Вујовић Зоран, адвокат из Сечња и треће-
редног Мемети Бајрама са последњим познатим пре-
бивалиштем у Француској, а сада на непознатом месту 
пребивалишта и боравишта, ради утврђења, вредност 
предмета спора 500.000,00 динара, донео је ван рочи-
шта, 25. новембра 2021. године оглас.

Поставља се за привременог заступника, по редо-
следу са списка адвоката који суду доставља надлежна 
адвокатска комора, трећередно туженом Мемети Бајра-
му са последњим познатим пребивалиштем у Францу-
ској, а сада на непознатом месту пребивалишта и бо-
равишта, Славица Милин, адвокат из Зрењанина, која 
ће је заступати у предмету овог суда који се води под 
пословним бројем 27 П. 1493/20.

27. П. број 1493/20 (Су. број VIⅠⅠ-49 3427/21)  – Из 
Основног суда у Зрењанину.  21-32737

Основни суд у Зрењанину, по судији Павловић Та-
тјани, као председнику Већа, у правној ствари Хегедиш 
Нандора из Зрењанина, кога заступа пуномоћник Ба-
лош Марија, адвокат из Зрењанина, против тужене Хе-
гедиш Сање из Зрењанина, са последњом пријављеном 
адресом у Зрењанину, Барток Беле 67, сада непознатог 
места боравишта и пребивалишта, ради развода брака, 
ван рочишта 9. децембра 2021. године донео је решење.

Поставља се за привременог заступника туженој 
Хегедиш Сањи, сада непознатог места боравишта и 
пребивалишта, Николић Милош, адвокат из Зрењани-
на, који ће именовану заступати у предмету овог суда 
број 35 П2. 493/2021.

Привремени заступник предузимаће парничне 
радње у поступку све док се странка и њен законски 
заступник или пуномоћник не појаве пред судом или 
док орган старатељства не обавести суд да је поставио 
старатеља.

35. П2. број 493/2021 (Су.број VIII-49 3674/2021)  – 
Из Основног суда у Зрењанину.  21-33053

ОСНОВНИ СУД У ЈАГОДИНИ

Основни суд у Јагодини, судија Драгана Лазаре-
вић, као председник већа, у парници тужиље Иване 
Милановић из Јагодине, чији је пуномоћник адв. Ива-
на Миљковић из Јагодине, против туженог Братислава 
Милановића са последњим пребивалиштем у Јагодини, 
сада непознатог боравишта, ради развода брака, донео 
је 18. новембра 2021. године решење.

Туженом Братиславу Милановићу, са последњим 
пријављеним пребивалиштем у Јагодини, Љубише 
Урошевића 6/6, сада непознатог боравишта, одређује 
се привремени заступник адвокат Момчило Вукоса-
вљевић из Јагодине, у парници П2-300/21, који ће у 
овом поступку имати сва права и дужности законског 
заступника туженог, све док се тужени или његов пу-
номоћник не појаве пред судом, односно док орган 
старатељства не обавести суд да је поставио стараоца 
туженом.

П2. број 300/21  – Из Основног суда у Јагодини.
  21-33046

ОСНОВНИ СУД У КИКИНДИ

Основни суд у Кикинди, по судији Зорици Лаушев 
Глигић као судији појединцу у правној ствари тужио-
ца Небојше Кукића (ЈМБГ 0711966840017) из Кикин-
де. Душана Васиљева 47/5 и Душана Кукића (ЈМБГ 
0905972840044) из Кањиже, Јожефа Атиле 5, чији 
је пуномоћник Јасмина Лисул, адвокат из Кикинде, 

против тужених Маријане Кнежевић Кукић из Фран-
цуске, 93240 Stains, 80 Rue Jean Durand, Ilone Chaffe 
Sabo из Аустралије, са непознатим пребивалиштем и 
Барбаре Генто Кукић из Шпаније. са непознатим пре-
бивалиштем, ради утврђења. вредност предмета спора 
10.000,00 динара, ван рочишта 18. октобра 2021. годи-
не донео је решење.

Поставља се привремени заступник туженим Ilone 
Chaffe Sabo и Барбари Генто Кукић у предмету који 
се пред овим судом води под пословним бројем 6П. 
1560/21.

За привременог заступника поставља се Милана 
Новаковић адвокат из Кикинде која има сва права и ду-
жности законског заступника и овлашћење да предузи-
ма све парничне радње у поступку, док се тужени и њи-
хови законски заступници или пуномоћници не појаве 
пред судом или док орган старатељства не обавести суд 
да је поставио туженим стараоце.

Против овог решења жалба није дозвољена.
6. П. број 1560/21  – Из Основног суда у Кикинди.
  21-32560

Основни суд у Кикинди, по судији Наташи Иве-
тић, у правној ствари тужиоца Ференца Сабо из Ки-
кинде, ЈМБГ 2710953840019, чији је пуномоћник Бра-
нислав Коларски, адвокат из Кикинде, против тужене 
Магде Фос, последње пребивалиште у Кикинди, сада 
непознатог пребивалишта, ради утврђења, донео је ре-
шење.

Милица Милошевић, адвокат из Војвода Степе 
поставља се за привременог заступника туженој Магди 
Фос непознатог места пребивалишта, у поступку који 
се пред овим судом води под 1 П.1638/21.

1. П. број 1638/21  – Из Основног суда у Кикинди.
  21-32562

ОСНОВНИ СУД У КИКИНДИ 
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ

Основни суд у Кикинди, Судска јединица Нови 
Кнежевац, по судији Мирјани Микалачки, у ванпар-
ничном поступку предлагача Тање Недељков из Новог 
Кнежевца, Краља Петра Првог Карађорђевића 10, ради 
поништаја исправе, на основу члана 200. Закона о ван-
парничном поступку и члана 23. став 1. тачка 14. Зако-
на о чеку у вези са чланом 90. став 3. Закона о меници, 
дана 29. новембра 2021. године издао је оглас.

Покреће се поступак за поништај чека 
број 0000176436079, по текућем рачуну број 
160560010082908385, издаваоца Banke Intesa a.d. Бео-
град, који је изгубила предлагач Тања Недељков.

Позивају се сва лица да чек бр. 0000176436079, по 
текућем рачуну број 160560010082908385, издаваоца 
Banke Intesa a.d. Београд, покажу суду или да известе 
суд о лицу и пребивалишту лица које држи чек или да 
поднесу приговор против предлога за поништај чека, у 
року од 60 дана од дана објављивања огласа у „Службе-
ном гласнику Републике Србије”, јер ће у противном 
суд огласити чек поништеним.

Упозорава се дужник да не може пуноважно да ис-
пуни обавезу из чека, да обнови или замени чек, као и 
да ималац не сме да пренесе права из ове исправе.

I-3 Р3. број 501/21  – Из Основног суда у Кикинди, 
Судска јединица у Новом Кнежевцу.  21-32561

ОСНОВНИ СУД У КЊАЖЕВЦУ

Основни суд у Књажевцу и то судија Сања Соко-
ловић поступајући по предлогу предлагача Вукади-
новић Милољуба из Књажевца, 9. август 25б/2, ради 
утврђивања чињенице смрти Вукадиновић Радомира 
из села Кандалица, чији је привремени старатељ Вука-
диновић Сузана из Књажевца, 9. август 25б/2, по ре-
шењу Центра за социјални рад по решењу Центра за 
социјални рад у Књажевцу бр. 1 57100-1091/2021 од 
30. септембра 2021. године, позива сва лица која нешто 
знају о животу или смрти Вукадиновић Радомира из 
села Кандалица, рођеног 22. јула 1929. године у селу 
Кандалица, Општина Књажевац, са последњим преби-
валиштем у селу Кандалица, да се јаве Основном суду 
у Књажевцу канцеларија бр. 11, предмет 4 Р2. бр. 15/21 
ради давања обавештења о томе и то у року од 15 дана 
од дана објављивања овог огласа у „Службеном гласни-
ку Републике Србије”, Београд.

По протеку поменутог рока суд ће наставити по-
ступак и донети одлуку на основу расположивих пода-
така и прикупљених доказа.

4. Р2. број 15/21  – Из Основног суда у Књажевцу.
  21-32834

ОСНОВНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ

Основни суд у Крагујевцу поставио је привреме-
ног заступника решењем 10П2-557/21 од 17. новембра 
2021. године, на основу одредбе члана 81. став 2. тачка 
4. ЗПП-а, туженој Bouchemmaoui Khaoula из Церов-
ца, у предмету по тужби тужиоца Al-Obaidi Wathek из 
Церовца, ради поништаја брака, и то адвоката Рашка 
Радовановића из Крагујевца, који ће као привремени 
заступник заступати тужену Bouchemmaoui Khaoula 
из Церовца, све док се тужена или њен пуномоћник 
не појаве пред судом, односно док орган старатељ-
ства не обавести суд да је поставио старатеља туженој 
Bouchemmaoui Khaoula из Церовца.

10. П2. број 557/21  – Из Основног суда у Крагујевцу.
  21-32466

Основни суд у Крагујевцу поставио је привреме-
ног заступника решењем овог суда 28П број 4267/21 од 
8. новембра 2021. године, а на основу члана 81. став 2. 
тачка 4. ЗПП-а, туженом Симону Зечевићу, а у предме-
ту по тужби тужиоца Ане Алексовски из Крагујевца, 
против туженог Симона Зечевића, ради дуга, све док 
се тужени или његов пуномоћник не појаве пред судом, 
односно док орган старатељства не обавести суд да је 
поставио туженом Симону Зечевићу старатеља.

28. П. број 4267/21  – Из Основног суда у Крагујевцу.
  21-32467

Основни суд у Крагујевцу у парници по тужби 
тужиоца Станислава Пантовића из Крагујевца, Влади-
ке Николаја Велимировића 1/20, чији је пуномоћник 
Немања Марковић, адв. из Крагујевца, против тужене 
Марије Ивковић из Крагујевца, Љубићска 17, ЈМБГ 
2104985725028, сада на непознатој адреси, ради дуга, 
туженој Марији Ивковић из Крагујевца поставио је 
привременог заступника решењем П-7206/21 од 29. 
новембра 2021. године. За привременог заступника је 
одређен адвокат из Крагујевца. Привремени зaступник 
туженог вршиће свa прaвa и дужности у име и зa рaчун 
тужене Марије Ивковић из Крагујевца, у овој парници, 
све док се тужена Марија Ивковић или њен пуномоћ-
ник не појaве пред судом, односно док оргaн стaрaтељ-
ствa не обaвести суд дa је постaвио туженом стaрaоцa 
зa посебне случaјеве. 

4П-7206/21  – Из Привредног суда у Крагујевцу.
  21-33051

ОСНОВНИ СУД У КРУШЕВЦУ

Основни суд у Крушевцу по судији Драгани Јанко-
вић, судији појединцу у поступку ради накнаде штете 
тужиоца Горице Бејат из Крушевца, Танаска Рајића 20, 
ЈМБГ 2505973786018, коју у поступку заступа пуно-
моћник адвокат Александар Обрадовић из Београда, 
против туженог Ђурице Боровића из Крушевца, на 
последњој пријављеној адреси у Видовданској улици 
193, ЈМБГ 2903980781027 сада на непознатој адреси у 
иностранству, коме се поставља за привремени заступ-
ник, адвокат Миодраг Ђидић из Крушевца с обзиром 
да туженом достављање тужбе није могло да се извр-
ши, на основу члана 81. став 2. тачка 5, у вези чл. 82. и 
83. ЗПП-а, постављени заступник ће заступати туженог 
све док се не појави пред судом или именује другог пу-
номоћника.

П. број 6039/21  – Из Основног суда у Крушевцу.
  21-32814

ОСНОВНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ

Основни суд у Лесковцу, председник већа  – судија 
Срђан Звездановић, у парници тужиље Бајовић Тамаре 
из Лесковца, Дубочица 19, коју заступа адв. Бранислав 
Цветковић из Лесковца, против туженог Бајовћ Игора 
из Немачке, 58332 Schwelm, August-Bendler-Strase бр. 
24, сада на непознатој адреси, ради развода брака, 18. 
новембра 2021. године, донео је оглас.

Решењем Основног суда у Лесковцу 42П2 број 
88/18 од 18. новембра 2021. године, а на основу члана 
81. став 2. тачка 4. Закона о парничном поступку по-
стављен је адвокат Владимир Стојановић из Лесковца, 
за привременог заступника туженом Бајовић Игору из 
Немачке, сада на непознатој адреси.

Истим решењем одређено је да ће привремени 
заступник заступати туженог Бојовић Игора у овом 
поступку све док се тужени или његов пуномоћник не 
појаве пред судом, односно док орган старатељства не 
обавести суд да је туженом поставио стараоца.

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије”.

42. П2. број 88/18  – Из Основног суда у Лесковцу.
  21-32764
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Основни суд у Лесковцу, као ванпарнични суд, по 

судији Александри Перишић, у предмету расправљања 
заоставштине иза смрти пок. Милосављевић Вукоја, од 
оца Милана, бив. из Приштине, преминулог 6. априла 
2019. године, на основу члана 208. Закона о наслеђива-
њу, 21. маја 2021. године, издао је оглас.

Вукоје Милосављевић, од оца Милана Милоса-
вљевића и мајке Зорке Милосављевић, рођен 11. сеп-
тембра 1952. године у Рачи, Куршумлија, са послед-
њим пријављеним пребивалиштем у Приштини, на 
адреси Краља Петра Првог 9/4/16, територија Косова 
и Метохија, преминуо је 6. априла 2019. године у 23.00 
часова у Нишу.

Позивају се сва лица која полажу право на наслеђе 
иза смрти пок. Вукоја Милосављевића, бив. из При-
штине да се без одлагања јаве Основном суду у Лесков-
цу, а ради расправљања заоставштине иза смрти пок. 
Вукоја.

Суд ће, у складу са чланом 209. став 1. Закона о 
наслеђивању, након истека законом предвиђених роко-
ва од објављивања огласа у „Службеном гласнику Ре-
публике Србије” и на огласној табли Основног суда у 
Лесковцу, донети решење и предати заоставштину пок. 
Вукоја на уживање Републици Србији, а све у сврху 
окончања оставински расправе.

О. број 1146/21  – Из Основног суда у Лесковцу.
  21-33005

ОСНОВНИ СУД У ЛОЗНИЦИ

Основни суд у Лозници, судија Андреј Мирковски, 
као судија појединац у парничном предмету тужиоца 
Симић Живорада из Крупња против туженог Дејана 
Милићевића из Клубаца, ради дуга, 22. новембра 2021. 
године, донео је оглас.

Решењем овог суда на основу члана 141. ЗПП-а 
постављен је адвокат Никола Ковачевић из Лознице за 
привременог заступника туженом Дејану Милићевићу 
из Клубаца.

Овај оглас објавиће се у „Службеном гласнику Ре-
публике Србије” и на огласној табли суда.

5. П. број 1/21  – Из Основног суда у Лозници.
  21-32623

ОСНОВНИ СУД У НИШУ

За привременог заступника тужене Слободанке 
Ђуровић из Ниша, у парници која се води пред Основ-
ним судом у Нишу, у предмету 20П-7171/20, по тужби 
тужиоца „ОТП банка Србија” а.д. Нови Сад, због дуга, 
на основу одредбе члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП-а, по-
стављен је адв. Горан Ђорђевић из Ниша.

Адвокат Горан Ђорђевић из Ниша ће заступати 
тужену Слободанку Ђуровић из Ниша у парничном по-
ступку док се тужена или њен пуномоћник не појави 
пред судом.

20. П. број 7171/20  – Из Основног суда у Нишу.
  21-32517

У парничном поступку који се под ознаком и бро-
јем 28 П брoj 5830/2019 води пред Основним судом у 
Нишу, између тужиоца ЈП Електропривреда Срби-
је ДОО Београд, Огранак у Нишу, Булевар др Зорана 
Ђинђића 46-а, против туженог Горана Радивојевића 
непознатог боравишта, ради дуга, вредност предмета 
спора 6.750,61 динара, туженом горану радивојевићу је 
постављен привремени заступник и то адв. Милош С. 
Ђорђевић из Ниша.

Привремени заступник вршиће за туженог сва 
права и дужности законског заступника, све док се за-
конски заступник туженог или његов пуномоћник не 
појаве пред судом.

28. П. брoj 5830/2019  – Из Основног суда у Нишу.
  21-33052

ОСНОВНИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ 
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У ТУТИНУ

Основни суд у Новом Пазару, Судска јединица у 
Тутину, судија Алдин Лекпек, председник већа, у прав-
ној ствари тужиље Заде Хусић из Тутина, против туже-
ног Фадила Хусића из Рожаја, Црна Гора, сада на не-
познатој адреси, ради развода брака, 8. децембра 2021. 
године, донео је оглас.

Основни суд у Новом Пазару, Судска јединица у 
Тутину поставио је адвоката Дупљак Џенгиса из Тути-
на за привременог заступника туженом Фадилу Хусићу 
из Рожаја, Црна Гора, сада на непознатој адреси, који 

ће заступати интересе туженог све док се тужени или 
његов пуномоћник не појаве пред судом или док орган 
старатељства не постави стараоца туженом.

II 19. П2. број 512/21  – Из Основног суда у Новом 
Пазару, Судска јединица у Тутину.  21-32611

ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ

Основни суд у Новом Саду, по судији Гордани 
Кесер, у смислу чл. 61. и 71. ЗВП-а, позива несталог 
Тонић Стојимена који је рођен 10. фебруара 1934. го-
дине од оца Саве и мајке Наде у Житном Потоку, са по-
следњим пребивалиштем у Новом Саду, Булевар цара 
Лазара 58, а који је према наводима предлагача нестао 
17. јуна 2016. године, када је напустио стан у раним ју-
тарњим сатима, да би отишао у викендицу у Лединце, 
од када му се губи сваки траг, па се позива он и свако 
друго лице, које ма шта зна о њему и његовом животу, 
да се без одлагања јави овом суду, с тим да ће проте-
ком рока од 15 дана, од објављивања огласа, суд донети 
одлуку по предлогу за доказивање смрти.

Р2. број 326/21  – Из Основног суда у Новом Саду.
  АУ21-1619

Основни суд у Новом Саду, по судији Драгани 
Митровић у оставинском поступку иза пок. Вере (Љу-
бомир) Динчић рођ. Пешић, бив. из Новог Сада, која 
је рођена 27. новембра 1931. године у Београду, држа-
вљанин РС, удовица, са последњим пребивалиштем у 
Новом Саду, Јеврејска 4, преминула 2. августа 2021. 
године, издаје оглас.

Позивају е непознати наследници на непознатим 
адресама пребивалишта и боравишта да се јави у року 
од једне године од дана објављивања овог огласа у 
„Службеном гласнику Републике Србије”, ради учешћа 
у поступку и остваривању права на наслеђе.

По истеку наведеног рока, ако се наследници не 
јаве, суд ће расправити заоставштину иза пок. оставио-
ца, на основу података са којима располаже.

О. број 5201/2021  – Из Основног суда у Новом Саду.
  21-32763

Основни суд у Новом Саду по судији Јованки Тра-
вар у ванпарничном предмету предлагача „Savacoop” 
д.о.о. Нови Сад, Теодора Мандића 9, против против-
ника предлагача Биљана и Лука, Sberbanka и IMB ради 
амортизације исправе, издаје оглас.

Основни суд у Новом Саду позива сва лица која 
поседују исправу, меницу, издате од предлагача по 
основу пословне сарадње, а као средство обезбеђења, 
следећи серијски број:

 – АА 1339333 Биљана и Лука
 – АА 8565834 Sberbanka
 – AA 8565835 Sberbanka
 – AA 8565836 Sberbanka
 – AA 8565837 Sberbanka
 – AA 8565838 Sberbanka
 – AA 1339313 IMV
да известе суд у року од 60 дана јер ће у супрот-

ном суд, по протеку рока наведене менице огласити за 
поништене. Истовремено се позивају сви да покажу ис-
праву или известе суд о лицу и пребивалишту лица које 
држи исправу, с тим да ће се исправе судски поништи-
ти ако се у остављеном року, са предметном исправом 
не пријаве суду или не ставе приговор против предлога 
за проглашење наведене менице, уз упозорење да ду-
жник по овој исправи не може пуноважно испунити 
своју обавезу, нити обновити или заменити исправу, 
нити издати нови купон или талон, као и да не сме пре-
нети права из наведене исправе.

Р3. број 215/20  – Из Основног суда у Новом Саду.
  21-32880

Основни суд у Новом Саду, судија др Биљана 
Лепотић, у парници тужиље Милке Пауковић, Лазе 
Костића 50, Ђурђево, чији је пуномоћник Зорица Пе-
рић, адвокат из Новог Сада, против тужених Далибо-
ра Пауковић, са последњим познатим пребивалиштем 
у Новом Саду, Гундулићева 20 и Драгане Бабић, са 
последњим познатим пребивалиштем у Аустралији 
у Мелбурну, сада на непознатом месту боравка, ради 
утврђења брачне тековине, впс: 1.000.000,00 динара, 
донео је 3. новембра 2020. године, оглас.

Решењем овог суда пословни број П-17214/2020 
од 3. новембра 2020. године на основу члана 81. став 2. 
тачка 4. ЗПП-а, постављен Сератлић Милан, адвокат из 

Новог Сада, за привременог заступника туженој Драга-
ни Бабић, сада на непознатом месту боравка, а у парни-
ци која се води код овог суда по тужби Милке Пауковић, 
Лазе Костића 50, Ђурђево, чији је пуномоћник Зорица 
Перић, адвокат из Новог Сада, против тужених Дали-
бора Пауковић, са последњим познатим пребивали-
штем у Новом Саду, Гундулићева 20 и Драгане Бабић, 
са последњим познатим пребивалиштем у Аустралији у 
Мелбурну, ради утврђења брачне тековине.

Истим решењем је одређено да ће привремени за-
ступник заступати тужену у поступку све док се туже-
на или њен пуномоћник не појаве пред судом.

П. број 17214/2020  – Из Основног суда у Новом 
Саду.  21-32953

Основни суд у Новом Саду, поступајући по судији 
Татјани Наумов, у правној ствари тужиоца Удружење 
осигуравача Србије  – Гарантни фонд, Београд, Тре-
шњиног цвета 1Г, МБ 07008724, ПИБ 101727995, кога 
заступа Душко Јовановић, чији је пуномоћник Жељко 
Маровић адвокат у Новом Саду и др. против туже-
ног Мирослава Симичића, ЈМБГ 1403976800037, са 
последњом познатом адресом у Чуругу, Војвођанска 
36, сада на непознатом месту боравка, ради регресне 
накнаде штете, впс: 4.196.400,54 динара, 25. новембра 
2021. године издаје оглас.

Основни суд у Новом Саду, применом члана 81. 
став 2. тачка 4. и члана 81. Закона о парничном поступ-
ку, туженом Мирославу Симичићу из Чуруга, сада на 
непознатој адреси, поставља се привремени заступник 
Младен Милосављевић, адвокат из Новог Сада, који 
ће штитити интересе туженог у овој парници која се 
води код овог суда под број П-42588/2021 и који ће за-
ступати туженог све док се тужени или његов законски 
заступник или пуномоћник не појави пред судом или 
док орган старатељства не обавести суд да је поставио 
старатеља.

П. број 42588/2021  – Из Основног суда у Новом 
Саду.  21-33023

Основни суд у Новом Саду, судија Радомир Штула, 
у оставинском поступку иза пок. Цвјетка Витковића, 
који је рођен 20. марта 1940. године, ожењен, преминуо 
19. маја 2020. године, са последњим пребивалиштем у 
Новом Саду, Краљевића Марка 56/4/17, издаје оглас.

Позива се син оставиоца, чије име и презиме оста-
лим законским наследницима и суду није познато, на 
непознатом месту пребивалишта односно боравишта, 
да се јави Основном cyду у Новом Саду у року од јед-
не године од дана објављивања огласа у „Службспом 
гласнику Републике Србије”, ради остваривања права 
на наслеђе.

Пo истеку наведеног рока, ако се син оставиоца не 
јави суду, суд ће расправити заоставштину иза оставио-
ца на основу података којима располаже.

Објављује број 3602/21  – Из Основног суда у Но-
вом Саду.  21-33068

ОСНОВНИ СУД У ОБРЕНОВЦУ

Основни суд у Обреновцу и то судија Зоран Дра-
говић, као председник већа у парничном поступку по 
тужби тужиоца Зорана Марковића из Дражевца, Веве-
рички крај 62, против тужене Ионице Марковић са по-
следњим пребивалиштем у Дражевцу, Веверички крај 
62, сада непознатог боравишта, поставио је привреме-
ног заступника адвоката Предрага Аврамовића из Бео-
града, Војводе Степе 355/34, који ће заступати тужену 
у парници Основног суда у Обреновцу П2 број 239/21, 
све док се тужена или њен пуномоћник не појаве пред 
судом, односно док орган старатељства не обавести суд 
да је туженој поставио стараоца.

П2. број 239/21  – Из Основног суда у Обреновцу.
  21-32461

ОСНОВНИ СУД У ПАНЧЕВУ

Основни суд у Панчеву, судија Немања Цаковић, 
у парници тужиоца Врговић Синише из Панчева, Цара 
Лазара 84, чији је пуномоћник Слободан Режа адвокат 
из Панчева, Војводе Радомира Путника 3, против туже-
не Стан Петране из Панчева, сада на непознатом месту 
пребивалишта, ради трпљења чинидбе, донео је 25. но-
вембра 2021. године оглас.

Решењем Основног суда у Панчеву број 20.П.4 
761/2021 од 25. новембра 2021. године, на основу 
одредби члана 81. ст. 1. и 2. тачка 4. и члана 83. ЗПП, 
Јањуш Предраг адвокат из Панчева, Војводе Радомира 
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Путника 2, постављен је за привременог заступника 
туженој Стан Петрани из Панчева, сада на непознатој 
адреси боравишта, а у правној ствари која се води код 
овог суда по тужби тужиоца Врговић Синише из Панче-
ва, ради трпљења чинидбе.

Истим решењем одређено је да ће привремени за-
ступник заступати тужену у поступку све док се туже-
на или њен пуномоћник не појави пред судом, односно 
док орган старатељства не обавести суд даје туженој 
поставио стараоца.

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Ре-
публике Србије” и на огласној табли Основног суда у 
Панчеву.

20. П. број 4761/2021  – Из Основног суда у Панчеву.
  21-32549

Решењем Основног суда у Панчеву 19П. 5178/21 
од 25. новембра 2021. године у правној ствари тужиоца 
Момчиловић Милице из Панчева, Стевана Мокрањца 
4, кога заступа пуномоћник Дарко Мајсторовић адво-
кат из Панчева, против тужених Виг Јожефа из Вршца, 
Подврчанска 65, Виг Розалије из Панчева, Стевана Мо-
крањца 4, Ормош Розалије из Дебељаче, Карла Маркса 
28, Рожман Марије из Лендаве, Партизанска 39а, Репу-
блика Словенија, Сикора Ђорђа из Београда, Нови Бео-
град, Нови Београд, Излетнички пут 24, ради одржаја

 – Туженима Ормош Розалији из Дебељаче, Карла 
Маркса 28, сада на непознатој адреси  – Рожман Мари-
ји из Лендаве, Партизанска 39а, Република Словенија, 
сада на непознатој адреси

 – Сикора Ђорђу из Београда, Нови Београд, Излет-
нички пут 24, сада на непознатој адреси,

Одређује се Стеван Јаковљевић адвокат из Пан-
чева, Војводе Радомира Путника 3а, као привремени 
заступник, са напоменом да ће заступник заступати 
тужене у овом поступку све док се тужени или њихови 
пуномоћници не појаве пред судом.

19. П. број 5178/21  – Из Основног суда у Панчеву.
  21-32732

Решењем Основног суда у Панчеву 19П. 5420/21 
од 24. новембра 2021. у правној ствари тужиоца Васе 
Карабаш из Алибунара, против тужених Манчу Ливија 
(Марије), Војка Јована (Софија), Барбу Јована Марија 
рођена Микља, на непознатом месту пребивалишта, 
ради утврђивања права својине на основу одржаја,

 – Туженима Манчу Ливија (Марије), на непознатој 
адреси,

 – Војка Јована (Софија) на непознатој адреси,
 – Барбу Јована Марија рођена Микља, на непозна-

тој адреси,
одређује се Живко Живковић адвокат из Панчева, 

Војводе Радомира Путника 15, као привремени заступ-
ник, са напоменом да ће заступник заступати тужене у 
овом поступку све док се тужени или њихови пуномоћ-
ници не појаве пред судом.

19. П. број 5420/21  – Из Основног суда у Панчеву.
  21-32733

Решењем Основног суда у Панчеву 6 П. број 
4323/21 од 30. новембра 2021. године, у правној ствари 
тужиоца Стокић Ненада из Долова, Трг краља Петра 
Првог 44, кога заступа пуномоћник Предраг Басарић 
адвокат из Панчева, Војводе Радомира Путника 2, про-
тив тужене Сретеновић Милеве, сада на непознатој 
адреси боравка, ради утврђења права својине, вредност 
спора 99.000,00 динара, одређен је Александар Зарија 
адвокат из Панчева, Жарка Зрењанина 23, као привре-
мени заступник тужене Сретеновић Милеве, са напо-
меном да ће заступати тужену Сретеновић Милеву, у 
овом поступку све док се тужена или њен пуномоћник 
не појаве пред судом.

6. П. број 4323/21  – Из Основног суда у Панчеву.
  21-33047

Решењем Основног суда у Панчеву 8П2. број 
128/21 од 26. октобра 2021. године, у парничном пред-
мету тужиље Голубовић Јелене из Панчева, Браће Јова-
новић 33а, ЈМБГ 2604987715073, коју заступа Бокшан 
Ђорђе адвокат из Панчева, против туженог Велими-
ровић Драгана из Смедерева, Револуције 97, ЈМБГ 
3108983760011, сада на непознатом месту боравка у 
иностранству, ради вршења родитељског права, поста-
вљен је туженом Велимировић Драгану за привременог 

заступника Дивац Душан, адвокат из Панчева, који ће 
заступати туженог у овом поступку, све док се тужени 
Велимировић Драган или њен пуномоћник не појаве 
пред судом.

8. П2. број 128/21  – Из Основног суда у Панчеву.
  21-33048

ОСНОВНИ СУД У СМЕДЕРЕВУ

Основни суд у Смедереву, судија Ивана Керано-
вић, у правној ствари тужиоца Србољуба Нешића из 
Смедерева, Браће Барух 16, против туженог Републике 
Србије, коју заступа Државно правобранилаштво оде-
љење у Пожаревцу, Јована Шербановића 3 и Фазлије 
Сефадин из Смедерева, Браће Баруха 16, сада на не-
познатој адреси, ради утврђивања, на основу члана 81. 
став 2. тачка 4. ЗПП-а, донео је 8. септембра 2021. го-
дине решење.

Туженом Фазлија Сефадин, сада на непознатој 
адреси, поставља се привремени заступник адвокат 
Сандра Милојевић из Смедерева, за заступање у пред-
мету Основног суда у Смедереву 6П. број 684/19 по 
тужби тужиоца Србољуба Нешића из Смедерева, ради 
утврђивања.

Привремени заступник вршиће сва права и дужно-
сти законског заступника и предузимати све парничне 
раде у поступку све док се тужени његов зак. заступ-
ник или пуномоћник не појаве пред судом или орган 
старатељства не обавести суд да је туженом поставио 
старатеља.

6. П. број 684/19  – Из Основног суда у Смедереву.
  21-32550

ОСНОВНИ СУД У СТАРОЈ ПАЗОВИ 

Основни суд у Старој Пазови, по судији Снежани 
У лемек Рацић, у ванпарничном поступку предлагача 
„OBO Bettermann” d.o.o. za trgovinu i proizvodnju, са се-
диштем у Старој Пазови, Европска 2, са МБ 08668566 
и ПИБ 101632188, кога заступа пуномоћник, Сјеклоћа 
Гојко, адвокат из Земуна, Сремских бораца 69, ради по-
ништаја меница, ван рочишта 11. октобра 2021. године, 
на основу члана 200. ЗВП, јавно објављује, оглас.

Пред Основним судом у Старој Пазови покренут 
је поступак за амортизацију (поништај) меница, следе-
ћих серијских бројева:

 – АА4933168, АА4933169, АА4933170, АА4933171, 
АА4933172, АА4933173;

 – АА4933883, АА4933884, АА4933885, АА4933886, 
АА4933887, АА4933888, АА4933889, АА4933890, 
АА4933891, АА4933892;

 – АА1433873, АА1433874, АА1433875, АА1433876, 
АА1433877, АА1433878, АА1433879, АА1433880,

Све уписане у Регистар меница код Народне банке 
од 17.12.2012. године

Позивају се сва лица која имају сазнање о томе 
где се налазе наведене менице или уколико се менице 
налазе код њих, да обавесте у року од 60 дана, од дана 
објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике 
Србије” Основни суд у Старој Пазови, Карађорђева 3, 
са позивом на бр. предмета РЗ-29/21.

Уколико у остављеном року менице не буде про-
нађене сматраће се да су испуњени услови за поништај 
меница.

Р3. број 29/21  – Из Основног суда у Старој Пазови.
  21-32791

Основни суд у Старој Пазови у парничном по-
ступку П-96/17 у правној ствари тужиоца Шимуновић 
Петра из Старе Пазове против тужених Менжељ Љуби-
це из Нових Бановаца, Шимуновић Катице из Кучева, 
Шимуновић Анђелке из Гроцке, сада непознатог пре-
бивалишта и боравишта, Шимуновић Станке из Нових 
Бановаца, сада непознатог пребивалишта и боравишта, 
Шимуновић Зорице из Тополе, Шимуновић Радојке из 
Нових Бановаца, Шимуновић Милована из Нових Ба-
новаца, Шимуновић Милорада из Нових Бановаца, Ши-
муновић Миленка из Нових Бановаца, Марковић Горана 
из Нових Бановаца, Огњановић Анкице из Нових Ба-
новаца, Шимуновић Слађане из Нових Бановаца, сада 
непознатог пребивалишта и боравишта, Шимуновић 
Бисерке из Кучева, Антић Станке из Нових Бановаца, 
Дудар Анђе из Велике Иванче, Митровић Зорице из То-
поле, Шимуновић Срете из Нових Бановаца, Шимуно-
вић Душка из Марибора  – Словеније, сада непознатог 
пребивалишта и боравишта, Шимуновић Радивоја из 
Падинске скеле, Шимуновић Снежане из Нових Бано-
ваца, сада непознатог пребивалишта и боравишта, ради 
утврђења права власништва, основом члана 81. став 2. 
тачка 4. и став 4, а у вези става 1. истог члана те члана 

82. ЗПП-а поставља привременог заступника туженима 
Шимуновић Анђелки из Гроцке, сада непознатог пре-
бивалишта и боравишта, Шимуновић Станки из Нових 
Бановаца, сада непознатог пребивалишта и боравишта, 
Шимуновић Слађани из Нових Бановаца, сада непозна-
тог пребивалишта и боравишта Шимуновић Душку из 
Марибора  – Словеније, сада непознатог пребивалишта 
и боравишта Шимуновић Снежани из Нових Бановаца, 
сада непознатог пребивалишта и боравишта, у лично-
сти адвоката Анђеле Рашић из Старе Пазове, који ће ту-
жене заступати у овом парничном предмету све док се 
странке, њихови законски заступници или пуномоћни-
ци не појаве пред судом, односно док орган старатељ-
ства не обавести суд да је поставио старатеља.

П. број 96/17  – Из Основног суда у Старој Пазови.
  21-32802

ОСНОВНИ СУД У ТРСТЕНИКУ

Основни суд у Трстенику, као ванпарнични и то 
судија појединац Игњатовић Светлана у правној ствари 
ЦСР Трстеник, против противника предлагача Петро-
вић Бојана из Трстеника, ради лишења пословне спо-
собности, издао је 2. новембра 2021. године оглас.

Решењем Основног суда у Трстенику 1 Р2 број 
30/20 од 2. новембра 2021. године, на основу члана 30. 
тачка 2. ЗВП-а, а у вези са чланом 81. ст. 1. и 2. тачка 2. 
ЗПП-а, за привременог заступника противника предла-
гача Петковић Бојана из Трстеника постављен је адво-
кат Марко Расинац из Трстеника.

Истим решењем је одређено да ће у овом поступку 
привремени заступник вршити сва права и дужности 
законског заступника, предузимаће све радње у поступ-
ку док орган старатељства не обавести суд да је поста-
вио привременог старатеља противнику предлагача.

Р2. број 30/20  – Из Основног суда у Трстенику.
  21-32863

ОСНОВНИ СУД У УБУ

Туженом Милошу Алексићу, сада на непознатој 
адреси, поставља се привремени заступник адвокат 
Драган Веселиновић из Уба.

Привремени заступник има у овом поступку сва 
права и дужности законског заступника све док се ту-
жени, његов законски заступник или пуномоћник не 
појаве пред судом или док орган старатељства не оба-
вести суд да је туженом поставио стараоца.

3. П. број 1284/21  – Из Основног суда у Убу.
  21-32462

ОСНОВНИ СУД У УЖИЦУ

Туженом Јездовић Миломиру из Кремна б.б., сада 
у иностранству на непознатој адреси, за привременог 
заступника са свим овлашћењима законског заступника 
овог туженог поставља се адвокат Вера Кузељевић из 
Ужица.

Исти привремени заступник туженог вршиће сва 
овлашћења законског заступника туженог док се овај 
или пуномоћник кога он одреди, не појави пред судом 
или док суд писменим поднеском или на други начин 
не извести о личности свог пуномоћника, односно док 
му орган старатељства не постави стараоца.

13. П. број 2698/21 (16)  – Из Основног суда у Ужицу.
  21-33004

ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ

Привредни суд у Београду, судија Марјана Јањић, 
као судија појединац, решавајући у правној ствари 
тужиоца Фондација за решавање стамбених потреба 
младих научних радника Универзитета у Београду, Бео-
град, Студентски трг 1, МБ 17130056, ПИБ 102419931, 
чији је пуномоћник Радоје Стефановић, адвокат из Бео-
града, Браће Југовића 17, против 1. туженог Успавана 
лепота 2021 д.о.о. Бања Ковиљача, МБ 17200470, ПИБ 
100184518 и 2. туженог Мирјана Мандић Димитрије-
вић из Београда, Народних хероја 40а, ради престанка 
закупа и дуга, вредност предмета спора 806.456,18 ди-
нара, донео је 25. новембра 2021. године, оглас.

У поступку ради дуга, који се води пред Привред-
ним судом у Београду у предмету пословни број 29 П 
3221/2021 поставља се адвокат Татјана Буља, адвокат 
из Београда, Љуба Вучковић 30, за привременог за-
ступника првотуженог Успавана лепота 2021 д.о.о. 
Бања Ковиљача.

Привремени заступник ће заступати туженог у по-
ступку све док се првотужени или његов пуномоћник 
не појаве пред судом.

29. П. број 3221/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32463
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Одређује се завршно рочиште над стечајном ма-

сом Фабрика бетона „Сава” д.о.о., из Београда  – Сав-
ски венац, Кнеза Милоша 80, МБ 27010784, ПИБ 
112634614 на коме се:

1. расправља о завршном рачуну стечајног управ-
ника;

2. расправља о коначним захтевима за исплату на-
граде стечајног управника;

3. подносе примедбе на завршни рачун или подне-
те захтеве за исплату накнада и награда;

4. одлучује о нерасподељеним деловима стечајне 
масе;

5. одлучује о другим питањима од значаја за стечај 
стечајног дужника.

II Завршно рочиште ће се одржати 22. децембра 
2021. године у Привредном суду у Београду, Масари-
кова 2, судница број 125/I са почетком у 11.00 часова. 

III Решење објавити на огласној и електронској та-
бли суда и у „Службеном гласнику Републике Србије”.

3. Ст. број 173/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32465

Привредни суд у Београду донео је решење 4 Ст 
99/2021 од 8. децембра 2021 године које гласи:

I Одређује се завршно рочиште у поступку стечаја 
над стечајним дужником „Alfa Food BGD”  д.о.о. у сте-
чају Београду, Земун, Цара Душана 117, МБ 21217506, 
ПИБ 109651720, за 23. децембар 2021. године у 13.00 
часова у Привредном суду у Београду, Масарикова 2, 
судница број 135/I.

II Решење објавити на огласној табли суда и у 
„Службеном гласнику Републике”. Србије.

4. Ст. број 99/2021  – Из Привредног суда у Београду.
  21-32559

1. Усваја се предлог повериоца Mlinar pekarska 
industrija d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Zagreb, МБ 
010015470, ПИБ 62296711975, Радничка цеста 228ц, 
Загреб, Република Хрватска, па се отвара стечајни по-
ступак према стечајном дужнику, „Млинар БГД” д.о.о. 
Борча, Трстеничка 2, Београд, Палилула, МБ 21239216, 
ПИБ 109767126, јер је утврђена испуњеност стечајног 
разлога  – трајнија неспособност плаћања у смислу чла-
на 11. став 2. тачка 1. и став 3. тачка 1. Закона о стечају.

2. За стечајног управника именује се Никола Вит-
ковић, Петра Драпшина 24, Београд, Железник.

3. Позивају се повериоци да пријаве своја обезбе-
ђена и необезбеђена потраживања у року од 120 дана 
од објављивања огласа о отварању стечајног поступка 
у „Службеном гласнику Републике Србије”.

4. Позивају се дужници стечајног дужника да од-
мах испуне своје доспеле обавезе према стечајном ду-
жнику.

5. Заказује се рочиште за испитивање потражива-
ња (испитно рочиште) за 11. март 2022. године у 11.00 
часова и одржаће се у Привредном суду у Београду, 
Масарикова 2, судница 104.

6. Заказује се прво поверилачко рочиште за 10. де-
цембар 2021. године у 13.30 часова. Оно ће се одржати 
у Привредном суду у Београду, Масарикова 2, судница 
104, и на њему ће се расправљати о економско-финан-
сијском положају стечајног дужника и процени стечај-
ног управника да ли постоји могућност реорганизације 
стечајног дужника. За ово рочиште се сазива и седница 
скупштине поверилаца, на којој ће се извршити избор 
председника скупштине поверилаца и чланова одбора 
поверилаца, уколико се скупштина поверилаца не фор-
мира пре првог поверилачког рочишта.

7. Оглас о отварању стечајног поступка истиче 
се на огласној табли суда и биће накнадно објављен у 
„Службеном гласнику Републике Србије” и у једном 
високотиражном дневном листу који се дистрибуира на 
целој територији РС.

8. Налаже се Агенцији за привредне регистре Бео-
град, да изврши упис забележбе о отварању стечајног 
поступка над стечајним дужником.

1. Ст. број 176/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32765

Заказује се прво поверилачко рочиште за 21. јану-
ара 2022. године у 11.00 часова у стечајном поступку 
према стечајном дужнику ,,Млинар БГД” д.о.о., Борча, 
Трстеничка 2, Београд  – Палилула, МБ 21239216, ПИБ 
109767126. Оно ће се одржати у Привредном суду у 
Београду, Масарикова 2, судница број 104, и на њему 
ће се расправљати о економско-финансијском положају 

стечајног дужника и процени стечајног управника да 
ли постоји могућност реорганизације стечајног дужни-
ка. За ово рочиште се сазива и седница скупштине по-
верилаца, на којој ће се извршити избор председника 
скупштине поверилаца и чланова одбора поверилаца, 
уколико се скупштина поверилаца не формира пре пр-
вог поверилачког рочишта.

1. Ст. број 176/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32884

Привредни суд у Београду донео је решење 4. Ст. 
број 63/2021 од 10. децембра 2021. године које гласи:  

I Одређује се завршно рочиште у поступку сте-
чаја над стечајним дужником „Neframed” д.о.о. у сте-
чају, Београд, Нови Београд, Сурчински пут 11г, МБ 
20904836, ПИБ 107957856, за 27. децембар 2021. годи-
не у 11.00 часова у Привредном суду у Београду, Маса-
рикова 2, судница број 135/I.

II Решење објавити на огласној табли суда и у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.

4. Ст. број 63/2021  – Из Привредног суда у Београду.
  21-33014

I Усваја се завршни извештај и завршни рачун сте-
чајног управника стечајног дужника Привредно дру-
штво „Невана Тим” д.о.о. у стечају Београд, Словенска 
2, матични број 20684836, ПИБ 106807316.

II Закључује се поступак стечаја над стечајним 
дужником Привредно друштво „Невана Тим” д.о.о. у 
стечају Београд, Словенска 2, матични број 20684836, 
ПИБ 106807316.

III Налаже се стечајном управнику да угаси рачун 
стечајног дужника, и то: број 325-9500700187406-92 
који се води код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад.

IV Налаже се Агенцији за привредне регистре из 
Београда да, по правоснажности овог решења, извр-
ши брисање стечајног дужника „Невана Тим” д.о.о. у 
стечају Београд, Словенска 2, матични број 20684836, 
ПИБ 106807316.

V Налаже се Министарству финансија  – Порескa 
управа  – Филијала Савски венац, да по правоснажно-
сти овог решења брише из регистра порески идентифи-
кациони број 106807316.

VI Налаже се Републичком заводу за статистику, 
да по правоснажности овог решења брише из своје 
евиденције стечајног дужника са матичним бројем: 
20684836.

VII По правоснажности овог решења, a по изве-
штају стечајног управника уз достављање доказа о 
уништењу печата стечајног дужника, Суд ће донети 
посебно решење о разрешењу дужности стечајног 
управника.

VIII Решење објавити на огласној табли суда и у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.

8. Ст. број 69/2021  – Из Привредног суда у Београду.
  21-33016

Привредни суд у Београду донео је решење 4 Ст. 
број 128/2021 од 13. децембра 2021. године, које гласи:

I Одређује се завршно рочиште у поступку стечаја 
над стечајним дужником Друштво за трговину и услуге 
Biro Code д.о.о. у стечају, Београд, Нови Београд, Пеђе 
Милосављевића 60, приземље, локал П2, МБ 20251697, 
ПИБ 104842239, за 27. децембар 2021. године у 11.30 
часова у Привредном суду у Београду, Масарикова 2, 
судница број 135/I.

II Решење објавити на огласној табли суда и у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.

4. Ст. број 128/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-33050

Привредни суд у Београду, у предмету 6. Ст. број 
226/2019, 13.12.2021. године донео је решење.

I Одређује се завршно рочиште за стечајног ду-
жника стечајна маса МБ Консалтинг д.о.о. у стеча-
ју Београд, Краља Милана 22, МБ 117250094, ПИБ 
102102889, на коме се:

1. расправља о завршном рачуну стечајног управ-
ника,

2. расправља о коначним захтевима за исплату на-
граде стечајног управника,

3. подносе примедбе на завршни рачун или на под-
нете захтеве за исплату накнада и награда,

4. одлучује о нерасподељеним деловима стечајне 
масе, 

5, одлучује о другим питањима од значаја за бан-
кротство стечајног дужника.

II Завршно рочиште ће се одржати 27. децембра 
2021. године у 11.00 часова, у Привредном суду у Бео-
граду, судница брoj 130, на првом спрату.

III  – Решење објавити на огласној табли суда и у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.

6. Ст. број 226/2019  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-33054

ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ

Привредни суд у Зајечару и то председник суда 
Драган Јоцић, као стечајни судија, у поступку стечаја 
над стечајним дужником Јавна установа Ветеринар-
ска станица Мајданпек  – Тополница, у стечају, МБ 
07128096, ПИБ 100624994, на завршном рочишту одр-
жаном 9. децембра 2021. године донео је решење.

Усваја се Завршни рачун и Завршни извештај сте-
чајног управника који је достављен суду 29. октобра 
2021. године.

Одобрава се стечајном управнику исплата резер-
висаних средстава за период до и после закључења сте-
чајног поступка у износу од 180,00 дин.

Налаже се Републичкој дирекцији за имовину РС 
да у року од осам дана од правноснажности овог реше-
ња преузме имовину и то: 

Земљиште:
 – на к.п. број 1676, потез Краку Количан, уписано у 

Лн. број 819 КО Тополница, као грађевинско земљиште 
изван грађевинског подручја, површине 4176 m² на којој 
је стечајни дужник уписан са правом коришћења,

 – на к.п. број 4106/12, потез Поље, уписано у Лн. 
брoj 989 КO Клокочевац, као земљиште у грађевинском 
подручју, површине 300 m³ на којој је стечајни дужник 
уписан са правом коришћења,

 – на к.п. број 1434/3, потез Стара Рашковица, упи-
сано у Лн. брoj 1251 КО Доњи Милановац као земљи-
ште у грађевинском подручју површине 300 m² на којој 
је стечајни дужник уписан са правом коришћења.

Објекте:
 – зграда здравства постојећа на к.п. брoj 1676 КО 

Тополница, површине у основи 243 m², уписана у Лн. 
брoj 819 КO Тополница као објекат брoj 1 у својини 
стечајног дужника са уделом 1/1,

 – помоћна зграда постојећа на к.п. број 1676 КО 
Тополница, површине у основи 93 m², уписана у Лн. 
брoj 819 Ко Тополница као објекат број 2 у својини сте-
чајног дужника са уделом 1/1,

 – зграда пословних услуга  – Ветеринарска стани-
ца постојећа на к.п. број 6198/1 КО Рудна Глава, повр-
шине у основи 89 m², уписана у Лн. број 2293 Ко Рудна 
Глава као објекат бр.1 у јавној својини општине Мај-
данпек са уделом 1/1,

 – зграда здравства – Ветеринарска станица посто-
јећа на к.п. број 3696/2 КO Црнајка, површине у осно-
ви 36 m², уписана у Лн. број 22 Ко Црнајка као објекат 
број 1 у својини Републике Србије са уделом 1/1,

 – зграда здравства  – Ветеринарски пункт посто-
јећа на к.п. број 4106/12 КO Клокочевац, површине у 
основи 36 m², уписана у Лн. број 989 Ко Клокочевац 
као објекат број 1 у својини Републике Србије са уде-
лом 1/1,

 – зграда здравства  – Ветеринарски пункт постоје-
ћа на к.п. број 1434/3 КO Доњи Милановац, површине 
у основи 52 m², уписана у Лн. број 1251 Ко Доњи Ми-
лановац, као објекат број 1 у својини Републике Србије 
са уделом 1/1.

Закључује се стечајни поступак над стечајним 
дужником Јавна установа Ветеринарска станица Мај-
данпек  – Тополница у стечају МБ 07128096, ПИБ 
100624994.

Налаже се стечајном управнику да предузме све 
радње у складу са Законом о стечају.

5. Ст. број 4/2015  – Из Привредног суда у Зајечару.
  21-32564

ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ

Привредни суд у Зрењанину, по судији Стоиљ-
ковски Александру, као стечајном судији, у поступку 
стечаја над стечајним дужником ДОО Тараш у стечају 
из Тараша, мат. бр. 08406952, ПИБ 101161584, са седи-
штем у Тарашу, Жарка Зрењанина б.б., кога заступа Ва-
силије Јовановић стечајни управник, 7. децембра 2021. 
године, донео је решење.

Заказује се рочиште за разматрање предлога плана 
реорганизације и гласање од стране поверилаца подне-
тог од стране стечајног управника Василија Јовановића 
за 4. фебруар 2022. године са почетком у 9.00 часова 
и рочиште ће се одржати у судници овог суда број 69.
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На рочишту не гласају повериоци прве и друге 

класе поверилаца, као и повериоци трећег(III а класа) и 
четвртог исплатног реда који се у односу са стечајним 
дужником налазе у односу повезаних лица.

Стечајни повериоци могу гласати и писменим пу-
тем (гласање у одсуству), а за случај гласања писменим 
путем гласачки листић мора се поднети уз оверени 
потпис од стране јавног бележника. Гласачки листићи 
морају бити предати суду најкасније три дана пре одр-
жавања рочишта, у супротном неће се узети у обзир. 

Позивају се заинтересована лица да све примедбе 
на предлог плана реорганизације којима се оспорава 
садржина плана реорганизације или основ или висина 
планом обухваћених потраживања доставе овом суду 
најкасније у року од 15 дана од објављивања огласа у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.

Увид у поднети план може се извшити сваки радни 
дан у периоду од 8.00 до 14.00 часова у просторијама 
Привредног суда у Зрењанину у писарници суда.

Ст. број 8/2021  – Из Привредног суда у Зрењанину.
  21-32501

Привредни суд у Зрењанину, по судији Стоиљков-
ски Александру, као судији појединцу у поступку сте-
чаја над стечајним дужником ДОО „MG San express” 
из Кикинде, мат. бр. 21186406, ПИБ 109458443, одлу-
чујући о предлогу за покретање поступка стечаја по 
предлогу стечајног дужника, 7. децембра 2021. године, 
донео је решење.

Усваја се предлог стечајног повериоца стечајног 
дужника.

Отвара се поступак стечаја над ДОО „MG San 
express” из Кикинде, мат. бр. 21186406, ПИБ 109458443.

Поступак стечаја се отвара из разлога прописаним 
одредбом члана 11. став 2. тачка 1. у вези са ставом 3. 
тачка 2. Закона о стечају.

Именује се за стечајног управника Вуколић Јелица 
из Зрењанина.

Позивају се повериоци стечајног дужника да у 
року од 120 дана од дана објављивања огласа о отва-
рању стечајног поступка у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије” пријаве своја обезбеђена и необезбеђена 
потраживања.

Пријаве поднете суду након законом прописаног 
рока одбациће се као неблаговремене.

Позивају се дужници стечајног дужника да испуне 
своје обавезе према стечајној маси.

Заказује се рочиште ради испитивања потражива-
ња за 11. април 2022. године са почетком у 10.00 часова 
и испитно рочиште ће се одржати у Привредном суду у 
Зрењанину судница број 69.

Заказује се прво поверилачко рочиште за 11. јану-
ар 2022. године са почетком у 9.00 часова и рочиште 
ће се одржати у Привредном суду у Зрењанину судница 
број 69.

Констатује се да је оглас о отварању поступка сте-
чаја истакнут на огласној табли суда 7. децембра 2021. 
године.

2. Ст. број 16/2021  – Из Привредног суда у Зрења-
нину.  21-32502

Привредни суд у Зрењанину, по судији Љиљани 
Попов, као стечајном судији у поступку одлучивања 
по предлогу Друштво са ограниченом одговорношћу за 
пружање занатско столарских и грађевинских стакло-
резачких и погребних услуга и трговине Шили Ентери-
јер Чока из Чоке, Браће Вујића 25, МБ 20396423 ПИБ 
105491269 кога по пуномоћи законског заступника Ши-
ли-Борши Ђерђи, заступа Мирослав Матић адвокат из 
Суботице, 10. децембра 2021. године, донео је решење.

Усваја се предлог стечајног дужника Друштво са 
ограниченом одговорношћу за пружање занатско сто-
ларских и грађевинских стаклорезачких и погребних 
услуга и трговине Шили Ентеријер Чока из Чоке Браће 
Вујића 25, МБ 20396423 ПИБ 105491269.

Отвара се поступак стечаја над Друштво са огра-
ниченом одговорношћу за пружање занатско столар-
ских и грађевинских стаклорезачких и погребних 
услуга и трговине Шили Ентеријер Чока из Чоке Браће 
Вујића 25, МБ 20396423 ПИБ 10549126.

Поступак стечаја се отвара из разлога прописаним 
одредбом члана 11. став 2. тач. 1. и 3. Закона о стечају.

Именује се за стечајног управника Вуколић Јелица 
из Зрењанина Гундулићева 21/а.

Позивају се повериоци стечајног дужника да у 
року од 90 дана од дана објављивања огласа о отварању 
стечајног поступка у „Службеном гласнику Републике 
Србије”, пријаве Привредном суду у Зрењанину своја 

обезбеђена и необезбеђена потраживања према стечај-
ном дужнику, писаном пријавом са доказима о основа-
ности потраживања, у два примерка.

Све пријаве поднете по истеку рока од 120 дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 
Србије”, биће одбачене као неблаговремене.

Позивају се дужници стечајног дужника да испуне 
своје обавезе према стечајној маси.

Заказује се рочиште ради испитивања потражива-
ња за 10. мај 2022. године са почетком у 12.00 часова и 
испитно рочиште ће се одржати у Привредном суду у 
Зрењанину судница 68.

Заказује се прво поверилачко рочиште за 21. ја-
нуар 2022. године са почетком у 11.30 часова када се 
одржава и прва Седница скупштине поверилаца и ро-
чиште ће се одржати у Привредном суду у Зрењанину, 
судница 68.

Констатује се да је оглас о отварању поступка сте-
чаја истакнут на огласној табли суда 10. децембра 2021. 
године.

1. Ст. број 17/2021  – Из Привредног суда у Зрења-
нину.  21-32838

ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ

Привредни суд у Крагујевцу, стечајни судија Саша 
Милосављевић, решавајући по предлогу повериоца 
Привредно друштво „Random System” д.о.о., Нови Бео-
град, Београд, Омладинских бригада 74, матични број 
21155675, ПИБ 109288149, од 5. новембра 2021. годи-
не, за покретање стечајног поступка над Привредним 
друштвом „АС Планунг” д.о.о., Јагодина, Чочетова 50, 
матични број 21516635, ПИБ 111651262, на рочишту 
одржаном 8. децембра 2021. године, у присуству пуно-
моћник предлагача, адвоката Далиборке Милићевић из 
Крагујевца и пуномоћника стечајног дужника, адвоката 
Александра Аврамовића из Врања, донео је и јавно об-
јавио решење.

1. Усваја се предлог предлагача Привредно дру-
штво „Random System” д.о.о., Нови Београд, Београд, 
Омладинских бригада 74, матични број 21155675, 
ПИБ 109288149, те се отвара стечајни поступак над 
Привредним друштвом „АС Планунг” д.о.о., Јагодина, 
Чочетова 50, матични број 21516635, ПИБ 111651262.

2. Стечајни разлог је трајнија неспособност плаћа-
ња у смислу члана 11. став 2. тачка 1. у вези става 3 тач. 
1. и 2. Закона о стечају.

3. За стечајног управника именује се Михаило 
Марковић из Крагујевца, Николе Пашића 16/II/21, број 
лиценце 155-1690.

4. Позивају се повериоци да пријаве своја обезбе-
ђена и необезбеђена потраживања у року од 120 дана 
од дана објављивања огласа о отварању стечајног по-
ступка у „Службеном гласнику Републике Србије”.

5. Позивају се дужници стечајног дужника да од-
мах испуне своје доспеле обавезе према стечајној маси. 

6. Прво поверилачко рочиште заказује се за 25. ја-
нуар 2022. године са почетком у 12.00 часова и одржаће 
се у Привредном суду у Крагујевцу, судница број 533/V, 
за када се сазива и Седница Скупштине поверилаца, 
која ће се одржати на првом поверилачком рочишту. 

7. Заказује се рочиште за испитивање потражива-
ња (испитно рочиште) за 17. мај 2022. године у 11.00 
часова и одржаће се у Привредном суду Крагујевац, 
судница бр. 533/V.

8. Оглас о отварању стечајног поступка истиче се 
на електронску и огласну таблу суда са датумом 8. де-
цембар 2021. године и биће накнадно објављен у „Слу-
жбеном гласнику Републике Србије” и у једном високо-
тиражном дневном листу који се дистрибуира на целој 
територији РС. 

9. Налаже се Агенцији за привредне регистре Бео-
града, да изврши упис забележбе о отварању стечајног 
поступка над стечајним дужником. 

1. Ст. број 24/2021  – Из Привредног суда у Крагу-
јевцу.  21-32739

ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ 

Привредни суд у Краљеву, стечајни судија Иван 
Радовановић у поступку стечаја над стечајним дужни-
ком Benim Invest d.o.o. Novi Pazar  – стечају, Рифата 
Бурџевића 1, Нови Пазар, MБ 20969059, на завршном 
рочишту одржаном 13. децембра 2021. године донео је 
решење.

Усваја се завршни рачун стечајног управника у 
поступку стечаја Ст.6/2021 над стечајним дужником 
Benim Invest d.o.o. Novi Pazar  – стечају, Рифата Бурџе-
вића 1, Нови Пазар, матични број 20969059, у целости.

Одобрава се стечајном управнику исплата неизми-
рених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне 
масе у износу од 4.205,00 динара.

Закључује се стечајни поступак над стечајним ду-
жником Benim Invest d.o.o. Novi Pazar  – стечају, Рифата 
Бурџевића 1, Нови Пазар, матични број 20969059.

Решење објавити у „Службеном гласнику Републи-
ке Србије”, огласној и електронској огласној табли суда.

Правна поука: Против овог решења може се изјави-
ти жалба у року од осам дана од дана пријема истог или 
од дана објављивања решења у „Службеном гласнику 
Републике Србије”, ПАС-у Београд, а преко овог суда. 

7. Ст. број 6/2021  – Из Привредног суда у Краљеву.
  21-32824

Привредни суд у Краљеву, стечајни судија Иван 
Радовановић у поступку стечаја над стечајним дужни-
ком Земљорадничка задруга Добри Дуб, Добри Дуб 
б.б., Тутин МБ 20117478, ПИБ 104225279, на завршном 
рочишту одржаном 13. децембра 2021. године донео је 
решење. 

Усваја се завршни рачун стечајног управника у 
поступку стечаја Ст. 2/2021 над стечајним дужником 
Земљорадничка задруга Добри Дуб, Добри Дуб б.б., 
Тутин МБ 20117478, ПИБ 104225279, у целости.

Одобрава се стечајном управнику исплата неизми-
рених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне 
масе у износу од 106.118,00 динара.

Закључује се стечајни поступак над стечајним 
дужником Земљорадничка задруга Добри Дуб, Добри 
Дуб бб, Тутин МБ 20117478, ПИБ 104225279.

Решење објавити у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије” огласној и електронској огласној табли 
суда

Правна поука: Против овог решења може се изја-
вити жалба у року од осам дана од дана пријема истог 
или од дана објављивања решења у „Службеном гла-
снику Републике Србије”, ПАС-у Београд, а преко овог 
суда. 

7. Ст. број 2/2021  – Из Привредног суда у Краљеву.
  21-32826

Решењем Ст. број 38/2016 од 11. фебруара 2019. 
године, у Привредном суду у Краљеву отворен је сте-
чајни поступак над стечајним дужником Статус Инте-
грал д.о.о. Краљево, Ратина 326г, мат. број 20385723, 
ПИБ 10545704, а затим је овај суд донео решење.

Допунско испитно рочиште одржаће се 3. фебруа-
ра 2022. године, са почетком у 11.00 часова у судници 
3, овог суда.

Повериоци се на рочиште позивају на огласној 
табли овог суда и оглашавањем решења у „Службеном 
гласнику Републике Србије”.

4. Ст. број 38/2016  – Из Привредног суда у Краљеву.
  21-32874

Привредни суд у Краљеву, стечајни судија Милева 
Гочанин у поступку стечаја над стечајним дужником 
Ади Лине д.о.о. у стечају Нови Пазар, након одржаног 
завршног рочишта 3. децембра 2021. године донео је 
решење.

Усваја се завршни рачун стечајног управни-
ка за стечајног дужника у поступку стечаја над Ади 
Лине д.о.о., у стечају Нови Пазар, МБ 20783923, ПИБ 
107340213 у целости.

Закључује се стечајни поступак над стечајним 
дужником Ади Лине д.о.о. у стечају Нови Пазар, МБ 
20783923, ПИБ 107340213.

1. Ст. број 13/2020  – Из Привредног суда у Краљеву.
  21-32875

Привредни суд у Краљеву, стечајни судија Милева 
Гочанин у поступку стечаја над стечајним дужником 
Интеркомерц Са д.о.о. у стечају Краљево, након одржа-
ног завршног рочишта 3. децембра 2021. године, донео 
је решење.

Усваја се завршни рачун стечајног управника за 
стечајног дужника у поступку стечаја над Интерко-
мерц Са д.о.о. у стечају, Краљево, МБ 17423282, ПИБ 
101248293 у целости.

Закључује се стечајни поступак над стечајним ду-
жником Интеркомерц Са д.о.о. у стечају, Краљево, МБ 
17423282, ПИБ 101248293.

1. Ст. број 556/2011  – Из Привредног суда Краљеву.
  21-32876
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Привредни суд у Нишу, судија Снежана Вукоса-
вљевић Обрадовић, у поступку стечаја над Стечајном 
масом „Челик” а.д. Житорађa у стечају, кога заступа 
Горан Пауновић стечајни управник из Пирота, одлучу-
јући о предлогу заступника стечајне масе за заказивање 
завршног рочишта, донео је 30. новембра 2021. године, 
решење.

Одређује се завршно рочиште у стечајном поступ-
ку над Стечајном масом „Челик” а.д. Житорађa у сте-
чају за 23. децембар 2021. године са почетком у 14.00 
часова, у судници број 5 Привредног суда у Нишу.

Решење о одржавању завршног рочишта објавити 
на огласној табли суда, на електронској огласној табли 
и у „Службеном гласнику Републике Србије”.

11. Ст. број 24/2019  – Из Привредног суда у Нишу.
  21-32444

Привредни суд у Нишу, стечајни судија Јелена 
Ђорић Вујачић, у поступку стечаја над стечајним ду-
жником Друштво са ограниченом одговорношћу за 
унутрашњу и спољну трговину „Лик Промет” Ниш  – 
у стечају, Булевар Немањића ТЦ Зона III локал 41 25, 
матични број 07577125, коју заступа стечајни управник 
Зоран Мартиновић из Ниша, одлучујући о предлогу 
стечајног управника за закључење стечајног поступка, 
донео је на завршном рочишту 2. новембра 2021. годи-
не решење.

I Усваја се завршни извештај и завршни рачун 
стечајног управника стечајног дужника „Лик Промет” 
Ниш  – у стечају од 2. августа 2021. године.

II Одређује се завршна деоба стечајне масе нами-
рењем потраживања стечајних поверилаца, тако што се 
расподељују новчана средства са рачуна стечајног ду-
жника на следећи начин:

Ред.
бр. Назив повериоца и седиште Исплатни 

ред
Износ

за исплату
1. Raiffeisen bank a.d., Београд

(SVEA Finance d.o.o., Београд)
3. 8.648,41

2. Lovopromet д.о.o., Ниш 3. 328,20
3. Dunav osiguranje a.d.o., Београд 3. 859,54
4. Nestle Adriatic S д.о.o., Београд 3. 7.280,27
5. Banca Intesa a.d., Београд 3. 13.774,46
6. 
16.

Status д.о.o., Сврљиг 3. 870,08

7. JKP Gradska toplana, Ниш 3. 4.910,44
8. Драгица Јовановић, Ниш 3. 4.632,76
9. Čačanska banka a.d., Чачак 3. 20.928,62
10. Singl д.о.o., Ниш 3. 3.351,66
11. Републичка дирекција за робне 

резерве, Београд
3.    6.287,88

12. ЈКП Медиана, Ниш 3. 1.784,18
13. ТП Месокомбинат Промет 

Лесковац
3. 5.212,98

14. Gold Salt д.о.o., Ниш 3. 23.513,55
15. Васко Маринковић, Ниш 3. 2.579,89
17. Knjaz Miloš a.d., Аранђеловац 3. 5.419,11
18. D. M. Grafik, Ниш 3. 3.342,08
19. 
47.

Yumis д.о.o., Ниш 3. 4.804,26

20. Љубомир Ђорђевић, Ниш 3. 0,00
21. Марко Ђорђевић, Ниш 3. 0,00
22. Драгана Павловић, Ниш 3. 0,00
23. Биљана Петровић, Ниш 3. 0,00
24. Panonija a.d., Панчево 3. 5.021,61
25. Телеком Србија а.д., Београд 3. 314,98
26. Нишка млекара а.д., Ниш

(IMLEK a.d., Београд)
3. 4.277,82

27. Jaffa д.о.o., Црвенка 3. 1.660,67
28. Carlsberg Srbija д.о.o. Челарево 3. 9.527,15
29. A&P д.о.o., Добановци 3. 22.305,24
30. Виолета Ђорђевић, Ниш 3. 0,00
31. UniCredit bank Srbija a.d. Београд 3. 82.770,36
32. Lik Promet City д.о.o. у стечају 

Ниш
3. 219.421,07

33. Sterling д.о.o., Београд 3. 652,23
34. IMLEK a.d., Београд 3. 11.323,91
35. ЈКП Обједињена наплата, Ниш 3. 1.187,43
36. ЈП Дирекција за изградњу града, 

Ниш
3. 10.290,35

Ред.
бр. Назив повериоца и седиште Исплатни 

ред
Износ

за исплату
37. Комерцијална банка а.д. Београд 3. 237.005,41
38. ЈКП Naissus, Ниш 3. 1.344,82
39. Nelt Cо д.о.o., Београд 3. 9.715,15
40. Benni Plus д.о.o., Нишка Бања 3. 6.019,70
41. МФ, Пореска управа, Ниш 3. 11.874,40
42. Mega Food Meat д.о.o., Ниш 

(Опово)
3. 0,00

43. ПД Југоисток д.о.о. 
Електродистрибуција Ниш

3. 5.962,44

44. Град Ниш, Управа за привреду
(ЈКП Обједињена наплата, Ниш)

3. 431,03

45. Delta DMD д.о.о., Београд 3. 5.485,99
46. ТР „Брег”, Ниш 3. 368,13
48. AIK Banka a.d., Ниш (Београд) 3. 373.386,22
49. Maraleks д.о.о., Медошевац 3. 0,00
50. Invej a.d., Београд 3. 51.148,73
51. Nifon Security д.о.o., Ниш 3. 2.177,81
52. Lik Promet City д.о.o. у стечају, 

Ниш
3. 38.704,08

Укупно за намирење: 1.230.905,11

Закључно са овом исплатом стечајни повериоци 
3.исплатног реда намирују се до нивоа од 6,65% њихо-
вих укупно утврђених потраживања.

III Одређује се коначна награда за рад стечајног 
управника у висини од 2.932.384,42 динара од ког из-
носа је током трајања стечајног поступка стечајном 
управнику на име прелиминарне награде исплаћен из-
нос од 807.377,31 динара, а на име награде по основу 
намирења разлучних поверилаца износ од 1.981.377,64 
динара, те се одобрава исплата остатка до пуног изно-
са коначне награде у висини од 143.629,47 динара, по 
правноснажности решења о закључењу стечајног по-
ступка.

IV Одређује се резервација средстава за трошко-
ве стечајног поступка и обавеза стечајне масе, који ће 
настати до закључења стечајног поступка у укупном 
износу од 40.000,00 динара.

V Закључује се стечајни поступак над стечајним 
дужником Друштво са ограниченом одговорношћу за 
унутрашњу и спољну трговину „Лик Промет” Ниш  – 
у стечају, Булевар Немањића ТЦ Зона III локал 41 25, 
матични број 07577125, ПИБ 100620257.

VI Решење о закључењу стечајног поступка об-
јавити у „Службеном гласнику Републике Србије”, на 
огласној табли суда, као и на електронској табли суда, у 
складу са одредбама Закона о стечају.

5. Ст. број 18/2020  – Из Привредног суда у Нишу.
  21-32738

Привредни суд у Нишу, стечајни судија Ксенија 
Соколовић, у стечајном поступку над Privredno društvo 
za proizvodnju promet usluge Frad Production d.o.o. Алек-
синац, Петра Зеца 38, матични број 21072435, ПИБ 
108812934 кога заступа стечајни управник Братислав 
Рајковић, донео је 26. новембра 2021. године, решење.

Одређује се одржавање допунског испитног рочи-
шта ради испитивања неиспитаних пријава потраживања.

Рочиште се одређује за 23. децембар 2021. године 
у 13.00 часова, у згради Привредног суда у Нишу, Све-
тосавска 7а, судница брoj 2.

Решење објавити на огласној табли суда и у „Слу-
жбеном гласнику Републике Србије”.

1. Ст. број 61/2018  – Из Привредног суда у Нишу.
  21-33018 

ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ

Привредни суд у Новом Саду, судија Слободанка 
Комшић, у поступку стечаја над дужником Privredno 
društvo Imperalis d.o.o. Novi Sad u stečaju, МБ 20524383, 
ПИБ 106199044, Нови Сад, Булевар Патријарха Павла 
36, по предлогу Милић Горана, од 8. јула 2021. године, 
на завршном рочишту одржаном 9. децембра 2021. го-
дине доноси решење.

Усваја се завршни извештај и завршни рачун сте-
чајног управника од 12. новембра 2021. године.

Утврђује се коначна накнада трошкова за рад сте-
чајног управника у износу од 6.011,49 динара.

Резервишу се средства за трошкове стечајног по-
ступка и обавезе стечајне масе по закључењу стечајног 
поступку у износу од 9.011,40 динара.

Закључује се без одлагања стечајни поступак над 
стечајним дужником Privredno društvo Imperalis d.o.o. 
Novi Sad u stečaju, МБ 20524383, ПИБ 106199044, Нови 
Сад, Булевар Патријарха Павла 36.

Решење о закључењу стечаја истиче се на огласну 
таблу Привредног суда, као и на електронску огласну 
таблу суда 9. децембра 2021. године. 

2. Ст. број 62/2021  – Из Привредног суда у Новом 
Саду.  21-32474

Привредни суд у Новом Саду, судија Владислав 
Куртек, у поступку стечаја над дужником Друштво са 
ограниченом одговорношћу Беболино Нови Сад  – у 
стечају, матични број 21016829, ПИБ 108526822, Нови 
Сад, Максима Горког 10, дана 8. децембра 2021. године 
доноси решење.

Усваја се завршни извештај и завршни рачун 
стечајног дужника Друштво са ограниченом одговор-
ношћу Беболино Нови Сад  – у стечају, матични број 
21016829, ПИБ 108526822, Нови Сад, Максима Горког 
10, од 22. новембра 2021. године.

Утврђује се накнада трошкова стечајног управни-
ка у коначном износу од 25.000,00 динара. 

Исплата накнаде трошкова стечајног управника до 
висине расположивих средстава извршиће се стечајном 
управнику након што буду исплаћени преостали тро-
шкови, везани за закључење стечаја. 

Закључује се, без одлагања, стечајни поступак над 
стечајним дужником Друштво са ограниченом одго-
ворношћу Беболино Нови Сад  – у стечају, матични број 
21016829, ПИБ 108526822, Нови Сад, Максима Горког 10.

Налаже се стечајном управнику да у име стечајног 
дужника на име паушалне таксе на решење о закључе-
њу стечаја уплати износ од 1.000,00 динара на рачун 
Привредног суда у Новом Саду, број 840-29703845-68 
са позивом на број 97 92-223-106399480.

1. Ст. број 67/2021  – Из Привредног суда у Новом 
Саду.  21-32606

Привредни суд у Новом Саду, судија Владислав 
Куртек, у поступку утврђивања постојања стечајног 
разлога над дужником Таормина д.о.о. за архитектон-
ске и инжењерске активности и техничке савете Нови 
Сад  – у ликвидацији, матични број 20550520, ПИБ 
106183568, Нови Сад, Станоја Станојевића 7, 3. спрат, 
стан 10, по предлогу повериоца Олгице Спаић, из Ново 
Сада, Станоја Станојевића 7, 3. спрат, стан 10, дана 8. 
децембра 2021. године доноси решење.

Усваја се предлог повериоца Спаић Олгица за по-
кретање стечајног поступка над стечајним дужником 
поднет дана 4. новембра 2021. године.

Отвара се стечајни поступак над дужником Таор-
мина д.о.о. за архитектонске и инжењерске активности 
и техничке савете Нови Сад  – у ликвидацији, матични 
број 20550520, ПИБ: 106183568, Нови Сад, Станоја 
Станојевића 7, 3. спрат, стан 10, стечајни разлог је трај-
нија неспособност плаћања.

За стечајног управника се именује Предраг Стој-
ковић из Новог Сада. 

Позивају се обезбеђени и необезбеђени повериоци 
да пријаве своја потраживања у року од 30 дана од дана 
објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике 
Србије”, а најкасније у року од 120 дана под претњом 
преклузије, у два примерка са документацијом, у скла-
ду са чланом 111 Закона о стечају. 

Налаже се дужницима стечајног дужника да без 
одлагања измире своја дуговања према стечајном ду-
жнику. 

Прво поверилачко рочиште, када ће се одржати и 
Скупштина поверилаца, се заказује за 12. јануар 2022. 
године у 9.45 часова у судници број 7 у приземљу у 
Привредном суду у Новом Саду, Сутјеска 3.

Испитно рочиште се заказује за 8. фебруар 2022. 
године у 9.30 часова у судници број 7 у приземљу у 
Привредном суду у Новом Саду, Сутјеска 3. 

Оглас о отварању стечајног поступка истиче се на 
огласној табли Привредног суда у Новом Саду дана 8. 
децембра 2021. године.

1. Ст. број 92/2021  – Из Привредног суда у Новом 
Саду.  21-32740

Привредни суд у Новом Саду, судија Владислав 
Куртек, у поступку утврђивања постојања стечајног ра-
злога над дужником Арт Градња Три д.о.о. Нови Сад, 
матични број 21657123, ПИБ 112354783, Нови Сад, 
Лазе Телечког 14, по предлогу самог дужника, 6. де-
цембра 2021. године доноси решење.

Усваја се предлог Арт Градња Три д.о.о. Нови Сад 
за покретање стечајног поступка над стечајним дужни-
ком поднет 3. новембра 2021. године.
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Градња Три д.о.о Нови Сад, матични број 21657123, 
ПИБ 112354783, Нови Сад, Лазе Телечког 14, стечајни 
разлог је трајнија неспособност плаћања.

За стечајног управника се именује Мирољуб Циц-
мил из Врбаса. 

Позивају се обезбеђени и необезбеђени повериоци 
да пријаве своја потраживања у року од 30 дана од дана 
објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике 
Србије”, а најкасније у року од 120 дана под претњом 
преклузије, у два примерка са документацијом, у скла-
ду са чланом 111. Закона о стечају. 

Налаже се дужницима стечајног дужника да без 
одлагања измире своја дуговања према стечајном ду-
жнику. 

Прво поверилачко рочиште, када ће се одржати и 
Скупштина поверилаца, се заказује за 12. јануар 2022. 
године у 9.30 часова у судници број 7 у приземљу у 
Привредном суду у Новом Саду, Сутјеска 3.

Испитно рочиште се заказује за 8. фебруар 2022. 
године у 9.15 часова у судници број 7 у приземљу у 
Привредном суду у Новом Саду, Сутјеска 3. 

Оглас о отварању стечајног поступка истиче се на 
огласној табли Привредног суда у Новом Саду, 6. де-
цембра 2021. године.

1. Ст. број 90/2021  – Из Привредног суда у Новом 
Саду.  21-32741

Привредни суд у Новом Саду, судија Владислав 
Куртек, у поступку утврђивања постојања стечај-
ног разлога над дужником Europedesign društvo sa 
ograničenom odgovornošću Novi Sad, матични број 
20135697, ПИБ 104281515, Нови Сад, Благоја Паро-
вића 1, по предлогу повериоца Nanotek d.o.o. Novi Sad 
Нови Сад, Иве Андрића 23, 8. децембра 2021. године 
доноси решење.

Усваја се предлог повериоца Nanotek doo Novi Sad 
за покретање стечајног поступка над стечајним дужни-
ком поднет 9. новембра 2021. године.

Отвара се стечајни поступак над дужником 
Europedesign društvo sa ograničenom odgovornošću Novi 
Sad, матични број 20135697, ПИБ: 104281515, Нови 
Сад, Благоја Паровића 1, стечајни разлог је трајнија не-
способност плаћања.

За стечајног управника се именује Ивица Августи-
нов из Бачке Паланке. 

Позивају се обезбеђени и необезбеђени повериоци 
да пријаве своја потраживања у року од 30 дана од дана 
објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике 
Србије”, а најкасније у року од 120 дана под претњом 
преклузије, у два примерка са документацијом, у скла-
ду са чланом 111. Закона о стечају. 

Налаже се дужницима стечајног дужника да без 
одлагања измире своја дуговања према стечајном ду-
жнику. 

Прво поверилачко рочиште, када ће се одржати и 
Скупштина поверилаца, се заказује за 18. јануар 2022. 
године у 9.15 часова у судници број 7 у приземљу у 
Привредном суду у Новом Саду, Сутјеска 3.

Испитно рочиште се заказује за 8. фебруар 2022. 
године у 9.45 часова у судници број 7 у приземљу у 
Привредном суду у Новом Саду, Сутјеска 3. 

Оглас о отварању стечајног поступка истиче се на 
огласној табли Привредног суда у Новом Саду, 8. де-
цембра 2021. године.

1. Ст. број 93/2021  – Из Привредног суда у Новом 
Саду.  21-32742

Привредни суд у Новом Саду, судија Слободан-
ка Комшић, у поступку стечаја над дужником Master 
Distribucija d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Novi 
Sad u stečaju, МБ 20786868, ПИБ 107359353, Нови Сад, 
Булевар војводе Степе 56, по предлогу дужника од 9. 
јула 2021. године, на завршном рочишту одржаном 13. 
децембра 2021. године доноси решење.

Усваја се завршни извештај и завршни рачун сте-
чајног управника од 24. новембра 2021. године.

Резервишу се средства у износу од 11.989,49 ди-
нара на име трошкова насталих до окончања стечајног 
поступка.

Закључује се без одлагања стечајни поступак 
над стечајним дужником Master Distribucija d.o.o. za 
proizvodnju, trgovinu i usluge Novi Sad u stečaju, МБ 
20786868, ПИБ 107359353, Нови Сад, Булевар војводе 
Степе 56.

Решење о закључењу стечаја истиче се на огласној 
табли Привредног суда, као и на електронској огласној 
табли суда 13. децембра 2021. године. 

2. Ст. број 63/2021  – Из Привредног суда у Новом 
Саду.  21-32967

Привредни суд у Новом Саду, судија Владислав 
Куртек, у поступку утврђивања постојања стечајног 
разлога над дужником Агропастис д.о.о. Нови Сад, ма-
тични број 21449857, ПИБ 111252918, Нови Сад, Уроша 
Предића 16, по предлогу повериоца Top energy d.o.o. 
trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim 
prodavnicama Novi Sad, Нови Сад, Милована Глишића 2, 
дана 14. децембра 2021. године доноси решење.

Усваја се предлог повериоца Top energy d.o.o. 
trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim 
prodavnicama Novi Sad, за покретање стечајног поступ-
ка над стечајним дужником поднет 18. новембра 2021. 
године.

Отвара се стечајни поступак над дужником Агро-
пастис д.о.о. Нови Сад, матични број 21449857, ПИБ 
111252918, Нови Сад, Уроша Предића 16, стечајни ра-
злог је трајнија неспособност плаћања.

За стечајног управника се именује Јадранко Про-
тић из Новог Сада. 

Позивају се обезбеђени и необезбеђени повериоци 
да пријаве своја потраживања у року од 30 дана од дана 
објављивања огласа у Службеном гласнику Републике 
Србије, а најкасније у року од 120 дана под претњом 
преклузије, у два примерка са документацијом, у скла-
ду са чланом 111. Закона о стечају. 

Налаже се дужницима стечајног дужника да без 
одлагања измире своја дуговања према стечајном ду-
жнику. 

Прво поверилачко рочиште, када ће се одржати и 
Скупштина поверилаца, се заказује за 18. јануар 2022. 
године у 9.30 часова у судници број 7 у приземљу у 
Привредном суду у Новом Саду, Сутјеска 3.

Испитно рочиште се заказује за 10. фебруар 2022. 
године у 9.45 часова у судници број 7 у приземљу у 
Привредном суду у Новом Саду, Сутјеска 3. 

Оглас о отварању стечајног поступка истиче се на 
огласној табли Привредног суда у Новом Саду, 14. де-
цембра 2021. године.

1. Ст. број 99/2021  – Из Привредног суда у Новом 
Саду.  21-33055

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ

Привредни  суд у Пожаревцу   стечајни  судија  
Синиша  Недељковић,  у поступку  стечаја  над  сте-
чајним дужником  „First  Hand  CZ”  д.о.о. Пожаревац  
у стечају, МБ 21503479, заказао је завршно рочиште 
за 30. децембар 2021. године у 10.00 часова у судници 
број 75/III.

Позивају се повериоци да присуствују завршном 
рочишту.

Ст. број 4/21  – Из Привредног суда у Пожаревцу.
  21-32743

ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ

Привредни суд у Сомбору, судија Оливера Пањ-
ковић Миљеновић као стечајни судија у стечајном 
поступку над стечајним дужником Дон Предузеће за 
промет и услуге д.о.о. Врбас је донео 6. децембра 2021. 
решење Ст 9/2020 којим:

I Усваја се завршни рачун и завршни извештај 
стечајног управника од 5. новембра 2021. године, па се 
утврђују:

1. коначни трошкови стечајног поступка у износу 
од 135.105,00 динара, који су исплаћени у целости;

2. коначне обавезе стечајне масе у износу од 
1.175,53 динара, које су исплаћене у целости. 

II Резервише се за трошкове до окончања поступка 
износ од 3.091,85 динара.

III Утврђује се коначна награда стечајном управ-
нику у износу од 118.000,00 динара, која је исплаћена 
у целости.

IV Утврђује се коначна накнада трошкова стечај-
ном управнику у укупном износу од 135.105,00 дина-
ра, у оквиру коначних трошкова, који су исплаћени у 
целости.

V Утврђује се да није било средстава за намирење 
стечајних поверилаца.

VI Закључује се стечајни поступак над стечајним 
дужником Дон Предузеће за промет и услуге д.о.о. Вр-
бас, Светозара Марковића 3, матични број 08643954, 
ПИБ 100637136.

2. Ст. број 9/2020  – Из Привредног суда у Сомбору.
  21-32563

Отвара се стечајни поступак над стечајним дужни-
ком Произоводно-трговинско друштво Агрохома доо 
Руски Крстур (МБ 21031658, ПИБ 108598659), Русин-
ска 107, због трајније неспособности плаћања.

За стечајног управника именује се Љубомир Субо-
тић из Сивца, Милована Јелића 127. 

Позивају се повериоци да у року од 60 дана  од 
дана објављивања огласа  о отварању стечајног поступ-
ка у „Службеном гласнику Републике Србије” пријаве 
суду своја обезбеђена и необезбеђена потраживања 
према стечајном дужнику, у два примерка са приложе-
ним доказима у складу са чланом 111. Закона о стеча-
ју, а под теретом одбачаја пријаве као неблаговремене 
уколико буде поднета по протеку рока од 120 дана ра-
чунајући од  дана објављивања огласа у „Службеном 
гласнику Републике Србије”.

Позивају се дужници стечајног дужника да испуне 
своје обавезе без одлагања према стечајној маси.

Налаже се Агенцији за привредне регисте да извр-
ши упис решења о покретању стечајног поступка над 
дужником у одговарајући регистар.

Заказује се прво поверилачко рочиште, када се 
одржава и седница скупштине поверилаца, за 20. јану-
ар 2022. године са почетком у 12.30 часова, у Привред-
ном суду Сомбор, Венац Живојина Мишића 23. 

Заказује се испитно рочиште за 14. април 2022. 
године са почетком у 12.30 часова, у Привредном суду 
Сомбор, Венац Живојина Мишића 23. 

Правне последице отварања стечајног поступка 
наступају даном објављивања огласа о отварању сте-
чајног поступка на огласној табли суда 10. децембра 
2021. године.

Ст. број 19/2021  – Из Привредног суда у Сомбору.
  21-32744

Отвара се  стечајни поступак над стечајним ду-
жником Нијанса д.о.о. Србобран (МБ 20956348, ПИБ 
108228671), Светог Саве 16, Србобран, због трајније 
неспособности плаћања.

За стечајног управника именује се Злата Ракић из 
Сомбора, Благојевићева 49. 

Позивају се повериоци да у року од 60 дана  од 
дана објављивања огласа  о отварању стечајног поступ-
ка у „Службеном гласнику Републике Србије” пријаве 
суду своја обезбеђена и необезбеђена потраживања 
према стечајном дужнику, у два примерка са приложе-
ним доказима у складу са чланом 111. Закона о стеча-
ју, а под теретом одбачаја пријаве као неблаговремене 
уколико буде поднета по протеку рока од 120 дана ра-
чунајући од  дана објављивања огласа у „Службеном 
гласнику Републике Србије”.

Позивају се дужници стечајног дужника да испуне 
своје обавезе без одлагања према стечајној маси.

Налаже се Агенцији за привредне регисте да извр-
ши упис решења о покретању стечајног поступка над 
дужником у одговарајући регистар.

Заказује се прво поверилачко рочиште, када се 
одржава и седница скупштине поверилаца, за 20. јану-
ар 2022. године са почетком у 13.30 часова, у Привред-
ном суду Сомбор, Венац Живојина Мишића 23. 

Заказује се испитно рочиште за 14. април 2022. 
године са почетком у 13.30 часова, у Привредном суду 
Сомбор, Венац Живојина Мишића 23. 

Правне последице отварања стечајног поступка 
наступају даном објављивања огласа о отварању сте-
чајног поступка на огласној табли суда 10. децембра 
2021. године.

Ст. број 20/2021 – Из Привредног суда у Сомбору.
  21-32745

ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ 

Привредни суд у Ужицу обавештава повериоце 
да је у предмету стечаја над стечајним дужником „MN 
Still Trade” д.о.о. Ужице у стечају решењем Ст. 1/18 од 
13. децембра 2021. године одредио завршно рочиште за 
28. децембар 2021. године са почетком у 11.00 часова, 
судница број 29/III. На завршном рочишту расправља-
ће се о завршном рачуну стечајног управника и о дру-
гим питањима из чл. 145. и 148. Закона о стечају.

4. Ст. број 1/2018  – Из Привредног суда у Ужицу.
  21-32964

ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ 

Привредни суд у Чачку, решењем Ст. бр. 23/2018 
од 3. децембра 2021. године заказао је завршно рочи-
ште у поступку стечаја над дужником „Весо” д.о.о. у 
стечају, Котража, МБ 17439731 за 24. децембар 2021. 
године у 12.00 часова у овом Суду канцеларија број 4 
први спрат.
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стечајног дужника и о другим питањима од значаја за 
закључење стечајног поступка над стечајним дужником.

3. Ст. број 23/2018  – Из Привредног суда у Чачку.
  21-32768

УПИС У СУДСКИ РЕГИСТАРУПИС У СУДСКИ РЕГИСТАР

ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ

Привредни суд у Београду, решењем 5 Фи. број 
167/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-2072-00, податке:

Оснивач је „Viva flora д.о.о. Београд –Вождовац”, 
Бранка Булата 10, дана 6. јула 2021. године донео одлу-
ку да промени правну форму из д.о.о. у Установу соци-
јалне заштите дом за одрасле и старије „Viva flora д.о.о. 
Београд –Вождовац”, Бранка Булата 10.

Оснивачки улог: Уписани новчани капитал 100 
РСД, уплаћени новчани капитал 100 РСД, на дан 31. 
јануара 2017. године.

Делатност установе: 87.10  – Делатности смештај-
них установа с медицинском негом. Лице овлашћено 
за заступање: Јелена Абрамовић ЈМБГ 0305982715011.

5 Фи. број 167/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 1 Фи. број 
171/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-1891-00 Приватна предшколска устано-
ва „Савина кућица”, Београд –Рипањ, у ликвидацији 
Степашиновац 78, податке:

Услед оставке ликвидационог управника и одлуке 
о прихватању оставке мења се лице овлашћено за за-
ступање:

Брише се Марина Медаковић Кркељић ЈМБГ 
2609959715256 ликвидациони управник предшколске 
установе заступа неограничено.

1 Фи. број 171/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 3 Фи. број 
172/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-2071-00, податке:

Привредно друштво „Дом Авалска оаза д.о.о. Бео-
град –Вождовац”, Пиносава, Јарослава Черног 13, која 
уписује промену правне форме у Установа социјалне 
заштите Дом за смештај одраслих и старијих „Дом 
авалска оаза”, Београд, Вождовац, Пиносава, Јарослава 
Черног 13, матични број 21070904. Оснивач установе 
је Иван Јурак са пребивалиштем у Београду, Др Ивана 
Рибара 123/3/32, ЈМБГ 1112976710300.

Уписани и уплаћени новчани основни капитал 
је 1.000,00 динара. Делатност установе је 87.30 Рад 
установа за стара лица и лица са потребним потре-
бама. Установу заступа директор Иван Јурак, ЈМБГ 
1112976710300, са неограниченим овлашћењима.

3 Фи. број 172/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 3 Фи. број 
194/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-2068-00, податке:

Дом за смештај одраслих и старијих „Аридом 
Сава”, Београд, Чукарица, Остружница, Трећег јануара 
21а чији је осни9вач Ненад Ђуровић из Београда, Ла-
зара Кујунџића 82, ЈМБГ 22029644180864 и директор 
Горан Елезовић из Београда, Сурчин, Мајке Југовића 
37, обавља делатност за смештај и негу старих лица, 
у складу са Решењем број 022-02-00159/2020-19 Ми-
нистарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања од 8. октобра 2020. године. Шифра делатности: 
87.30  – Рад установа за стара лица и лица с посебним 
потребама. Иступа самостално и за свој рачун у оквиру 
регистроване делатности, самостално преузима права 
и обавезе, одговара свом својом имовином. Оснивач 
сноси ризик за пословање и обавезе социјалне устано-
ве, до висине свог улога у износу од 1.000,00 динара.

3 Фи. број 194/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 6 Фи. број 
208/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-2073-00, податке:

Одлуком члана друштва Јелене Велимировић из 
Београда, Колашинска 30, ЈМБГ 0506990715166, при-
вредно друштво Дом Паша д.о.о. Београд Вождовац 
мења правну форму из друштва са ограниченом одго-
ворношћу у установу чије је пословно име и назив гла-
си Дом за старе и пензионере „Дом Паша”, Београд, са 
седиштем у Београду, на адреси Колашинска 30.

Оснивач установе је Јелена Велимировић из Бео-
града, ЈМБГ 0506990715166 улица Колашинска 30.

Делатност установе је 8730 рад установе за стара 
лица и лица са посебним потребама.

Директор друштва је Јелена Велимировић, ЈМБГ 
0506990715166, Колашинска 30.

6 Фи. број 208/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 3 Фи. број 
222/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-1566-00, податке:

Оснива се издвојено одељење Предшколске уста-
нове Бамби чији је пун назив Предшколска установа 
Бамби Београд, Вождовац, Војводе Степе 561, Издвоје-
но одељење Бамби 5, са седиштем у улици Рудо 2 Бео-
град  – Звездара. Директор Предшколске установе: По-
повић Марина из Београда, Војводе Степе 561, ЈМБГ 
0509989715275, са неограниченим овлашћењима за 
заступање Предшколска установа ће обављати следеће 
делатности: 85.10 Предшколско образовање.

3 Фи. број 222/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 1 Фи. број 
243/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-474-00, податке:

Универзитет у Београду  – Географски факултет, 
Београд, Студентски трг 3/ⅠⅠⅠ променио је лице овла-
шћено за заступање.

Уписује се др Велимир Шећеров, редовни профе-
сор, за декана Универзитета у Београду  – Географског 
факултета, са неограниченим овлашћењима, ЈМБГ 
1006968710011.

Брише се др Дејан Филиповић, редовни професор, 
у својству декана Универзитета у Београду  – Географ-
ског факултета, са неограниченим овлашћењима ЈМБГ 
1607968710295.

1 Фи. број 243/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 5 Фи. број 
250/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-406-00 Предшколска установа, „11. 
април”, Нови Београд, податке:

Уписује се Јелена Дубљевић у својству в.д. дирек-
тора Установе као лице овлашћено за заступање Уста-
нове без ограничења лични број 0204978715197.

Брише се Мирјана Секулић у својству директора 
Установе, као лице овлашћено за заступање Установе 
без ограничења, лични број 2902960438028.

5 Фи. број 250/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 6 Фи. број 
258/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-18-00 Музеј примењене уметности Бео-
град промена лица овлашћеног за заступање, податке:

Уписује се: вршилац дужности директора Биљана 
Јотић, матични број 2102977156003, са неограниченим 
овлашћењем.

Брише се вршилац дужности директора Милош 
Илић, матични број 2802969710044, са неограниченим 
овлашћењем.

6 Фи. број 258/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 3 Фи. број 
263/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-1863-00, Бели двор Ђорђевић, Умчари, 
податке:

На основу одлуке оснивача установе Дом за одрасла 
и старија лица „Бели двор Ђорђевић” из Умчара, Марша-
ла Тита 43/Ђ од 6. октобра 2021. године, као заступник 
установе уписује се Ђорђевић Милена из Умчара, Мар-
шала Тита 43/Ђ ЈМБГ 0407954715712, л.к. бр. 007393524.

3 Фи. број 263/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 4 Фи. број 
267/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-2070-00, податке:

Предшколска установа „Вртић бубице” Београд 
Гроцка Умчари, 29. новембра 8.

Установа је правно лице и има право да у правном 
промету закључује уговоре и предузима друге правне 
радње и поступке у оквиру своје правне и пословне 
способности.

Установа за свој рад одговара целокупном својом 
имовином.

Оснивач одговара за обавезе у случајевима и 
под условима прописаним законом. Александар 
Поповић из Београда, Драгана Ракића 18в/6 ЈМБГ 
0702991762056, л.к. 006289847.

Одлука о оснивању од 7. октобра 2019. год. Упи-
сан и унет основни капитал 5.000,00 динара. Оснивач 
одговара у случајевима и под условима прописаним 
Законом. 85.10  – предшколско васпитање и образова-
ње. Александра Поповић, директор установе, ЈМБГ 
2708989767062. Има право заступања установе без 
ограничења.

4 Фи. број 267/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 3 Фи. број 
268/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-58-00 Универзитет у Београду, Саобра-
ћајни факултет, Војводе Степе 305, Београд, податке:

Проф. др Небојша Бојовић, декан Универзитет у 
Београду  – Саобраћајног факултета, остаје лице овла-
шћено за заступање Универзитет у Београду  – Саобра-
ћајног факултета са неограниченим овлашћењима.

3 Фи. број 268/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 6 Фи. број 
269/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-1668-00 Висока школа академских сту-
дија „Доситеј” Нушићева 12а, податке:

На Високој школи академских студија „Доситеј” 
извршене су следеће промене:

Брише се проф. др Александар Стојановић, ди-
ректор, који заступа Високу школу академских сту-
дија „Доситеј” у складу са Законом, а располаже 
средствима до износа 100.000,00 динара, а преко тог 
износа уз сагласност Савета школе и оснивача. ЈМБГ 
0302974173057, бр. личне карте 009271036.

Уписује се Проф. др Зоран Јовановић, директор, 
који заступа Високу школу академских студија „Доси-
теј” у складу са Законом, а располаже средствима до 
износа 100.000,00 динара, а преко тог износа уз сагла-
сност Савета и оснивача ЈМБГ 1504963710250 ЈМБГ 
1504963710250. Број личне карте 011030657.

6 Фи. број 269/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 4 Фи. број 
270/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-1736-00, податке:

Приватна предшколска установа „Plaу”, Београд, 
Иванковачка 6, извршила је упис промене оснивача 
тако да иступа Владимир Вајдић, Београд, Миријев-
ски булевар 16, ЈМБГ 1704979710292, преноси 100% 
удела основног капитала уписаног и унетог што из-
носи 1.250.000,00 динара у стварима и правима, а 
приступа Јелена Петровић, Београд, Адмирала Ву-
ковића 29, ЈМБГ 1506992715019, која преузима 100% 
удела основног капитала уписаног и унетог што износи 
1.250.000,00 динара у стварима и правима.

4 Фи. број 270/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855



24 17. XII 2021. / 125
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273/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-1601-00, податке:

Предшколска установа „Плави звончићи” Тошин 
бунар 102, Београд Нови Београд.

Повећање основног капитала: Родић Гутовић Деја-
на из Београда Нови Београд, Отона Жупанчича 14/28; 
л.к. број 009516191 ПС Нови Београд. Уплаћени нов-
чани део основног капитала 5.000 динара 5% удела у 
укупном капиталу. Бошковић Ивана из Београда Зве-
здара; Милана Грола 7; л.к. број 010941975 ПС Савски 
венац 95 уплаћени новчани део основног капитала 
95.000 динара 95% удела у укупном капиталу.

2 Фи. број 273/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 5 Фи. број 
274/2021 уписао је у судски регистар, у регистар-
ском улошку број 5-256-00 Институт техничких наука 
САНУ, Београд, податке:

Институт техничких наука САНУ, Београд Стари 
град, Кнеза Михаила 35/ⅠⅤ, је променио лице овлашће-
но за заступање.

Уписује се Академик Антоније Ђорђевић, в.д. ди-
ректора, има право заступања са неограниченим овла-
шћењима ЈМБГ 2804952710353.

Брише се Проф. др Зоран Ђурић, директор ЈМБГ 
2302941710151.

5 Фи. број 274/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 2 Фи. број 
275/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-117-00, податке:

ОШ „Јајинци” са седиштем у Београду, Илије Пе-
тровића 12, променила је податке лица овлашћеног за 
заступање. јелена Ђорђевић је променила презиме због 
судског развода брака.

Уписује се промена података лица за заступање: 
1. Јелена Ранчић, директор школе са правом заступања 
без ограничења, ЈМБГ 2108979727227.

Брише се Јелена Ђорђевић, директор школе са пра-
вом заступања без ограничења, ЈМБГ 2108979727227.

2 Фи. број 275/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 5 Фи. број 
276/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-1546-00, ПУ „Superheroji”, Београд, по-
датке:

Региструје се промена података о лицу овлашће-
ном за заступање Предшколске установе „Superheroji”, 
Београд:

Разрешава се в.д. директора Предшколске уста-
нове „Superheroji”, Београд, Београдског батаљона 
47, Марија Вукобрат, из Београда, Нехруова 77, ЈМБГ 
1510983715127, бр. личне карте 006731203 ПС Нови 
Београд, са правом заступања предшколске установе 
без ограничења овлашћења.

Именује се за директора Предшколске устано-
ве „Superheroji”, Београд, Београдског батаљона 47, 
Марија Вукобрат, из Београда, Нехруова 77, ЈМБГ 
1510983715127, бр. личне карте 006731203 ПС Нови 
Београд, са правом заступања предшколске установе 
без ограничења овлашћења.

5 Фи. број 276/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 5 Фи. број 
278/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-1682-00, податке:

Предшколска установа „БиБи  – дечији свет”, 
Београд, Табановачка 3, именовала је за директора 
Установе у четворогодишњем мандату Софију Шебе-
шћан, ЈМБГ 2104970715131, са неограниченим правом 
заступања, а једновремено је разрешила дужности за-
ступника у функцији Председника Управног одбора 
Установе. Разрешена функције директора установе је 
Светлана Милијаш, ЈМБГ 1407979715273, са неогра-
ниченим правом заступања и једновремено је имено-
вана за заступника Установе са неограниченим правом 
заступања у функцији Председника Управног одбора 
Установе.

5 Фи. број 278/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 5 Фи. број 
279/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-1119-00, податке:

Брише се из Регистра установе Привредног суда 
у Београду: Приватна предшколска установа „Дечи-
ји вртић пчелице”  – у ликвидацији, Београд, Булевар 
Зорана Ђинђића 48а, МН 17740806, ПИБ 105810209, 
са пословним бројем рачуна 310-0000000100833-63 и 
др., услед окончања поступка ликвидације Установе у 
складу са Одлуком о окончању поступка ликвидације 
оснивача установе Приватна предшколска установа 
„Дечији вртић пчелице”  – у ликвидацији, број 183/21 
од 18. октобра 2021. године.

Пословне књиге и документи Установе Привред-
ног суда у Београду: Приватна предшколска установа 
„Дечији вртић пчелице”  – у ликвидацији, која се бри-
ше услед окончања ликвидације, чувају се тако да буду 
доступни на територији Републике Србије у складу са 
прописима којима се уређује архивска грађа, и исти 
се поверавају на чување оснивачу Установе: Маји То-
доровић, из Београда, Патријарха Варнаве 23, ЈМБГ 
1103973715183.

5 Фи. број 279/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 6 Фи. број 
280/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-263-00, Културни центар Београда, по-
датке:

Овлашћено лице за заступање, остаје Александар 
Илић, вршилац дужности директора, са неограниченим 
овлашћењима, ЈМБГ 0206977890052.

6 Фи. број 280/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 2 Фи. број 
281/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-262-00, Универзитет у Београду  – Фа-
култет организационих наука, податке:

Уписује се др Милан Мартић у својству декана 
Факултета, као лице овлашћено за заступање Факулте-
та организационих наука без ограничења, за период од 
1. новембра до 30. септембра 2024. године, лични број 
0112960771616.

Брише се др Милија Сукновић као лице које је 
било овлашћено за заступање Факултета организацио-
них наука, у својству в.д. декана Факултета, лични број 
1402966263010.

2 Фи. број 281/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 2 Фи. број 
282/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-2023-00, ЕКО Звездица”, податке:

Уписује се као лице овлашћено за заступање Пред-
школске установе „ЕКО Звездица” директор Светлана 
Терзић са неограниченим овлашћењима.

Брише се в.д. директора Светлана Терзић.
2 Фи. број 282/2021  – Из Привредног суда у Бео-

граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 2 Фи. број 
283/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-224-00, Десета гимназија „Михајло Пу-
пин”, Нови Београд, податке:

У Десетој гимназији „Михајло Пупин”, Нови Бео-
град, Антифашистичке борбе 1а, врши се промена лица 
овлашћеног за заступање.

Уписује се: Драгана Таталовић Лејић, вршилац 
дужности директора школе, неограничено, ЈМБГ 
0204963719013.

Брише се: Сузана Субић, директор школе, неогра-
ничено, ЈМБГ 1810972767056.

2 Фи. број 283/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 6 Фи. број 
284/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-452-00, податке:

Музеј науке и технике, Београд, Скендер Бегова 51, 
извршио је промену лица овлашћеног за заступање тако 

да се брише Рифат Куленовић, директор без ограниче-
ња, ЈМБГ 2410953710014 а уписује се Зоран Левић, в.д. 
директора без ограничења, ЈМБГ 1311979710347.

6 Фи. број 284/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 4 Фи. број 
285/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-875-01, податке:

Овим путем вас обавештавамо да је дошло до про-
мене у заступању овлашћеног лица односно директора 
Високе медицинске школе струковних студија „Милу-
тин Миланковић”, Београд, као и Високошколске једи-
нице без својства правног лица ван седишта у Тутину, 
Омладинска б.б.

Брише се в.д. директора др Срећко Потић, ЈМБГ 
0101977710007, уписује се овлашћено лице за за-
ступање Школе, директор др Срећко Потић, ЈМБГ 
0101977710007.

4 Фи. број 285/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 3 Фи. број 
286/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-875-00, податке:

Овим путем вас обавештавамо да је дошло до про-
мене у заступању овлашћеног лица односно директора 
Високе медицинске школе струковних студија „Милу-
тин Миланковић, Београд, као и Високошколске једи-
нице без својства правног лица ван седишта у Тутину, 
Омладинска б.б.

Брише се в.д. директора др Срећко Потић, ЈМБГ 
0101977710007, уписује се овлашћено лице за за-
ступање Школе, директор др Срећко Потић, ЈМБГ 
0101977710007.

3 Фи. број 286/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 3 Фи. број 
288/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-134-00, податке:

Факултет драмских уметности у Београду, Булевар 
уметности 20, Београд, променио је Продекана.

Брише се: Предраг Велиновић, ред. професор до-
садашњи продекан са неограниченим овлашћењима.

Уписује се: Дино Долничар, ванр. професор про-
декан са неограниченим овлашћењима.

3 Фи. број 288/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 4 Фи. број 
289/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-1803-00, податке:

1) Брише се Нина Радоњић из Београда, Косте Јо-
вановића 15, ЈМБГ 1812990715260. Функција: в.д. ди-
ректора, заступа без ограничења.

Уписује се: Јелена Радивојевић из Београда, Скен-
дера Куленовића 5, ЈМБГ 0811978715050. Функција 
в.д. директора, заступа без ограничења.

2) Брише се седиште ПУ Мој Монтессори, Бео-
град, Милована Маринковића 4.

Уписује се седиште ПУ Мон Монтессори, Бео-
град, Генерала Анрија 26.

4 Фи. број 289/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 3 Фи. број 
290/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-360-00, податке:

Универзитет у Београду, Факултет за специјалну 
едукацију и рехабилитацију, Београд, Високог Стевана 
2, извршио је промену лица овлашћеног за заступање, 
тако да се брише проф. др Гордана Одовић, в.д. декана, 
ЈМБГ 2210969156158, а уписује се проф. др Марина 
Шестић, декан са неограниченим овлашћењима, ЈМБГ 
1002964715153.

3 Фи. број 290/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855
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Привредни суд у Београду, решењем 5 Фи. број 

291/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-1789-00, ПУ „Паркић”, Пере Ерјавеца 
20, Лазаревац, податке:

Остаје директор Александра Маринковић, ЈМБГ 
1202985715195, без ограничења. Брише се заменик ди-
ректора Ивана Поломчић, ЈМБГ 2608995715274.

Уписује се заменик директора Ирена Павловић, 
ЈМБГ 0507986715239, без ограничења.

5 Фи. број 291/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 2 Фи. број 
292/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-1617-00, податке:

Предшколска установа „Чудесно царство”, Бео-
град, Земун, Цара Душана 98, је променила лице за 
заступање и то:

Брише се: Хабуш Марија, Београд, Земун, Цара 
Душана 98, ЈМБГ 2109977715120, директор са неогра-
ниченим овлашћењима.

Уписује се: Рибарић Тамара, Београд, Земун, Ру-
ска 14, ЈМБГ 1509989715112, директор са неограниче-
ним овлашћењима.

2 Фи. број 292/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 2 Фи. број 
293/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-1962-00, Предшколска установа „Кића”, 
Београд, податке:

Промену лица овлашћеног за заступање:
Уписује се: Славица Лојић, из Гроцке –Врчин, 

Станоја Главаша 020, ЈМБГ 1204976715436, вршилац 
дужности директора, има право заступања са неогра-
ниченим овлашћењима.

Брише се: Милица Живковић, из Београда –Вождо-
вац, Проломска 002 ЈМБГ 1206991715275, директор, 
има право заступања са неограниченим овлашћењима.

2 Фи. број 293/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 6 Фи. број 
294/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-1541-00, Театар Вук, Београд, податке:

Уписује се: Верица Голо (ЈМБГ 1512960155003) 
вршилац дужности директора  – има право заступања 
са неограниченим овлашћењима.

Брише се: Светислав Гонцић (ЈМБГ 
0505960710147), директор  – има право заступања са 
неограниченим овлашћењима.

6 Фи. број 294/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 5 Фи. број 
295/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-82-00, податке:

Основна школа „Влада Обрадовић Камени”, Нови 
Београд, Добановачка 2а, променила је статус лица 
овлашћеног за заступање:

Брише се: Ивана Милић в.д. директор школе, нео-
граничено, ЈМБГ 3003981745108.

Уписује се: Ивана Милић директор школе, неогра-
ничено, ЈМБГ 3002981745108.

5 Фи. број 295/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 4 Фи. број 
296/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-135-00, податке:

Републички завод за заштиту споменика културе 
Београд, Радослава Грујића 11.

Промена лица овлашћеног за заступање, тако што 
се брише Дубравка Ђукановић, вршилац дужности 
директора без ограничења а уписују Дубравка Ђукано-
вић, директор, заступа Завод без ограничења.

4 Фи. број 296/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 4 Фи. број 
297/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-421-00, ОШ „Коста Ђукић” Младено-
вац, податке:

ОШ „Коста Ђукић”, Младеновац, Краља Петра 
339, извршила је промену код лица за заступање. Из 
регистра се брише Јасмина Чабрило директор и упи-
сује Валентина Станковић директор школе ОШ „Коста 
Ђукић” Младеновац, са неограниченим овлашћењима, 
такође се уписује Марина Кастратовић као помоћник 
директора школе са неограниченим овлашћењем, све 
почев од 1. новембра 2021. године.

4 Фи. број 297/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 6 Фи. број 
299/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-2074-00, податке:

Основана је предшколска установа „Свемирко”, 
са седиштем у Београду, општина Стари град, Тадеуша 
Кошћушка 63. Оснивачи установе су Наташа Ранковић, 
из Београда, Милоја Ђака 2 а/8, ЈМБГ 0611977715309, 
са 40% удела, са уписаним и унетим основним капи-
талом у старима и правима у износу од 600.000  – ди-
нара и Привредно друштво „Ванземаљац СГ” д.о.о. 
Београд, Тадеуша Кошћушка 63 мат. бр. 21645583 са 
60% удела, са уписаним и унетим основним капиталом 
у стварима и правима у износу од 900.000 динара. Уку-
пан уписан и унет основни капитал износи 1.500.000. 
динара у стварима и правима неопходним за почетак 
рада Установе. Установа ће обављати делатност пред-
школског васпитања и образовања, шифра делатности 
8510. Заступник Установе је директор Наташа Ранко-
вић, ЈМБГ 0611977715309, са неограниченим правом 
заступања Установе. Установи је одобрен рад Решењем 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
бр. 022-05-188/2021-07.

6 Фи. број 299/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 3 Фи. број 
300/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-1664-00, податке:

Брише се претходни законски заступник Предшкол-
ске установе „BIG BIRD” из Београда: Роксић Наташа 
ЈМБГ 3001984715193 из Београда, Војводе Степе 491.

Именује се Томашевић Михајло ЈМБГ 
2506985710153 из Београда, Костолачка 13 за директо-
ра Предшколске установе „Big Bird” из Београда, Јове 
Илића 4.

Директор Предшколске установе „Big Bird” из 
Београда: Томашевић Михајло из Београда, Костолачка 
13, ЈМБГ 2506985710153, са неограниченим овлашће-
њима за заступање.

Брише се претходни законски Роксић Наташа из 
Београда, Војводе Степе 491, ЈМБГ 3001984715193, са 
неограниченим овлашћењима за заступање.

Предшколска установа ће обављати следеће делат-
ности: 8510 Предшколско образовање.

3 Фи. број 300/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 2 Фи. број 
301/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-1005-00 The International School of 
Belgrade, податке:

Брише се: Shanley Marie Pinchotti, пасош Сједи-
њених Америчких Држава број 910409833, лице овла-
шћено за заступање, без ограничења овлашћења за 
заступање.

Уписује се: Владислав Лалић, број личне карте 
006079400 издате од стране ПС Земун, лице овлашћено 
за заступање, без ограничења овлашћења за заступање.

Остаје: Andrew Paul Derry, директор, без ограни-
чења овлашћења за заступање, United Kingdom of Great 
Briatin and Northern Ireland, No 513447219.

2 Фи. број 301/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 6 Фи. број 
302/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-187-00 Основна школа „Мирослав Ан-
тић” у Београду, Црвено барјаче 6, податке:

Уписује се: Долорес Грбић, директор Основне 
школе „Мирослав Антић” у Београду, без ограничења 
овлашћења, ЈМБГ 1211977825029.

Брише се: Биљана Радосављевић, директор Основ-
не школе „Мирослав Антић” у Београду, без ограниче-
ња овлашћења, ЈМБГ 0311956715100.

6 Фи. број 302/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 2 Фи. број 
303/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-585-00, податке:

Градски завод за вештачења уписује промену ста-
туса лица. Брише се: Владо Секулић, в.д. Директора 
има право заступања са неограниченим овлашћењем, 
ЈМБГ 2909959710126.

Уписује се: Владо Секулић, директор има пра-
во заступања са неограниченим овлашћењем, ЈМБГ 
2909959710126.

2 Фи. број 303/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 2 Фи. број 
304/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-1862-00, податке:

Установа која се до сад водила под именом Пред-
школска установа „Различак”, Београд (Земун), са се-
диштем у Вукова 4, општина Земун, Београд, обављаће 
делатност предшколског васпитања и образовања под 
новим називом Предшколска установа „Кућа вевери-
ца”, Београд (Вождовац) у новом седишту, Макаријева 
1/а, општина Вождовац, Београд.

2 Фи. број 304/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 5 Фи. број 
305/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-162-00 Народно позориште у Београду, 
Београд, Француска 3, податке:

Брише се: Ивана Вујовић Коминац, управник, 
има право заступања са неограниченим овлашћењима 
ЈМБГ 0107959715326.

Уписује се: Светислав Гонцић, в.д. управника, 
има право заступања са неограниченим овлашћењима; 
ЈМБГ 0505960710147.

5 Фи. број 305/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 6 Фи. број 
306/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-1624-00, податке:

Брише се: Симона Поповић в.д. директора Того 
Савски венац ЈМБГ 1404985715794.

Уписује се: Симона Поповић директор Того Сав-
ски венац, ЈМБГ 1404985715794.

6 Фи. број 306/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 4 Фи. број 
307/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-1438-00 „Мачак Гарфилд-објекат 7”, 
Београд, податке:

ППУ „Мачак Гарфилд”, Београд, Шејкина 45 –47, 
оснива издвојено одељење „Мачак Гарфилд  – објекат 
7” у Београду, Вишњичка 49А.

Издвојено одељење нема статус правног лица и 
иступа у правном промету под називом установе и сво-
јим именом, а има право да закључује уговоре и друге 
правне послове и правне радње у оквиру свог предмета 
пословања.

За обавезе издвојеног одељења „Мачак Гарфилд  – 
објекат 7” у Београду, Вишњичка 49А, одговара Уста-
нова целокупном својом имовином.

Руководилац издвојеног одељења „Мачак Гарфилд 
 – објекат 7” у Београду, Вишњичка 49А, је Снежана 
Радоњић, ЈМБГ2406967715011, Београд, Шејкина 44в.

4 Фи. број 307/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 5 Фи. број 
310/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-279-00, податке:

Основна школа „Михаило Петровић Алас” Бео-
град, Господар Јованова је променила лице овлашћено 
за заступање тако што се уписује:
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Драгана Кузмановић, директор  – сасвим правим и 

овлашћењима неограничено ЈМБГ 2607969768525.
Брише се: Драгана Кузмановић  – вршилац дужно-

сти директора школе са свим правима и овлашћењима 
неограничено ЈМБГ 2607969768525.

Установа ОШ „Михаило Петровић Алас” Београд 
је извршила усклађивање са уредбом о упису у судски 
регистар и уредбом о класификацији делатности и нова 
шифра делатности је 8520.

5 Фи. број 310/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 3 Фи. број 
315/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-1826-00, Предшколска установа „Дечија 
палата” Заплањска 60, Београд, податке:

Субјекат уписа је Предшколска установа „Дечија 
палата”, са седиштем у Београду, Заплањска 60.

Брише се: Оснивач Предшколске установе „Дечи-
ја палата” је Светлана Ђорђевић из Београда, Мокро-
лушка 88/47, ЈМБГ 2003974787829, бр. личне карте: 
008449760.

Уписује се: Оснивач Предшколске установе „Де-
чија палата” је Светлана Ђорђевић из Београда, Инди-
ре Ганди 19/6, ЈМБГ 2003974787829. бр. личне карте: 
008449760.

3 Фи. број 315/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 3 Фи. број 
317/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-892-00, податке:

Дечији културни центар „Мајдан”, Београд, Ко-
зјачка 3 –5 извршио је упис промене функције лица 
овлашћеног за заступање тако да се брише Драгољуб 
Николић в.д. директора има право заступања са неогра-
ниченим овлашћењима, а уписује се Драгољуб Нико-
лић директор, има право заступања са неограниченим 
овлашћењима. ЈМБГ 2304951710330. 

3 Фи. број 317/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 4 Фи. број 
319/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-1686-00 ПУ „Пиле”, Нови Београд, Јури-
ја Гагарина 217, податке:

Именовање директора ПУ „Пиле”, Петковић 
Сања, Нови Београд, Милена Вујаклије 3/16 ЈМБГ 
1305974308214 именује се за директора предшколске 
установе са неограниченим овлашћењима.

Петковић Сања, Нови Београд, Милана Вујаклије 
3/16 ЈМБГ 1305974308214, разрешава се дужности в.д. 
директора предшколске установе.

4 Фи. број 319/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 4 Фи. број 
320/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-269-00, податке:

Да је Основна школа „Јанко Катић”, Рогача, Ко-
смајска 153 извршиле упис промене презимена лица 
овлашћеног за заступање, тако да се уписује Ивановић 
Јелена директор са неограниченим овлашћењима ЈМБГ 
1404981715338, а брише се Поповић Јелена.

4 Фи. број 320/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 5 Фи. број 
323/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-1687-00 Факултет за цив. ваздухоплов-
ство, Булевар маршала Толбухина 8, Београд, податке:

Брише се проф. др Слободан Гвозденовић, ЈМБГ 
24902950710150, са листе лица овлашћених за засту-
пање Факултета за цивилно ваздухопловство, Булевар 
маршала Толбухина 8, МБ 17895893, ПИБ 109792071, 
због истека мандата декана.

Уписује се нови декан проф. др Ненад Капор, ЈМБГ 
0205958862505 у листу лица овлашћених за заступање 
Факултета за цивилно ваздухопловство, Булевар мар-
шала Толбухина 8, МБ 17895893, ПИБ 109792071, као 
заступник са неограниченим овлашћењима.

5 Фи. број 323/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

Привредни суд у Београду, решењем 6 Фи. број 
324/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-1767-00 Предшколска установа Цврчак, 
Ратка Митровића 181, Београд, податке:

Предшколска установа Цврчак, Ратка Митровића 
181, Београд, за директора именује Шашић Душка са 
неограниченим овлашћењима за заступање.

6 Фи. број 324/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-32855

ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ  

Привредни суд у Зајечару и то судија Драган Јо-
цић као судија појединац у судско регистарској правној 
ствари предлагача Народни музеј „Зајечар” у Зајечару, 
ради уписа промена лица овлашћеног за заступање, 6. 
децембра 2021. године, донео је решење.

Усваја се захтев предлагача за упис у судски реги-
стар и одређује се упис у судски регистар у регистар-
ски уложак број 5 –12 података садржаних у прилозима 
уз пријаву бр. 4 и 7, па се брише Маја Живић, као ди-
ректор Установе. 

Уписује се Вујадин Милошевић, дипломирани 
глумац из Зајечара, као директор и лице овлашћено за 
заступање Установе, на период од четири године, почев 
од 29. новембра 2021. године, са неограниченим овла-
шћењима, у складу са Законом.

Фи. број 35/2021  – Из Привредног суда у Зајечару.
  21-32885

ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ

Привредни суд у Панчеву, решењем Фи. број 30/21 
уписао је у судски регистар, у регистарском улошку 
број 5-181, податке:

Центар за социјални рад „8. Мај” Бела Црква за-
ступа Маријана Георгијевски директор, без ограничења.

Маријана Георгијевски из Беле Цркве разрешава 
се дужности в.д. директора Центра за социјални рад „8. 
Мај” Бела Црква.

Фи. број 30/21  – Из Привредног суда у Панчеву.
  21-32500

Привредни суд у Панчеву, решењем Фи. број 31/21 
уписао је у судски регистар, у регистарском улошку 
број 5-76, податке:

Уписује се покретање поступка ликвидације уста-
нове Дом омладине Банатски Брестовац на основу 
Одлуке о укидању Дома омладине Банатски Брестовац 
и покретању поступка ликвидације број 161/21 од 15. 
новембра 2021. године Установу сада заступа Ивана 
Арсеновић као ликвидациони управник, без ограниче-
ња. Нови назив установе гласи: Дом омладине Банат-
ски Брестовац  – у ликвидацији. Позивају се повериоци 
да своја потраживања пријаве најкасније у року од 90 
дана од регистрације покретања поступка ликвидације 
на адресу седишта установе: 26234 Банатски Бресто-
вац, Маршала Тита 4а. Упозоравају се повериоци да 
ће њихова потраживња бити преклудирана ако их не 
пријаве најкасније у року од 30 дана од истека периода 
трајања огласа.

Фи. број 31/21  – Из Привредног суда у Панчеву.
  21-32500

ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Привредни суд у Сремској Митровици, решењем 
Фи. број 33/2021 уписао је у судски регистар, у реги-
старском улошку број 1-915 Техничка школа „Миленко 
Веркић Неша” Пећинци, Школска 8а, податке:

Промена лица овлашћеног за заступање.
За заступање Техничке школе „Миленко Веркић 

Неша” из Пећинаца, овлашћена је Сања Дујић. Врши-
лац дужности директора, неограничено.

Брише се: Тепша Данило.
Фи. број 33/2021  – Из Привредног суда у Сремској 

Митровици.  21-32551

ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ

Привредни суд у Ужицу решењем Фи. брoj 
53/2021 од 29. новембра 2021. године уписао је у суд-
ски регистар, у регистарском улошку број Ру 5-9354-00 
Библиотека „Јован Томић” Нова Варош, податке:

Уписује се Милана Јелић, ЈМБГ 0507975799422, 
професор разредне наставе, директор са неограниче-
ним овлашћењима, на мандатни период од четири го-
дине, који тече од 18. новембра 2021. године.

Фи. брoj 53/2021  – Из Привредног суда у Ужицу.
  АУ21-1831

Привредни суд у Ужицу решењем Фи. број 
55/2021 од 14. децембра 2021. године уписао је у суд-
ски регистар, у регистарском улошку број Ру 1-130-00 
Дом ученика средњих школа у Ужицу, податке:

Врши се упис статусне промене припајања Дома 
за децу и омладину „Петар Радовановић” Ужице Дому 
ученика средњих школа у Ужицу, на који начин је Дом 
за децу и омладину „Петар Радовановић” Ужице пре-
стао да постоји.

Статусна промена уписана је на основу Одлу-
ке Владе Републике Србије о укидању дома за децу и 
омладину „Петар Радовановић” у Ужицу 05 број 022-
1240/2020-1 од 24. септембра 2020. године.

Фи. број 55/2021  – Из Привредног суда у Ужицу.
  21-32970

Привредни суд у Ужицу решењем Фи. број 
51/2021 од 4. новембра 2021. године уписао је у суд-
ски регистар, у регистарском улошку број Ру 1-152-00 
Основна школа „Нада Матић” Ужице, податке:

Уписује се Ивана Цветковић, професор разредне 
наставе, ЈМБГ 0707980795027, за вршиоца дужности 
директора, на период не дужи од шест месеци, почев од 
2. новембра 2021. године.

Брише се Бранислав Јовичић, директор.
Фи. број 51/2021  – Из Привредног суда у Ужицу.
  21-32973

ОБАВЕШТЕЊА ПРАВНИХ ОБАВЕШТЕЊА ПРАВНИХ 
И ФИЗИИ ФИЗИЧКИХ ЛИЦАЧКИХ ЛИЦА

Јавни бележник Јасна Васиљевић, Београд
На основу члана 116. Закона о ванпарничном по-

ступку позивају се лица која полажу право на наслеђе 
иза пок. Милене Пантовић, од оца Будимира и мајке за-
горке, рођена 12. октобра 1939. године, преминула 24. 
септембра 2020. године, да се јаве јавном бележнику 
Јасни Васиљевић из Београда, Господар Јевремова 41, 
у року од годину дана од дана објављивања огласа.

  21-32536

Јавни бележник Јованка Јовановић, Београд
Пред овим јавним бележником у току је поступак 

расправљања заоставштине пок. Терезије Радиновић 
Протић рођ. Паић, ЈМБГ 1801938715188 бив. из Бео-
града, преминуле 11. априла 2020. године са послед-
њим пребивалиштем у Београду, Миријевски булевар 
66.

Ради утврђивања круга законских наследника 
оставиље, потребно је да објавите оглас следеће садр-
жине:

Позивају се сва лица која полажу право на насле-
ђе иза пок. Терезије Радиновић Протић рођ. Паић бив. 
из Београда, рођене 18. јануара 1938. године у месту 
Борова, Вировитица, Република Хрватска, од оца Лео-
полда и мајке Вилме, преминуле дана 11. априла 2020. 
године са последњим пребивалиштем у Београду, Ми-
ријевски булевар 66, да се у року од годину дана од 
дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Ре-
публике Србије” јаве у канцеларију јавног бележника 
Јованке Јовановић, Чарлија Чаплина 30, Београд, или 
у Први основни суд у Београду, Булевар Николе Тесле 
42А (број предмета под којим се води поступак распра-
вљања заоставштине оставиље је УПП 489-2021 веза 
1О. бр. 5256/2020).  21-33003

Јавни бележник Јованка Јовановић, Београд
Позивају се сва лица која полажу право на наслеђе 

иза пок. Душана Ковачевића, рођеног 4. октобра 1964. 
године у Београду, Савски венац, од оца Миљка Кова-
чевића и мајке Бранке Ковачевић, преминулог 20. де-
цембра 2017. године у Београду, Палилула, са послед-
њим пребивалиштем у Београду, Хусинских рудара 28, 
да се у року од годину дана од дана објављивања огласа 
у „Службеном гласнику Републике Србије” јаве у кан-
целарију јавног бележника Јованке Јовановић, Чарлија 
Чаплина 30, Палилула, Београд, или у Први основни 
суд у Београду, Булевар Николе Тесле 42А (број пред-
мета под којим се води поступак расправљања зао-
ставштине оставиље је УПП 597-2018 (веза 1-О. број 
8960/17).  21-33006
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Јавни бележник Борислава Роквић, Београд
На основу члана 116. Закона о ванпарничном по-

ступку позивају се лица која полажу право на наслеђе 
иза пок. Ћаловић Јелице, рођ. Гајић, од оца Милора-
да, бивше из Београда, са последњим пребивалиштем 
на адреси: Београд, Раковица, Николе Мараковића 17, 
ЈМБГ 1806938915006, преминуле на дан 14. новембра 
2019. године, да се јаве јавном бележнику Борислави 
Роквић, са службеним седиштем у Београду, Раковица, 
Пилота Михајла Петровића 70, у року од године дана 
од дана објављивања огласа.  21-32746

Јавни бележник Борислава Роквић, Београд
На основу члана 116. Закона о ванпарничном по-

ступку позивају се лица, која полажу право на наслеђе 
иза пок. Влатковић Светозара, од оца Милана, бившег 
из Београда, са последњим пребивалиштем на адреси: 
Београд, Раковица, Какањска 12, ЈМБГ 2606938710425, 
преминулог 31. децембра 2019. године, да се јаве јав-
ном бележнику Борислави Роквић, са службеним седи-
штем у Београду, Раковица, Пилота Михајла Петровића 
70, у року од године дана од дана објављивања огласа.

  21-32747

Јавни бележник Драгана Смиљевић, Београд
Позивају се лица која полажу право на наслеђе 

иза пок. Максимовић Светомира, од оца Максимовић 
Стојадина и  мајке Максимовић Милеве, рођеног 18. 
новембра 1940. године у месту Доња Шипашница, 
Косовска Каменица, држављанин Републике Србије, 
са последњим пребивалиштем у Београду, Раковица, 
Палих бораца 39, преминулог 17. априла 2020. годи-
не у Београду, Раковица, да се у року од годину дана 
од дана објављивања овог огласа, пријаве у предмету 
број УПП: 578-2020 као наследници пок. Максимовић 
Светомира јавном бележнику Драгани Смиљевић са 
канцеларијом у Београду, Раковица, Борска 92Ф, а ради 
даљег спровођења оставинског поступка.

Уколико се по истеку рока од једне године од дана 
објављивања овог огласа не пријави нико од наследни-
ка позваних на наслеђе по законском или завештајном 
основу наслеђивања, јавни бележник ће наставити и 
окончати поступак расправљања заоставштине иза 
пок. Максимовић Светомира, а према стању у списима 
предмета.  21-32558

Јавни бележник Ива Секулић Граовац, Београд
Пред јавним бележником Ивом Секулић Грао-

вац из Београда, Војводе Шупљикца 53-55/1-4, као 
повереником Првог основног суда у Београду у пред-
мету УПП 385-2017 (веза О. бр. 5849/17), у току је 
оставински поступак иза пок. Манојла Ђоновића, од 
оца Драгића, рођеног 20. марта 1933. године у Чачку, 
ЈМБГ 2003933710102, држављанина Републике Срби-
је, преминулог 20. септембра 1989. године у Београду, 
Звездара, са последњим пребивалиштем у Београду, 
Топаловићева 8.

Оглас објавити у „Службеном гласнику Републи-
ке Србије” и на огласној табли Првог основног суда у 
Београду. 

На основу члана 116. Закона о ванпарничном по-
ступку позивају се сва лица која полажу право на на-
слеђе да се у року од годину дана од дана објављивања 
овог огласа у „Службеном гласнику Републике Србије” 
пријаве јавном бележнику Иви Секулић Граовац са слу-
жбеним седиштем у Београду, Војводе Шупљикца 53-
55/1-4 или Првом основном суду у Београду (позив на 
број О. бр. 5849/17).  21-32766

Јавни бележник Саво Мићковић, Београд
Пред јавним бележником Савом Мићковићем из 

Београда, ГО Вождовац, Устаничка 25, као поверени-
ком Другог основног суда у Београду, у току је посту-
пак расправљања заоставштине иза пок. Петковић Јо-
ланке, бив. из Београда, Вождовац, Господара Вучића 
176, која је рођена 2. марта 1935. године у месту Опа-
товац, Р. Хрватска, а преминула 24. маја 2021. године у 
Београду, Вождовац, Р. Србија, а који поступак се води 
под бројем УПП 871-2021 (1 О. број 5644/21).

Позивају се сва лица која полажу на наслеђе да се 
јаве јавном бележнику Саву Мићковићу из Београда, 
ГО Вождовац, Устаничка 25, у року од године дана од 
дана објављивања овог огласа.  21-32767

Јавни бележник Марко Томић, Ваљево
Јавни бележник Марко Томић, са службеним се-

диштем у Ваљеву, улица Вука Караџића 7/ I, као пове-
реник Основног суда у Ваљеву, на основу члана члана 
81. став 2. тачка 4), и члана 82. Закона о парничном по-
ступку, решењем УПП: 332-2021 од 13. децембра 2021. 
године, у оставинском поступку иза покојног Предрага 
Савића, са последњим пребивалиштем на адреси: Ва-
љево, Близоње б.б., наследној учесници Тањи Савић, 
која нема пуномоћника, и чије је пребивалиште непо-
знато, поставио је привременог заступника Вукашина 
Влајковића, адвокат из Ваљева, са седиштем канце-
ларије на адреси: Ваљево, Коче Рацина 28, који ће је 
заступати у овом поступку, док се наследна учесница 
или њен пуномоћник не појаве пред судом, односно 
док орган старатељства не обавести суд да је наследној 
учесници поставио стараоца.  21-33007

Јавни бележник Марко Томић, Ваљево
Јавни бележник Марко Томић, са службеним се-

диштем у Ваљеву, улица Вука Караџића 7/ I, као пове-
реник Основног суда у Ваљеву, на основу члана члана 
81. став 2. тачка 4), и члана 82. Закона о парничном по-
ступку, решењем УПП: 332-2021 од 13. децембра 2021. 
године, у оставинском поступку иза покојног Предрага 
Савића, са последњим пребивалиштем на адреси: Ва-
љево, Близоње б.б., наследном учеснику Зорану Са-
вићу, који нема пуномоћника, и чије је пребивалиште 
непознато, поставио је привременог заступника Сло-
бодана Васиљевића, адвоката из Ваљева, са седиштем 
канцеларије на адреси: Ваљево, Војводе Мишића 6, 
који ће га заступати у овом поступку, док се наследни 
учесник или његов пуномоћник не појаве пред судом, 
односно док орган старатељства не обавести суд да је 
наследном учеснику поставио стараоца.  21-33009

Јавни бележник Марко Томић, Ваљево
Јавни бележник Марко Томић, са службеним седи-

штем у Ваљеву, Вука Караџића 7/I, на основу чл. 98. и 
140. Закона о јавном бележништву, чл. 110a. и 122. За-
кона о ванпарничном поступку, као повереник Основ-
ног суда у Ваљеву, у оставинском поступку иза покој-
ног Предрага Савића, са последњим пребивалиштем 
на адреси: Ваљево, Близоње б.б., 13. децембра 2021. 
године објавио је оглас.

На основу члана 116. став 3. Закона о ванпарнич-
ном поступку позивају се лица која полажу право на 
наслеђе иза покојног Предрага Савића, са последњим 
пребивалиштем на адреси Ваљево, Близоње б.б., пре-
минулог 11. августа 2020. године, да се јаве јавном 
бележнику Марку Томићу, са службеним седиштем на 
адреси Ваљево, Вука Караџића 7/I, у року од годину 
дана од дана објављивања огласа.  21-33011

Јавни бележник Марко Томић, Ваљево
Јавни бележник Марко Томић, са службеним се-

диштем у Ваљеву, Вука Караџића 7/ I, на основу чл. 
98. и 140. Закона о јавном бележништву, чл. 110a. и 
122. Закона о ванпарничном поступку, као повереник 
Основног суда у Ваљеву, у оставинском поступку иза 
покојног Милована Лучића, са последњим пребива-
лиштем на адреси: Најмеген, Холандија, 15. дцембра 
2021. године, објавио је оглас.

На основу члана 117. став 5. и члана 116. ст. 1. и 2. 
Закона о ванпарничном поступку позивају се лица која 
полажу право на наслеђе иза покојног Милована Лучи-
ћа, са последњим пребивалиштем на адреси: Најмеген, 
Холандија, преминулог 23. маја 2018. године, да се јаве 
јавном бележнику Марку Томићу, са службеним седи-
штем на адреси: Ваљево, Вука Караџића 7/I, у року од 
годину дана од дана објављивања огласа.  21-33012

Јавни бележник Драгана Стевановић, Велика 
Плана  

Позивају се лица која полажу право на насле-
ђе иза смрти покојне Љиљане Васић, рођ. Васић. од 
оца Крста, рођене 15. априла 1938. године, ЈМБГ 
1504938766527, бивше из Велике Плане, са последњим 
пребивалиштем на адреси: Велика Плана, Милоша Ве-
ликог 105, општина Велика Плана, преминуле 5. јула 
2021. године, да се пријаве јавном бележнику Драгани 
Стевановић, са службеним седиштем у Великој Плани, 
Булевар деспота Стефана 51Б, у року од годину дана од 
објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

Уколико се у остављеном року нико од заинтере-
сованих лица не пријави, јавни бележник ће расправи-
ти заоставштину само на основу податка којима распо-
лаже.

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Ре-
публике Србије”, на огласној табли суда и на интернет 
страници суда.  21-32882

Јавни бележник Чедомир Марјановић, Пожа-
ревац

Јавни бележник Чедомир Марјановић, са службе-
ним седиштем у Пожаревцу, 15. октобар 4, на основу 
чл. 98. и 140. Закона о јавном бележништву и члана 
116. Закона о ванпарничном поступку, у поступку ра-
справљања заоставштине

Позива сва лица која полажу право на наслеђе иза 
смрти лица пок. Стевана Живковић (Стојан и Миленија), 
рођена Животић, бивша из Смољинца, општина Мало 
Црниће, нема улица б.б., ЈМБГ 1807904768217 премину-
ла 14. фебруара 1990. године у 4.30 часова у Смољинцу, 
удовица, да се пријаве Основном суду Пожаревац или 
поступајућем јавном бележнику у року од једне године 
од објављивања огласа на огласној табли овог суда или у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.

По истеку овог рока јавни бележник ће расправи-
ти заоставштину на основу података којима располаже.

  21-32856

Завод за заштиту споменика културе града Бео-
града, Београд

На основу члана 48. став 1. Закона о културним 
добрима („Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11  – др. 
закон и 99/11  – др. закон), у име Републичког завода за 
заштиту споменика културе објављује јавни оглас.

Обавештавају се сопственици као и заинтере-
совани органи и установе да је Републички завод за 
заштиту споменика културе покренуо поступак утвр-
ђивања непокретног културног добра  – просторне кул-
турно-историјске целине за следеће непокретности:

1. Котеж Неимар у Београду, на територији града 
Београда, обухвата простор и објекте на катастарским 
парцелама КО Врачар.

У оквиру блокова су следеће катастарске парцеле 
број: 1641/9-део, 1641/10-део (јавни простор зелена 
површина), 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 
1827, 1828, 1829, 1830/1, 1830/2, 1831/1, 1831/2, 1832, 
1833, 1834, 1835, 1836, 1837/1, 1837/2, 1838, 1839  – 
(споменик културе), 1840, 1841, 1842, 1843/1, 1843/2, 
1843/3, 1844/1, 1844/2, 1844/3, 1845, 1846/2, 1846/6, 
1846/7, 1847/1, 1847/3, 1847/6, 1847/7, 1848/1, 1849/1, 
1849/2, 1850/3, 2196/2, 2196/4, 2196/5, 2196/7  – (пред-
башта споменик културе), 2196/8, 2196/9, 2198/7, 3614, 
3615, 3616, 3617, 3618, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 
3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3645, 3646/1, 3646/2, 3647, 
3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 
3657, 3658, 3659/1, 3659/2, 3659/3, 3660, 3661, 3662, 
3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 
3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3680, 3681, 
3682, 3683, 3700, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 
3709, 3710, 3711/1, 3711/2, 3712, 3713, 3714, 3800, 3801, 
3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808/2, 3809, 3810, 
3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 
3820, 3821, 3822, 3823, 3861, 3862/1, 3864, 3865, 3866, 
3867, 3868, 3869, 3870  – (споменик културе), 3871, 
3872, 3873, 3874, 3875, 3876, 3877, 3878, 3879 (школа), 
3883, 3884, 3885, 3886, 3887, 3888, 3889, 3894 (парк), 
3895, 3896, 3897, 3898, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 
3904, 3905, 3906, 3907, 3908/1, 3908/2, 3909, 3910, 3911, 
3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 
3922, 3923, 3925, 3926, 3927, 3928, 3929, 3930, 3931, 
3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 3937, 3938, 3939, 3940, 
3941/1, 3941/2, 3941/3, 3942, 3943, 3944, 3945, 3946, 
3947, 3948, 3949, 3950, 3951, 3952, 3953, 3954, 3955, 
3956, 3957, 3958, 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 
3966, 3967, 3968, 3969/1, 3969/2, 3970, 3971, 3972, 3973, 
3974, 3975, 3976, 3977, 3978, 3979, 3980, 3981, 3982, 
3983, 3984, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989, 3990, 3991, 
3992, 3993, 3994/1, 3994/2, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000, 
4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006/1, 4006/2, 4007, 4008, 
4009, 4012, 4014, 4015, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 
4022, 4024, 4025, 4026, 4027, 4030/1, 4030/2, 4030/3, 
4030/4, 4030/5, 4032/1, 4032/2, 4032/3, 4035/1, 4035/2, 
4041, 4042, 4043, 4048, 4049, 4050, 4051, 4052/1, 4052/2, 
4052/3, 4056, 4057/1, 4057/2, 4057/3, 4059/1, 4059/2, 
4060/1, 4060/2, 4062/1, 4062/2, 4063/1, 4063/2, 4063/3, 
4065, 4066, 4067, 4068, 4069/1, 4069/2, 4071, 4072, 4073, 
4074, 4075, 4076, 4077/1, 4078, 4079, 4080, 4081, 4082, 
4083/1, 4083/2, 4083/3, 4084/1, 4084/2, 4084/3, 4084/4, 
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4084/5, 4084/6, 4085, 4086, 4088, 4089  – (споменик 
културе), 4090, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095, 4096/1, 
4096/2, 4096/3, 4097, 4098, 4099, 4146, 4147  – (споме-
ник културе), 4148, 4149, 4150, 4151, 4152, 4153, 4154, 
4155, 4156, 4157, 4158, 4159, 4160, 4161, 4162, 4163, 
4164, 4165, 4166, 4167, 4168, 4169, 4170, 4171, 4172, 
4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4191, 4193, 
4335, 4336, 4337, 4338, 4339, 4340, 4341, 4342/1, 4343, 
4344, 4345, 4415, 4417/3 све КО Врачар.

У оквиру улица обухвата целе катастарске пар-
целе: 1641/11 (Ђорђа Вајферта), 2197/1 (Ранкеова), 
2198/1 (Браничевска), 4403 (Гастона Гравијеа), 4404 и 
4405 (Интернационалних бригада), 4407 и 4408 (Петра 
Кочића), 4409 (Моравска), 4410/1, 4410/2 и 4411 (Ха-
џи-Милентијева), 4412 и 4413 (Ламартинова), 4414 
(Корнелија Станковића), 4417/1 и 4417/2 (Ђорђа Вај-
ферта), 4429, 4430/1 и 4430/2 (Јанка Веселиновића и 
делове катастарских парцела: 1641/5, 1641/10, 2194/1 
(Небојшина), 2196/1, 2196/3 и 2196/6 (Скерлићева), 
4406 (Петра Кочића), 4419/1 (Милорада Микелића), 
4428/1 (Михаила Гавриловића) све КО Врачар.

Просторно културно-историјска целина нема за-
штићену околину, односно граница заштићене околине 
поклапа се са границом просторно културно-историј-
ске целине.

На основу члана 48. Закона о културним добрима 
(„Службени гласник РС” бр. 71/94, 52/11  – др. закон и 
99/11  – др. закон) сопственици, као и заинтересовани 
органи и установе имају право да о томе дају своје ми-
шљење.

Мишљење се, у писменој форми, доставља Заводу 
за заштиту споменика културе града Београда на адре-
су Калемегдан Горњи град 14. 

Рок за давање мишљења је 30 дана од објављива-
ња овог огласа. Након истека овог рока, сматраће се 
да је мишљење сопственика наведених непокретности 
дато, а поступак њеног утврђивања за културно добро, 
ће се наставити.

Напомена: Катастарске парцеле наведене су пре-
ма званичној Копији плана, добијеној од Републичког 
геодетског завода број 953-1-239/18 од 4. августа 2018. 
године. Бројеви катастарских парцела које буду форми-
ране деобом или спајањем парцела које се налазе у на-
веденом списку (парцелацијом или препарцелацијом, 
чиме ће добити нови подброј), сматраће се саставним 
делом овог списка.

За сва обавештења обратити се на телефон 
011/3287-557.  21-32992

Холдинг предузеће Прва Искра а.д. Барич – у 
стечају, Барич

Сагласно одредбама члана 13. став 4. Закона о 
стечају стечајни дужник стечајна маса Холдинг преду-
зеће Прва Искра а.д. Барич  – у стечају, матични број 
07026145 у име Одбора поверилаца даје обавештење.

Обавештавају се повериоци стечајна маса Хол-
динг предузеће Прва Искра а.д. Барич  – у стечају, 
матични број 07026145 да је Нацрт решења за главну 
деобу стечајне масе стечајног дужника стечајна маса 
Холдинг предузеће Прва Искра а.д. Барич  – у стечају, 
матични број 07026145 истакнут на огласној табли суда 
и да се може извршити увид у канцеларији број 23, 
Привредног суда у Београду, а све у року од осам дана.

  21-33013

Нова Агробанка а.д. Београд – у стечају, Бео-
град

Сагласно одредбама члана 139. став 4. Закона о 
стечају дужник Нова Агробанка а.д. у стечају у име Од-
бора поверилаца даје следеће обавештење.

Обавештавају се повериоци Нове Агробанке а.д. 
Београд у стечају да је Нацрт решења за пету делимич-
ну деобу стечајне масе стечајног дужника Нова Агро-
банка а.д. Београд у стечају истакнут на огласној табли 
суда и да се може извршити увид у канцеларији број 23 
Привредног суда у Београду, а све у року од осам дана.

  21-32748

НЕВАЖЕЋЕ ИСПРАВЕНЕВАЖЕЋЕ ИСПРАВЕ
– СЛУЖБЕНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ –

Грујеска Марија, Београд адвокатска легитимација бр. 
7911 издата од Адвокатске коморе Београд. 04-06-1000534-2021

Securitas Services d.o.o., Београд –Земун, службена легити-
мација службеника приватног обезбеђења број 11678, издата од 
Министарства унутрашњих послова РС на име Дасовић Драган. 

04-10-1000535-2021

Благојевић Милан, Крагујевац војна књижица АБ 005569, 
издата/е од Војног одсека у Крагујевцу. 04-02-1000536-2021

Мутавџић Иван, Крагујевац војна књижица ЦС 014260, из-
дата/е од Војног одсека у Крагујевцу. 04-02-1000537-2021

Суша Дина, Београд, легитимација за адвокатског при-
правника бр. 6851, издата од Адвокатске коморе Београд. 

04-10-1000538-2021

– МЕНИЦЕ И ЧЕКОВИ –

Колаковић Милена, Београд, чек/ови бр. 0000193616620 
издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-1002806-2021

Ђокић Александар, Крагујевац, чек/ови бр. 0000156734790 
издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-1002807-2021

Вујовић Велимир, Београд, чек/ови бр. 0000123180549 из-
дат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-1002808-2021

Мргић Стојан, Орловат, чек/ови бр. 0000176496313 издат/и 
од Banca Intesa a.d. 05-01-1002809-2021

Черне Катарина, Пожаревац, чек/ови бр. 0000130644321 
издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-1002810-2021

Кучевић Невзад, Нови Пазар, чек/ови бр. 8213292 издат/и 
од Raiffeisen bank a.d. 05-01-1002811-2021

Ђокић Драгомир, Београд –Нови Београд, чек/ови бр. 
0000195740451 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 

05-01-1002812-2021
Ћулибрк Милан, Београд –Нови Београд, чек/ови бр. 

000001699399, 0000103150066, 0000103150074 издат/и од Banca 
Intesa a.d. Beograd. 05-01-1002813-2021

Симић Наташа, Батајница, чек/ови бр. 0000211681051 из-
дат/и од OTP banke a.d. 05-01-1002814-2021

Миљковић Зорица, Београд, чек/ови бр. 2280608, 2532101 
издат/и од Raiffeisen bank a.d. 05-01-1002815-2021

– ДОКУМЕНТИ ОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА –

Миленковић Лаура, Ниш полиса/е животног осигурања бр. 
3505206 издатa/e од Generali Osiguranje Srbija. 

06-01-1000561-2021

– ПЕЧАТИ –

Министарство здравља РС, Београд, печат округлог облика 
пречника 32 mm исписан ћириличним текстом: Република Ср-
бија, Министарство здравља - Сектор за инспекцијске послове 
Београд, са грбом Републике Србије у средини печата и римским 
бројем XCIV. 10-1000153-2021

Нешовановић Јелена, Београд, печат четвртастог облика: 
АДВОКАТ Јелена М.Нешовановић БЕОГРАД Краља Милутина 
53 Тел.:011/3610-927, за који је решење издала Адвокатска комо-
ра Београда. 0-1000154-2021

– РАЗНО –

Munja prevoz d.o.o., Лозница, дозвола за међународни 
транспорт BiH 3zem, издата од Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре. 11-1004455-2021

Стевановић Горан, смедеревска паланка, уверење о ис-
питивању возила бр. 039464-21П штампано на обрасцу бр. 
1141815, издато од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-1004456-2021
Зебић Предраг, Београд, уверење о испитивању возила во-

зило које се увози као употребљавано број обрасца 053441-18П 
штампано на обрасцу 530542, издато од Агенције за безбедност 
саобраћаја. 11-1004457-2021

Паркинг простор д.о.о., Суботица, уверење о испитивању 
возила  – контролисању возила које се увози као употребљавано 
бр. 079721-21 П на обрасцу бр. 1192868, издато од Агенције за 
безбедност саобраћаја. 11-1004458-2021

IST d.o.o., Београд, сведочанство о баждарењу за брод 
ЉИГ бр. 2646, издато 24.3.2014. од Управе за утврђивање спо-
собности бродова за пловидбу Републике Србије. 

11-1004459-2021
Маљевац Незрина, Нови Пазар, уверење о испитивању во-

зила  – контролисању возила које се увози као употребљавано бр. 
028021-18, на сер.обр. 0154644, издато од Агенције за безбед-
ност саобраћаја. 11-1004460-2021

Смиљанић Александар, Трстеник, потврда о исправности 
уређаја и опреме за погон возила на ТНГ бр. 047789-16K, сер. 
бр. обр. 0321215, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-1004461-2021
Res rota d.o.o., Београд –Земун, уверење бр. 146149-21 на 

обрасцу сер. бр. 1279118 о контролисању употребљаваног вози-
ла WV1zzz2kZFX030573, издато од АМС Србије. 

11-1004462-2021
Вукасовић Ивана, Београд –Нови Београд, потврда о 

исправности уређаја и опреме за погон возила на ТНГ бр. 
012460-18, сер. бр. обр. 0421622, издата од Агенције за безбед-
ност саобраћаја. 11-1004463-2021

Вукасовић Ивана, Београд –Нови Београд, уверење о испи-
тивању возила број 012460-18, сер. бр. обр. 0138444, издато од 
Агенције за безбедност саобраћаја. 11-1004464-2021

Станковић Љубиша, Ниш, потврда о исправности уређаја 
и опреме за погон возила на ТНГ број 026298-18, серијски број 
обрасца 0473270, издато од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-1004465-2021
Костић Братислав, Књажевац, уверење о испитивању вози-

ла које се увози као употребљавано бр. 083176-20 П, серијски бр. 
обрасца 958593, издато од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-1004466-2021

Ристић Дарко, Крагујевац, уверење о испитивању возила 
које се увози као употребљавано бр. 129064-21П серијски број 
1206456/1, издато од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-1004467-2021
Маркићевић Владимир, Краљево, тахографска картица 

возача бр. СРБ0000065762000, издата од Агенције за безбедност 
саобраћаја. 11-1004468-2021

UPPP autocentar d.o.o., Београд, лиценца број LTDM-
3727/2019/16 за теретно возило регистарске ознаке BG1530JD. 

11-1004469-2021
UPPP autocentar d.o.o., Београд, лиценца број LTDM-

3727/2019/16 за теретно возило регистарске ознаке BG1530JD. 
11-1004470-2021

Mlađenović transport d.o.o., Ужице, дозвола за међународни 
транспорт BY-t 2021 бр. 1092973, издата од Министарства грађе-
винарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-1004471-2021

Павловић Никола, Младеновац, меморијска картица диги-
талног тахографа за возача бр. SRB00000978MC000, издата од 
Агенције за безбедност саобраћаја. 11-1004472-2021

TD Marvel d.o.o., Београд, уверење о испитивању возила 
бр. 101727-15П на обрасцу бр.172367, издато од Агенције за бе-
збедност саобраћаја. 11-1004473-2021

Шимунов Дарко, Београд, персонализована картица за Бус 
Плус возача, бр. 0110414430, издата од Бус Плуса у Београду. 

11-1004474-2021
Petar Pan Semlin d.o.o., огранак Rent A Car Semlin, Београд –

Земун, уверење о испитивању возила број 107390-21P, одштам-
пано на обрасцу серијског броја 1234136, издато од Агенције за 
безбедност саобраћаја. 11-1004475-2021

Јовановић Александар, Београд, дозвола за управљање 
моторним чамцем издата од Лучке Капетаније Панчево, датум 
полагања 25. 05. 2007. 11-1004476-2021

Ekoenergetika d.o.o., Beograd, Београд, уверење о испитива-
њу возила које се преправља бр. 027678-19, издато од Агенције 
за безбедност саобраћаја. 11-1004477-2021

Bex Express d.o.o., Шабац, извод лиценце за јавни превоз 
терета у друмском саобраћају, издато од Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструјктуре, бр. ЛТД - 01959/2018 - 22. 

11-1004478-2021
Bex Express d.o.o., Шабац, извод лиценце за јавни превоз 

терета, издато од Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
ифраструктуре, бр. ЛТД - 1959/2018 - 94. 11-1004479-2021

Bex Express d.o.o., Шабац, извод лиценце за јавни превоз 
терета, издато од Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, бр. ЛТД - 01959/2018 - 2. 11-1004480-2021

Bex Express d.o.o., Шабац, извод лиценце за јавни превоз 
терета, издато од Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, бр. ЛТД - 01959/2018 - 25. 11-1004481-2021

Bex Express d.o.o., Шабац, извод лиценце за јавни превоз 
терета, издато од Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, бр. ЛТД - 01959/2018 - 39. 11-1004482-2021

Bex Express d.o.o., Шабац, извод лиценце за јавни превоз 
терета, издато од Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, бр. ЛТД - 1959/2018 - 61. 11-1004483-2021

Bex Express d.o.o., Шабац, извод лиценце за јавни превоз 
терета, издато од Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, бр. ЛТД - 1959/2018 - 100. 11-1004484-2021

Smiljanić komerc d.o.o., Пожега, дозвола за међународни 
транспорт UA bt-(2021)-327732, издата од Министарства грађе-
винарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-1004485-2021

NIZ Fenix d.o.o., Горњи Милановац, дозвола за међународ-
ни јавни транспорт PL bt  бр. 7406257, издата од Министарства 
грађевинарстав, саобраћаја и инфраструктуре. 11-1004486-2021

Тасић Славиша, Соко Бања, картица возача бр. 
SRB0000005465001, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-1004487-2021
Симић Стеван, параћин, уверење о испитивању вози-

ла контролисано возило које се увози као употребљивано бр. 
039923-17П штампано на обрасцу бр. 355059, издато од Агенци-
је за безбеднопст саобраћаја. 11-1004488-2021

Perić Trans Company d.o..o, Београд –Нови Београд, дозвола 
за међународни тарнспорт B-bt za 2021. бр.188, издата од Мини-
старства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

11-1004489-2021
Perić Trans Company d.o.o., Београд –Нови Београд, дозво-

ла за међународни транспорт NL-uni za 2021. бр. 169, издата од 
Министарства грађевинaрства, саобраћаја и инфраструктуре. 

11-1004490-2021
Perić Trans Company d.o.o., Београд –Нови Београд, дозвола 

за међународни транспорт D-bt за E5 зa 2021. бр. 31302, издата 
од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

11-1004491-2021
Гачић Жаклина, Београд, диплома Отвореног универзитата 

Знање у Земуну, геронтодомаћица, бр. уписнице 210, дел. бр. IV-
1/973, издата 08.10.2010. 11-1004492-2021

Ђорђевић Војин, Београд –Земун, међународна дозвола за 
управљача пловилом за рекреацију бр. BG04022, издата од  Луч-
ке капетаније Београд 2018. 11-1004493-2021

Ђорђевић Војин, Београд –Земун, дозвола за управљача 
чамцем категотије Б бр. BG4301, издата од Лучке капетаније 
Београд 2018. 11-1004494-2021

Saobraćajno preduzeće Lasta AD, Београд, извод лиценце за 
међународни линијски превоз путника у друмском саобраћају 
број ЛПМЛ-286/2018-673 за возило BG191UB, издата од Мини-
старства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

11-1004495-2021
Saobraćajno preduzeće Lasta AD, Београд, извод лиценце 

за домаћи линијски превоз путника у друмском саобраћају број 
ЛПМЛ-286/2018-157 за возило BG1178ZP, издата од Министар-
ства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

11-1004496-2021
Saobraćajno preduzeće Lasta AD, Београд, извод лиценце за 

међународни линисјки превоз путника у друмском саобраћају 
број ЛПМЛ-286/2018-38 за возило BG1004AS, издата од Мини-
старства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

11-1004497-2021
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5590
На основу члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гла-

сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 
 – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон) и члана 64. 
став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13  – исправка, 108/13, 
142/14, 68/15  – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 
149/20 и 118/21),

Влада доноси

ОД Л У К У
о изменама Одлуке о образовању Фонда за младе 

таленте Републике Србије

1. У Одлуци о образовању Фонда за младе таленте Републи-
ке Србије („Службени гласник РС”, бр. 71/08, 44/09, 37/11, 19/12, 
86/12, 102/12, 56/13, 87/13, 64/14, 114/14, 59/15, 80/16, 101/16, 
115/17, 50/18, 54/18, 84/18, 84/19, 140/20 и 104/21) у тачки 2. став 
2. алинеја друга, број: „1000” замењује се бројем: „1050” и број: 
„30.000” замењује се бројем: „32.000”.

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-11863/2021
У Београду, 16. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5591
На основу члана 33. ст. 2. и 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон), 

Влада доноси 

ОД Л У К У

о oбразовању Одбора за реализацију, праћење и 
унaпређивање Стратегије развоја водног саобраћаја 

Републике Србије од 2015. до 2025. године, за период од 
2021. године

1. Образује се Одбор за реализацију, праћење и унапређи-
вање Стратегије развоја водног саобраћаја Републике Србије од 
2015. до 2025. године (у даљем тексту: Одбор), за период од 2021. 
године.

2. Задатак Одбора је да надгледа спровођење, праћење, вред-
новање и ажурирање Стратегије развоја водног саобраћаја Репу-
блике Србије од 2015. до 2025. године („Службени гласник РСˮ, 
бр. 3/14 и 66/20  – у даљем тексту: Стратегија), да континуирано 
прати спровођење активности из акционог плана за спровођење 
Стратегије за период до 2025. године (у даљем тексту: Акциони 
план) у надлежности појединих органа државне управе, да ко-
ординира активности између појединих органа државне управе, 
односно уклања уочене сметње у спровођењу Акционог плана, 
да извештава о спровођењу активности из Акционог плана и уче-
ствује у вредновању Стратегије.  

3. У Одбор се именују: 
 – за председника:
Томислав Момировић,  министар грађевинарства, саобраћаја 

и инфраструктуре;
 – за заменика председника: 
Биљана Поповић, државни секретар у Министарству грађе-

винарства, саобраћаја и инфраструктуре;
 – за чланове: 
1) Вељко Ковачевић, вршилац дужности помоћника мини-

стра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
2) Иван Ђоковић, вршилац дужности директора Дирекције за 

водне путеве,  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре;

3) Вук Перовић, вршилац дужности директора Агенције за 
управљање лукама;

4) Ивана Кунц, виши саветник у Министарству грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре;

5) Јелена Софрић, виши саветник у Министарству грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре;

6) Предраг Јевремовић, самостални саветник у Министар-
ству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

7) Ирена Коњевић, самостални саветник у Министарству 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

8) Милован Степанов, самостални саветник у Министарству 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

9) Ана Раонић, сарадник у Министарству грађевинарства, са-
обраћаја и инфраструктуре;

10) Душан Жугић, саветник у Управи за утврђивање способ-
ности бродова за пловидбу, Министарство грађевинарства, сао-
браћаја и инфраструктуре;

11) Александар Милушић, потпуковник полиције у Мини-
старству унутрашњих послова;

12) Предраг Алексић, виши саветник у Министарству финан-
сија;

13) Зоран Oстојић, виши саветник у Министарству трговине, 
туризма и телекомуникација;

14) Снежана Кузмановић, виши саветник у Министарству за-
штите животне средине;

15) Гордана Шпегар, самостални саветник у Републичкој ди-
рекцији за воде, Министарство пољопривреде, шумарства и водо-
привреде; 

16) Александра Џољић, саветник у Министарству привреде; 
17) Вероника Распоповић, саветник у Министарству просве-

те, науке и технолошког развоја;
18) Младен Грујић, члан Групације за бродарство, Удружење 

за саобраћај, Привредна комора Србије;
19) Сања Ђуришић, председница Групације за луке и приста-

ништа, Удружење за саобраћај, Привредна комора Србије.
4. Одбор се, по потреби, може консултовати са представни-

цима других државних органа и организација, локалних самоупра-
ва, привредних удружења и удружења грађана.

5. Стручну и административно-техничку потпору Одбору пру-
жа Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-11565/2021
У Београду, 16. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5592
На основу члана 19. ст. 1. и 3. Закона о држављанству Репу-

блике Србије („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 90/07 и 24/18) 
и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 
55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о пријему у држављанство Републике Србије

I
Прима се у држављанство Републике Србије Guelor (William) 

Kanga Kaku рођен 1. септембра 1990. године, у месту Ојем (Oyem) 
Република Габон, држављанин Републике Габон.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
05 број 204-11752/2021

У Београду, 16. децембра 2021. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р
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На основу члана 124. став 3. Закона о спорту („Службени гла-
сник РС”, број 10/16), члана 43. став 2. Закона о Влади („Службе-
ни гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон) и члана 
11. став 1. Уредбе о националним спортским признањима и нов-
чаним наградама („Службени гласник РС”, бр. 22/16, 83/17, 65/19 
и 74/21),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о додели новчане награде за спортске резултате

1. Додељује се новчана награда спортисти Владимиру Ми-
рончикову за освојену бронзану медаљу на Светском првенству 
у олимпијској спортској дисциплини  – бокс, мушкарци до 80 kg, 
одржаном у Београду, у Републици Србији, од 26. октобра до 9. 
новембра 2021. године, у износу од 20.000 евра у динарској про-
тиввредности.

2. Средства су обезбеђена Законом о буџету Републике Ср-
бије за 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 149/20, 40/21 и 
100/21) и Решењем о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве, у оквиру Раздела 31  – Министарство омладине и спорта, Глава 
31.0, Програм 1301  – Развој система спорта, Функција 810  – Услу-
ге рекреације и спорта, Програмска активност 0014  – Новчане на-
граде за врхунске спортске резултате, Економска класификација 
472  – Накнаде за социјалну заштиту из буџета.

3. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 661-11867/2021
У Београду, 16. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5594
На основу члана 124. став 3. Закона о спорту („Службени гла-

сник РС”, број 10/16), члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени 
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 
 – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон) и члана 11. став 1. 
Уредбе о националним спортским признањима и новчаним награ-
дама („Службени гласник РС”, бр. 22/16, 83/17, 65/19 и 74/21),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о додели новчане награде за спортске резултате

1. Додељује се новчана награда Милану Пиперском, трене-
ру спортисте Владимира Мирончикова, за освојену бронзану ме-
даљу на Светском првенству у олимпијској спортској дисципли-
ни  – бокс, мушкарци до 80 kg, одржаном у Београду, у Републици 
Србији, од 26. октобра до 9. новембра 2021. године, у износу од 
20.000 евра у динарској противвредности.

2. Средства су обезбеђена Законом о буџету Републике Ср-
бије за 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 149/20, 40/21 и 
100/21) и Решењем о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве, у оквиру Раздела 31  – Министарство омладине и спорта, Глава 
31.0, Програм 1301  – Развој система спорта, Функција 810  – Услу-
ге рекреације и спорта, Програмска активност 0014  – Новчане на-
граде за врхунске спортске резултате, Економска класификација 
472  – Накнаде за социјалну заштиту из буџета.

3. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 661-11864/2021
У Београду, 16. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5595
На основу члана 124. став 3. Закона о спорту („Службени 

гласник РС”, број 10/16), члана 11. став 1. Уредбе о националним 
спортским признањима и новчаним наградама („Службени гла-
сник РС”, бр. 22/16, 83/17, 65/19 и 74/21) и члана 43. став 2. Зако-
на о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18 
 – др. закон), 

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о усклађивању права на национално спортско 
признање

1. Додељује се национално спортско признање Драгану Јови-
ћу, тренеру спортисте Милице Мандић, за освојену златну меда-
љу на Олимпијским играма у олимпијској спортској дисциплини 
 – теквондо, жене преко 67 kg, одржаним у Лондону, у Уједињеном 
Краљевству Велике Британије и Северне Ирске, од 27. јула до 12. 
августа 2012. године, у виду доживотног месечног новчаног при-
мања у висини три просечне нето зараде у Републици Србији за 
месец децембар претходне године, према подацима органа надле-
жног за послове статистике.

2. За признање утврђено у тачки 1. овог решења средства се 
обезбеђују у буџету Републике Србије.

3. Овим решењем ставља се ван снаге тачка 1. подтачка 8) че-
тврта алинеја: „ – теквондо: Драган Јовић;” Решења о додели наци-
оналног спортског признања („Службени гласник РС”, број 22/07).

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 661-11790/2021
У Београду, 16. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5596
На основу члана 36. став 4. Закона о туризму („Службени гла-

сник РС”, број 17/19) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службе-
ни гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Програм о изменама и 
допунама Програма рада са Финансијским планом 

Туристичке организације Србије за 2021. годину

I
Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Про-

грама рада са Финансијским планом Туристичке организације 
Србије за 2021. годину, који је донео Управни одбор Туристичке 
организације Србије, на седници од 29. новембра 2021. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

05 број 021-11602/2021
У Београду, 16. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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5597
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 43. став 2. Закона о 
Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на расподелу добити  Јавног 
предузећа „Национални парк Ђердап” за 2020. годину

I
Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити за 2020. го-

дину Јавног предузећа „Национални парк Ђердап”, коју је донео 
Надзорни одбор Јавног предузећа „Национални парк Ђердап”, на 
седници од 28. јуна 2021. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
05 број 41-11648/2021

У Београду, 16. децембра 2021. године
Влада

Председник,
Ана Брнабрић, с.р.

5598
На основу члана 22. ст. 3. и 5. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 43. став 2. Закона 
о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на расподелу добити 
„Транспортгас Србија” д.о.о. Нови Сад за 2020. годину

I
Даје се сагласност на Одлуку о расподели остварене доби-

ти по финансијским извештајима за 2020. годину „Транспортгас 
Србија” д.о.о. Нови Сад, коју је донела Скупштина „Транспортгас 
Србија” д.о.о. Нови Сад, на седници од 19. новембра 2021. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
05 број 41-11749/2021

У Београду, 16. децембра 2021. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

5599
На основу члана 8. став 2. Уредбе о организацији и начину 

обављања послова централизованих јавних набавки на републич-
ком нивоу („Службени гласник РСˮ, бр. 116/20 и 59/21) и члана 43. 
став 2. Закона о Влади („Службени гласник РСˮ, бр. 55/05, 71/05  – 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 
и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Предлог годишњег плана 
централизованих јавних набавки за 2022. годину

I
Даје се сагласност на Предлог годишњег плана централизо-

ваних јавних набавки за 2022. годину, који је припремила Управа 
за заједничке послове републичких органа.

II
 Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

05 број 404-11612/2021
У Београду, 16. децембра 2021. године

Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

5600
На основу члана 69. тачка 3) Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 43. став 2. За-
кона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – 
др. закон), 

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Одлуку о изменама Ценовника 
услуга Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” 

I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама Ценовника услуга 

Јавног предузећа „Емисиона техника и везе”, коју је донео Над-
зорни одбор Јавног предузећа „Емисиона техника и везе”, на сед-
ници од 15. новембра 2021. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

05 број 338-11640/2021
У Београду, 16. децембра 2021. године

Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

5601
На основу члана 162. став 1. тачка 6) Закона о спорту („Слу-

жбени гласник РС”, брoj 10/16) и члана 43. став 2. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I
Даје се сагласност на кандидатуру Мачевалачког савеза Ср-

бије са седиштем у Београду, Обилићев венац 4, за организовање 
Европског првенства за кадете и јуниоре, у Новом Саду 2022. го-
дине.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

05 број 661-11865/2021
У Београду, 16. децембра 2021. године

Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р



17. децембар 2021. Број 125 55
5602

На основу члана 61. став 12. и члана 69. став 4. Закона о бу-
џетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13  – исправка, 108/13, 142/14, 68/15  – др. 
закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 
118/21  – др. закон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службе-
ни гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

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 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 149/20, 40/21 и 
100/21), у оквиру Раздела 23  – Министарство правде, Глава 23.1  – 
Управа за извршење кривичних санкција, Програм 1607  – Управља-
ње извршењем кривичних санкција, функција 340  – Затвори, и то:

  – Програмска активност 0001  – Извршење кривичних санк-
ција, апропријација економска класификација 416  – Награде запо-
сленима и остали посебни расходи, у износу од 344.000 динара,

 – Програмска активност 0002  – Подршка лицима лишених 
слободе, у укупном износу од 36.101.000 динара, апропријација 
економска класификација, и то:

424  – Специјализоване услуге, у износу од 3.000.000 динара;
426  – Материјал, у износу од 33.101.000 динара,
 – Програмска активност 0005  – Алтернативне санкције, 

апропријација економска класификација 421  – Стални трошкови, 
у износу од 4.000.000 динара, 
средства у укупном износу од 40.445.000 динара преносе се у те-
кућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 16  – Министар-
ство финансија, Програм 2402  – Интервенцијска средства, функ-
ција 160  – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
Програмска активност 0001  – Текућа буџетска резерва, апропри-
јација економска класификација 499  – Средства резерве, и распо-
ређују се Министарству правде  – Управи за извршење кривичних 
санкција, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за 
редован рад Управе за извршење кривичних санкција.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења 
распоређују се у оквиру Раздела 23  – Министарство правде, Глава 
23.1  – Управа за извршење кривичних санкција, Програм 1607  – 
Управљање извршењем кривичних санкција, функција 340  – За-
твори, и то:

 – Програмска активност 0001  – Извршење кривичних санк-
ција, у укупном износу од 30.041.000 динара, апропријација еко-
номска класификација, и то:

411  – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу 
од 10.500.000 динара;

412  – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 
1.500.000 динара;

413  – Накнаде у натури, у износу од 4.000.000 динара;
414  – Социјална давања запосленима, у износу од 5.700.000 

динара;
415  – Накнаде трошкова за запослене, у износу од 4.600.000 

динара;
425  – Текуће поправке и одржавање, у износу од 3.741.000 

динара,
 – Програмска активност 0002  – Подршка лицима лишених 

слободе, апропријација економска класификација 472  – Накнаде 
за социјалну заштиту из буџета, у износу од 9.904.000 динара, 

 – Програмска активност 0003  – Интерна производња, апро-
пријација економска класификација 421  – Стални трошкови, у из-
носу од 500.000 динара.

3. О реализацији овог решења стараће се Министарство фи-
нансија. 

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 401-11841/2021
У Београду, 16. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5603
На основу члана 61. став 12. и члана 69. ст. 4. и 6. Закона о бу-

џетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13  – исправка, 108/13, 142/14, 68/15  – др. 
закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 
118/21  – др. закон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службе-
ни гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

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 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 149/20, 40/21 и 
100/21), у оквиру Раздела 16  – Министарство финансија, Програм 
0702  – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Ре-
публику Србију, функција 110  – Извршни и законодавни органи, 
финансијски и фискални послови и спољни послови, Пројекат 
5001  – Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних 
пројеката, апропријација економска класификација 541  – Земљи-
ште, средства у укупном износу од 250.000.000 динара преносе се 
у текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 16  – Ми-
нистарство финансија, Програм 2402  – Интервенцијска средства, 
функција 160  – Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту, Програмска активност 0001  – Текућа буџетска резерва, 
апропријација економска класификација 499  – Средства резерве, и 
распоређују се Министарству финансија, на име трансфера граду 
Београду за извршавање обавеза из разлога које није било могуће 
предвидети у поступку припреме и доношења буџета, а који могу 
довести до угрожавања текуће ликвидности.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог реше-
ња распоређују се у оквиру Раздела 16  – Министарство финан-
сија, Програм 0608  – Систем локалне самоуправе, функција 180 
 – Трансакције општег карактера између различитих нивоа власти, 
Програмска активност 0001  – Подршка локалној самоуправи, 
апропријација економска класификација 463  – Трансфери осталим 
нивоима власти.

3. О реализацији овог решења стараће се Министарство фи-
нансија. 

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 401-11842/2021
У Београду, 16. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5604
На основу члана 61. став 12. и члана 69. став 4. Закона о бу-

џетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13  – исправка, 108/13, 142/14, 68/15  – др. 
закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 
118/21  – др. закон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службе-
ни гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

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 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 149/20, 40/21 и 
100/21), у оквиру Раздела 28  – Министарство рударства и енер-
гетике, Програм 0502  – Енергетска ефикасност, функција 430 
 – Гориво и енергија, Програмска активности 0001  – Подстицаји 
за унапређење енергетске ефикасности, апропријација економска 
класификација 463  – Трансфери осталим нивоима власти, сред-
ства у укупном износу од 200.000.000 динара преносе се у текућу 
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буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 16  – Министарство 
финансија, Програм 2402  – Интервенцијска средства, функција 
160  – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Про-
грамска активност 0001  – Текућа буџетска резерва, апропријација 
економска класификација 499  – Средства резерве, и распоређују 
се Министарству рударства и енергетике, ради обезбеђивања не-
достајућих средстава потребних за консолидацију пословања Јав-
ног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења 
распоређују се у оквиру Раздела 28  – Министарство рударства и 
енергетике, Програм 0503  – Управљање минералним ресурсима, 
функција 440  – Рударство, производња и изградња, Пројекат 4003 
 – Консолидација пословања ЈП ПЕУ Ресавица, апропријација еко-
номска класификација 451  – Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама.

3. О реализацији овог решења стараће се Министарство фи-
нансија. 

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 401-11843/2021
У Београду, 16. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5605
На основу члана 61. став 12. и члана 69. став 4. Закона о бу-

џетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13  – исправка, 108/13, 142/14, 68/15  – др. 
закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 
118/21  – др. закон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службе-
ни гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

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 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 149/20, 40/21 и 
100/21), у оквиру Раздела 16  – Министарство финансија, Програм 
0702  – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Ре-
публику Србију, функција 110  – Извршни и законодавни органи, 
финансијски и фискални послови и спољни послови, Пројекат 
5001  – Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних 
пројеката, апропријација економска класификација 541  – Земљи-
ште, средства у укупном износу од 760.000.000 динара преносе се 
у текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 16  – Ми-
нистарство финансија, Програм 2402  – Интервенцијска средства, 
функција 160  – Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту, Програмска активност 0001  – Текућа буџетска резерва, 
апропријација економска класификација 499  – Средства резерве, 
и распоређују се Министарству за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, ради обезбеђивања недостајућих средстава по-
требних за исплату дечијег и родитељског додатка и накнада зара-
де, односно накнада плате за време породиљског одсуства.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог реше-
ња распоређују се у оквиру Раздела 30  – Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, Програм 0903  – Поро-
дично-правна заштита грађана, функција 040  – Породица и деца, 
Програмска активност 0001  – Права корисника из области зашти-
те породице и деце, апропријација економска класификација 472 
 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета.

3. О реализацији овог решења стараће се Министарство фи-
нансија. 

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 401-11844/2021
У Београду, 16. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5606
На основу члана 61. став 12. и члана 69. став 4. Закона о бу-

џетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13  – исправка, 108/13, 142/14, 68/15  – др. 
закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 
118/21  – др. закон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службе-
ни гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

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 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 149/20, 40/21 и 
100/21), у оквиру Раздела 16  – Министарство финансија, Програм 
0702  – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Ре-
публику Србију, функција 110  – Извршни и законодавни органи, 
финансијски и фискални послови и спољни послови, Пројекат 
5001  – Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних 
пројеката, апропријација економска класификација 541  – Земљи-
ште, средства у укупном износу од 705.000.000 динара преносе се 
у текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 16  – Ми-
нистарство финансија, Програм 2402  – Интервенцијска средства, 
функција 160  – Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту, Програмска активност 0001  – Текућа буџетска резерва, 
апропријација економска класификација 499  – Средства резерве, 
и распоређују се Министарству финансија, ради обезбеђивања 
недостајућих средстaва потребних на име ненаменског трансфе-
ра јединицама локалне самоуправе за извршавање обавеза буџе-
та услед смањеног обима прихода буџета локалне власти, у циљу 
смањивања негативних ефеката проузрокованих пандемијом зара-
зне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења 
распоређују се у оквиру Раздела 16  – Министарство финансија, 
Програм 2402  – Интервенцијска средства, функција 160  – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, Пројекат 7078  – 
Превенција и ублажавање последица насталих услед болести 
COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, апропријација економ-
ска класификација 463  – Трансфери осталим нивоима власти.

3. О реализацији овог решења стараће се Министарство фи-
нансија. 

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 401-11845/2021-1
У Београду, 16. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5607
На основу члана 61. став 12. и члана 69. став 4. Закона о бу-

џетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13  – исправка, 108/13, 142/14, 68/15  – др. 
закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 
118/21  – др. закон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службе-
ни гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

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 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 149/20, 40/21 и 
100/21), и то:

1) у оквиру Раздела 16  – Mинистарство финансија, у укупном 
износу од 1.243.706.000 динара, и то:

 – Програм 0606  – Подршка раду органа јавне управе, функци-
ја 110  – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 



17. децембар 2021. Број 125 57
послови и спољни послови, Програмска активност 0039  – Извр-
шење судских поступака, апропријација економска класификаци-
ја 483  – Новчане казне и пенали по решењу судова, у износу од 
378.971.000 динара;

 – Програм 2402  – Интервенцијска средства, функција 110 
 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални по-
слови и спољни послови, Пројекат 4002  – Интервенцијска сред-
ства за потребе спровођења ИПА програма, у укупном износу од 
864.735.000 динара, апропријација економска класификација, и то:

423  – Услуге по уговору, у износу од 58.400.000 динара;
444  – Пратећи трошкови задуживања, у износу од 20.000.000 

динара;
485  – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 

државних органа, у износу од 119.600.000 динара;
511  – Зграде и грађевински објекти, у износу од 666.735.000 

динара,
2) у оквиру Раздела 24  – Министарство пољопривреде, шу-

марства и водопривреде, Глава 24.7  – Управа за пољопривредно 
земљиште, Програм 0102  – Заштита, уређење, коришћење и упра-
вљање пољопривредним земљиштем, функција 420  – Пољопри-
вреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност 0003 
 – Стручна и административна подршка у управљању пољопри-
вредним земљиштем, апропријација економска класификација 423 
 – Услуге по уговору, у износу од 2.500.000 динара,

3) у оквиру Раздела 55  – Управа за заједничке послове репу-
бличких органа, Програм 0606  – Подршка раду органа јавне упра-
ве, функција 130  – Опште услуге, у укупном износу од 191.000.000 
динара, и то:

 – Програмска активност 0007  – Одржавање објеката и oпре-
ме, набавка опреме и материјала, у укупном износу од 61.000.000 
динара, апропријација економска класификација, и то:

426  – Материјал, у износу од 50.000.000 динара;
511  – Зграде и грађевински објекти, у износу од 11.000.000 

динара,
 – Пројекат 5010  – Реконструкција и адаптација „Клуба 

посланикаˮ, апропријација економска класификација 511  – Зграде 
и грађевински објекти, у износу од 130.000.000 динара,
средства у укупном износу од 1.437.206.000 динара преносе се у 
текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 16  – Мини-
старство финансија, Програм 2402  – Интервенцијска средства, 
функција 160  – Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту, Програмска активност 0001  – Текућа буџетска резерва, 
апропријација економска класификација 499  – Средства резерве, 
и распоређују се Народној скупштини  – Стручним службама, Су-
довима  – Прекршајном апелационом суду, Апелационим судови-
ма, Вишим судовима, Основним судовима, Привредним судовима, 
Прекршајним судовима, Јавним тужилаштвима  – Тужилаштву за 
организовани криминал, Апелационим јавним тужилаштвима, 
Вишим јавним тужилаштвима, Основним јавним тужилаштвима, 
Министарству правде  – Правосудној академији, Министарству 
пољопривреде, шумарства и водопривреде  – Дирекцији за наци-
оналне референтне лабораторије, Министарству пољопривреде, 
шумарства и водопривреде  – Управи за пољопривредно земљи-
ште, Министарству просвете, науке и технолошког развоја и Ми-
нистарству просвете, науке и технолошког развоја  – Основном 
образовању, Средњем образовању, Ученичком стандарду и Сту-
дентском стандарду, ради обезбеђивања недостајућих средстава 
потребних за исплату плата, додатака и накнада запослених (за-
раде), припадајућих социјалних доприноса, накнада у натури, со-
цијалних давања запосленима, накнада трошкова за запослене и 
јубиларних новчаних награда запосленима.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења 
распоређују се, и то:

1) у оквиру Раздела 1  – Народна скупштина, Глава 1.1.  – На-
родна скупштина  – Стручне службе, Програм 2101  – Политички 
систем, функција 130  – Опште услуге, Програмска активност 0003 
 – Стручна и административно  – техничка подршка раду послани-
ка, у укупном износу од 2.773.000 динара, апропријација економ-
ска класификација, и то:

411  – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу 
од 2.370.000 динара;

412  – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 
403.000 динара,

2) у оквиру Раздела 6  – Судови, у укупном износу од 
85.410.000 динара, и то:

 – Глава 6.4  – Прекршајни апелациони суд, Програм 1603  – 
Рад судова, функција 330  – Судови, Програмска активност 0009 
 – Спровођење судских поступака Прекршајног апелационог суда, 
апропријација економска класификација 414  – Социјална давања 
запосленима, у износу од 133.000 динара;

 – Глава 6.5  – Апелациони судови, Програм 1603  – Рад судо-
ва, функција 330  – Судови, Програмска активност 0012  – Админи-
стративна подршка спровођењу судских поступака Апелационих 
судова, у укупном износу од 2.677.000 динара, апропријација еко-
номска класификација, и то:

411  – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу 
од 1.000.000 динара;

412  – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 
177.000 динара;

413  – Накнаде у натури, у износу од 300.000 динара;
415  – Накнаде трошкова за запослене, у износу 700.000 ди-

нара;
416  – Награде запосленима и остали посебни расходи, у из-

носу од 500.000 динара,
 – Глава 6.6  – Виши судови, Програм 1603  – Рад судова, функ-

ција 330  – Судови, у укупном износу од 38.790.000 динара, и то:
 – Програмска активност 0013  – Спровођење судских посту-

пака Виших судова, у укупном износу од 31.000.000 динара, апро-
пријација економска класификација, и то:

411  – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу 
од 26.000.000 динара;

412  – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 
5.000.000 динара;

 – Програмска активност 0014  – Административна подршка 
спровођењу судских поступака Виших судова, у укупном износу 
од 7.790.000 динара, апропријација економска класификација, и то:

411  – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу 
од 3.000.000 динара;

412  – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 
500.000 динара;

413  – Накнаде у натури, у износу од 490.000 динара;
415  – Накнаде трошкова за запослене, у износу 2.300.000 ди-

нара;
416  – Награде запосленима и остали посебни расходи, у из-

носу од 1.500.000 динара,
 – Глава 6.7  – Основни судови, Програм 1603  – Рад судова, 

функција 330  – Судови, Програмска активност 0016  – Админи-
стративна подршка спровођењу судских поступака Основних су-
дова, у укупном износу од 27.500.000 динара, апропријација еко-
номска класификација, и то:

411  – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу 
од 6.000.000 динара;

412  – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 
1.000.000 динара;

413  – Накнаде у натури, у износу од 1.600.000 динара;
415  – Накнаде трошкова за запослене, у износу 9.500.000 ди-

нара;
416  – Награде запосленима и остали посебни расходи, у из-

носу од 9.400.000 динара;
 – Глава 6.8  – Привредни судови, Програм 1603  – Рад судо-

ва, функција 330  – Судови, Програмска активност 0018  – Адми-
нистративна подршка спровођењу судских поступака Привредних 
судова, у укупном износу од 4.710.000 динара, апропријација еко-
номска класификација, и то:

411  – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу 
од 2.100.000 динара;

412  – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 
400.000 динара;

413  – Накнаде у натури, у износу од 210.000 динара;
415  – Накнаде трошкова за запослене, у износу 1.000.000 ди-

нара;
416  – Награде запосленима и остали посебни расходи, у из-

носу од 1.000.000 динара,
 – Глава 6.9  – Прекршајни судови, Програм 1603  – Рад судо-

ва, функција 330  – Судови, Програмска активност 0020  – Админи-
стративна подршка спровођењу судских поступака Прекршајних 
судова, у укупном износу од 11.600.000 динара, апропријација еко-
номска класификација, и то:
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411  – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу 
од 6.000.000 динара;

412  – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 
1.000.000 динара;

413  – Накнаде у натури, у износу од 400.000 динара;
415  – Накнаде трошкова за запослене, у износу 1.700.000 ди-

нара;
416  – Награде запосленима и остали посебни расходи, у из-

носу од 2.500.000 динара,
3) у оквиру Раздела 8  – Јавна тужилаштва, у укупном износу 

од 18.710.000 динара, и то:
 – Глава 8.3  – Тужилаштво за организовани криминал, Про-

грам 1604  – Рад тужилаштва, функција 330  – Судови, Програмска 
активност 0008  – Административна подршка раду Тужилаштва за 
организовани криминал, у укупном износу од 4.600.000 динара, 
апропријација економска класификација, и то:

411  – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу 
од 3.300.000 динара;

412  – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 
1.300.000 динара,

 – Глава 8.4  – Апелациона јавна тужилаштва, Програм 1604 
 – Рад тужилаштва, функција 330  – Судови, Програмска активност 
0010  – Административна подршка раду Апелационих јавних ту-
жилаштава, у укупном износу од 930.000 динара, апропријација 
економска класификација, и то:

411  – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу 
од 500.000 динара;

412  – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 
100.000 динара;

413  – Накнаде у натури, у износу од 30.000 динара;
415  – Накнаде трошкова за запослене, у износу 300.000 ди-

нара,
 – Глава 8.5  – Виша јавна тужилаштва, Програм 1604  – Рад 

тужилаштва, функција 330  – Судови, Програмска активност 0012 
 – Административна подршка раду Виших јавних тужилаштава, 
у укупном износу од 4.480.000 динара, апропријација економска 
класификација, и то:

411  – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу 
од 3.000.000 динара;

412  – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 
500.000 динара;

413  – Накнаде у натури, у износу од 80.000 динара;
415  – Накнаде трошкова за запослене, у износу 900.000 ди-

нара,
 – Глава 8.6  – Основна јавна тужилаштва, Програм 1604  – Рад 

тужилаштва, функција 330  – Судови, Програмска активност 0014 
 – Административна подршка раду Основних јавних тужилаштава, 
у укупном износу од 8.700.000 динара, апропријација економска 
класификација, и то:

411  – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу 
од 6.000.000 динара;

412  – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 
1.000.000 динара;

415  – Накнаде трошкова за запослене, у износу 1.700.000 ди-
нара,

4) у оквиру Раздела 23  – Министарство правде, Глава 23.3 
 – Правосудна академија, Програм 1602  – Уређење и управљање 
у систему правосуђа, функција 360  – Јавни ред и безбедност не-
класификован на другом месту, Програмска активност 0009  – 
Стручнo усавршавање за будуће и постојеће носиоце правосудне 
функције, у укупном износу од 305.000 динара, апропријација еко-
номска класификација, и то:

 411  – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу 
од 260.000 динара;

412  – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 
45.000 динара,

5) у оквиру Раздела 24  – Министарство пољопривреде, шу-
марства и водопривреде, у укупном износу од 2.908.000 динара, 
и то:

 – Глава 24. 5  – Дирекција за националне референтне лабора-
торије, Програм 0109  – Безбедност хране, ветеринарска и фито-
санитарна политика, функција 420  – Пољопривреда, шумарство, 
лов и риболов, Програмска активност 0007  – Развој лабораториј-
ске дијагностике, очување биљног биодиверзитета и контрола 

органске производње, у укупном износу од 408.000 динара, апро-
пријација економска класификација, и то: 

411  – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу 
од 350.000 динара;

412  – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 
58.000 динара,

 – Глава 24. 7  – Управа за пољопривредно земљиште, Програм 
0102  – Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривред-
ним земљиштем, функција 420  – Пољопривреда, шумарство, лов и 
риболов, Програмска активност 0003  – Стручна и административ-
на подршка у управљању пољопривредним земљиштем, у укуп-
ном износу од 2.500.000 динара, апропријација економска класи-
фикација, и то: 

411  – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу 
од 2.125.000 динара;

412  – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 
375.000 динара,

6) у оквиру Раздела 26  – Министарство просвете, науке и тех-
нолошког развоја, у укупном износу од 1.327.100.000 динара, и то:

 – Глава 26.0  – Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја, Програм 2001  – Уређење, надзор и развој свих нивоа 
образовног система, функција 980  – Образовање некласификовано 
на другом месту, у укупном износу од 3.300.000 динара, и то:

a) Програмска активност 0001  – Утврђивање законских окви-
ра и праћење развоја образовања на свим нивоима, у укупном из-
носу од 2.300.000 динара, апропријација економска класификаци-
ја, и то: 

411  – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу 
од 1.800.000 динара;

412  – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 
500.000 динара,

б) Програмска активност 0003  – Инспекцијски надзор над 
радом установа образовања и завода, у укупном износу од 300.000 
динара, апропријација економска класификација, и то: 

411  – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу 
од 200.000 динара;

412  – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 
100.000 динара,

в) Програмска активност 0004  – Администрација и управља-
ње у области образовања, у укупном износу од 700.000 динара, 
апропријација економска класификација, и то: 

411  – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу 
од 400.000 динара;

412  – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 
300.000 динара,

 – Глава 26.1  – Основно образовање, Програм 2003  – Основно 
образовање, функција 910  – Предшколско и основно образовање, 
Програмска активност 0001  – Реализација делатности основног 
образовања, у укупном износу од 860.000.000 динара, апроприја-
ција економска класификација, и то: 

411  – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу 
од 600.000.000 динара;

412  – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 
110.000.000 динара;

463  – Трансфери осталим нивоима власти, у износу од 
150.000.000 динара,

 – Глава 26.2  – Средње образовање, Програм 2004  – Средње 
образовање, функција 920  – Средње образовање, у укупном изно-
су од 432.800.000 динара, и то:

а) Програмска активност 0001  – Реализација делатности 
средњег образовања и образовања одраслих, у укупном износу од 
420.000.000 динара, апропријација економска класификација, и то: 

411  – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу 
од 220.000.000 динара;

412  – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 
100.000.000 динара;

463  – Трансфери осталим нивоима власти, у износу од 
100.000.000 динара,

б) Програмска активност 0003  – Подршка раду школа од 
посебног интереса за Републику Србију, у укупном износу од 
12.800.000 динара, апропријација економска класификација, и то: 

411  – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу 
од 10.500.000 динара;
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412  – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 

2.300.000 динара,
 – Глава 26.3  – Ученички стандард, Програм 2007  – Подршка 

у образовању ученика и студената, функција 960  – Помоћне услу-
ге образовању, Програмска активност 0001  – Систем установа уче-
ничког стандарда, у укупном износу од 17.000.000 динара, апро-
пријација економска класификација, и то: 

411  – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу 
од 6.000.000 динара;

412  – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 
3.000.000 динара;

463  – Трансфери осталим нивоима власти, у износу од 
8.000.000 динара,

 – Глава 26.5  – Студентски стандард, Програм 2007  – Подр-
шка у образовању ученика и студената, функција 960  – Помоћне 
услуге образовању, Програмска активност 0004  – Систем устано-
ва студентског стандарда, у укупном износу од 14.000.000 динара, 
апропријација економска класификација, и то: 

411  – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу 
од 4.000.000 динара;

412  – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 
2.000.000 динара;

463  – Трансфери осталим нивоима власти, у износу од 
8.000.000 динара.

3. О реализацији овог решења стараће се Министарство фи-
нансија. 

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 401-11846/2021
У Београду, 16. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5608
На основу члана 61. став 12. и члана 69. став 4. Закона о бу-

џетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13  – исправка, 108/13, 142/14, 68/15  – др. 
закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 
118/21  – др. закон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службе-
ни гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

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 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 149/20, 40/21 и 
100/21), у оквиру Раздела 27  – Министарство здравља, и то:

1) Програм 1803  – Развој квалитета и доступности здравстве-
не заштите, функција 760  – Здравство некласификовано на дру-
гом месту, Програмска активност 0005  – Лечење обољења, стања 
или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији, 
апропријација економска класификација 424  – Специјализоване 
услуге, у износу од 50.000.000 динара;

2) Програм 1807  – Развој инфраструктуре здравствених уста-
нова, функција 760  – Здравство некласификовано на другом месту, 
у укупном износу од 438.345.000 динара, и то:

 – Пројекат 5001  – Реконструкција Клиничког центра Србије, 
Београд, апропријација економска класификација 512  – Машине и 
опрема, у износу од 391.000.000 динара;

 – Пројекат 7080  – Изградња и опремање „COVID” болнице 
у Новом Саду, апропријација економска класификација 512  – Ма-
шине и опрема, у износу од 47.345.000 динара, 
средства у укупном износу од 488.345.000 динара преносе се у 
текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 16  – Мини-
старство финансија, Програм 2402  – Интервенцијска средства, 
функција 160  – Опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту, Програмска активност 0001  – Текућа буџетска резерва, 
апропријација економска класификација 499  – Средства резерве, 
и распоређују се Министарству здравља, ради обезбеђивања недо-
стајућих средстава потребних за опремање и инвестиционо одр-
жавање здравствених установа у државној својини чији је оснивач 
Република Србија.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења 
распоређују се у оквиру Раздела 27  – Министарство здравља, Про-
грам 1807  – Развој инфраструктуре здравствених установа, функ-
ција 760  – Здравство некласификовано на другом месту, Програм-
ска активност 0001  – Изградња и опремање здравствених установа 
у државној својини чији је оснивач Република Србија, апроприја-
ција економска класификација 464  – Дотације организацијама за 
обавезно социјално осигурање.

3. О реализацији овог решења стараће се Министарство фи-
нансија. 

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 401-11847/2021
У Београду, 16. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5609
На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13  – исправка, 108/13, 142/14, 68/15  – др. закон, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21  – др. за-
кон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, 
бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

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 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 149/20, 40/21 
и 100/21), у оквиру Раздела 16  – Mинистарство финансија, Про-
грам 2402  – Интервенцијска средства, функција 160  – Опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту, Програмска активност 
0001  – Текућа буџетска резерва, апропријација економска класи-
фикација 499  – Средства резерве, одобравају се Министарству тр-
говине, туризма и телекомуникација, средства у укупном износу 
од 1.000 динара за отварање апропријације економске класифика-
ције 451  – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и ор-
ганизацијама, у оквиру Програма 1507  – Уређење и развој у обла-
сти туризма, Пројекат 7078  – Превенција и ублажавање последица 
насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог реше-
ња користиће се за непланиране сврхе за које није утврђена апро-
пријација и књижиће се у оквиру Раздела 32  – Министарствo тр-
говине, туризма и телекомуникација, Програм 1507  – Уређење и 
развој у области туризма, функција 473  – Туризам, Пројекат 7078 
 – Превенција и ублажавање последица насталих услед болести 
COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, апропријација економ-
ска класификација 451  – Субвенције јавним нефинансијским пре-
дузећима и организацијама.

3. О реализацији овог решења стараће се Министарство фи-
нансија. 

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 401-11848/2021
У Београду, 16. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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5610
На основу члана 61. став 12. и члана 69. став 4. Закона о бу-

џетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13  – исправка, 108/13, 142/14, 68/15  – др. 
закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 
118/21  – др. закон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службе-
ни гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

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 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 149/20, 40/21 
и 100/21) у оквиру Раздела 26  – Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја, Програм 2001  – Уређење, надзор и развој 
свих нивоа образовног система, функција 980  – Образовање не-
класификовано на другом месту, Програмска активност 0013  – По-
дршка интеграцији у европски образовни простор, апропријација 
економска класификација 462  – Дотације међународним организа-
цијама, средства у укупном износу од 73.000.000 динара преносе 
се у текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 16  – Ми-
нистарство финансија, Програм 2402  – Интервенцијска средства, 
функција 160  – Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту, Програмска активност 0001  – Текућа буџетска резерва, 
апропријација економска класификација 499  – Средства резерве, 
и распоређују се Министарству просвете, науке и технолошког 
развоја, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за 
исплату контрибуције Републике Србије на име учешћа у активно-
стима ЦЕРН-а.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог реше-
ња распоређују се у оквиру Раздела 26  – Министарство просве-
те, науке и технолошког развоја, Програм 0201  – Развој науке и 
технологије, функција 140  – Основно истраживање, Програмска 
активност 0001  – Подршка реализацији општег интереса у научној 
истраживачкој делатности, апропријација економска класифика-
ција 462  – Дотације међународним организацијама.

3. О реализацији овог решења стараће се Министарство фи-
нансија. 

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 401-11851/2021
У Београду, 16. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5611
На основу члана 61. став 12. и члана 69. став 4. Закона о бу-

џетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13  – исправка, 108/13, 142/14, 68/15  – др. 
закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 
118/21  – др. закон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службе-
ни гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

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 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 149/20, 40/21 и 
100/21), у оквиру Раздела 16  – Министарство финансија, Програм 
0702  – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Ре-
публику Србију, функција 110  – Извршни и законодавни органи, 
финансијски и фискални послови и спољни послови, Пројекат 
5001  – Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних 

пројеката, апропријација економска класификација 541  – Земљи-
ште, средства у укупном износу од 280.000.000 динара преносе се 
у текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 16  – Ми-
нистарство финансија, Програм 2402  – Интервенцијска средства, 
функција 160  – Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту, Програмска активност 0001  – Текућа буџетска резерва, 
апропријација економска класификација 499  – Средства резерве, и 
распоређују се Министарству привреде, ради обезбеђивања недо-
стајућих средстава потребних за исплату средстава подстицаја за 
директне инвестиције.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог реше-
ња распоређују се у оквиру Раздела 21  – Министарство привреде, 
Програм 1510  – Привлачење инвестиција, функција 410  – Општи 
економски и комерцијални послови и послови по питању рада, 
Програмска активност 0003  – Улагања од посебног значаја, апро-
пријација економска класификација 454  – Субвенције приватним 
предузећима.

3. О реализацији овог решења стараће се Министарство фи-
нансија. 

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 401-11852/2021
У Београду, 16. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5612
На основу члана 61. став 12. и члана 69. став 4. Закона о бу-

џетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13  – исправка, 108/13, 142/14, 68/15  – др. 
закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 
118/21  – др. закон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службе-
ни гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

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 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 149/20, 40/21 
и 100/21), у оквиру Раздела 16  – Министарство финансија, Глава 
16.1  – Управа царина, Програм 2303  – Управљање царинским си-
стемом и царинском администрацијом, функција 110  – Извршни и 
законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни 
послови, и то:

 – Програмска активност 0001  – Обезбеђење функционисања 
утврђивања, контроле и наплате јавних прихода из надлежности 
царинске службе, у укупном износу од 11.500.000 динара, апро-
пријација економска класификација, и то:

422  – Трошкови путовања, у износу од 3.000.000 динара;
423   – Услуге по уговору, у износу од 8.500.000 динара,
 – Програмска активност 0002  – Подршка информационом си-

стему царинске службе, у укупном износу од 28.266.000 динара, 
апропријација економска класификација, и то:

425  – Текуће поправке и одржавање, у износу од 9.000.000 
динара;

462  – Дотације међународним организацијама, у износу од 
14.700.000 динара;

512  – Машине и опрема, у износу од 4.566.000 динара, 
средства у укупном износу од 39.766.000 динара преносе се у те-
кућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 16  – Министар-
ство финансија, Програм 2402  – Интервенцијска средства, функ-
ција 160  – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
Програмска активност 0001  – Текућа буџетска резерва, апропри-
јација економска класификација 499  – Средства резерве, и распо-
ређују се Министарству омладине и спорта, ради обезбеђивања 
недостајућих средстава потребних за исплату котизације за орга-
низацију међународног такмичења „Квалификациони турнир за 
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Светско првенство у кошарци за жене 2022. годинеˮ, као и за ис-
плату новчаних награда за освојену бронзану медаљу на Светском 
првенству у боксу, које је одржано од 26. октобра до 6. новембра 
2021. године у Београду, Република Србија.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог реше-
ња распоређују се у оквиру Раздела 31  – Министарство омладине 
и спорта, Програм 1301  – Развој система спорта, функција 810  – 
Услуге рекреације и спорта, и то:

 – Програмска активност 0005  – Програми гранских спорт-
ских савеза, апропријација економска класификација 481  – Дота-
ције невладиним организацијама, у износу од 35.046.000 динара;

 – Програмска активност 0014  – Новчане награде за врхунске 
спортске резултате, апропријација економска класификација 472 
 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у износу од 4.720.000 
динара.

3. О реализацији овог решења стараће се Министарство фи-
нансија. 

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 401-11853/2021
У Београду, 16. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5613
На основу члана 61. став 12. и члана 69. став 4. Закона о бу-

џетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13  – исправка, 108/13, 142/14, 68/15  – др. 
закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 
118/21  – др. закон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службе-
ни гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

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 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 149/20, 40/21 и 
100/21), у оквиру Раздела 15  – Министарство унутрашњих посло-
ва, Програм 1408  – Управљање људским и материјалним ресур-
сима, функција 310  – Полицијске услуге, Програмска активност 
0001  – Администрација и управљање, апропријација економска 
класификација 483  – Новчане казне и пенали по решењу судова, 
средства у укупном износу од 120.000.000 динара преносе се у те-
кућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 16  – Министар-
ство финансија, Програм 2402  – Интервенцијска средства, функ-
ција 160  – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
Програмска активност 0001  – Текућа буџетска резерва, апропри-
јација економска класификација 499  – Средства резерве, и распо-
ређују се Министарству унутрашњих послова, ради обезбеђивања 
недостајућих средстава потребних за редован рад Министарства 
унутрашњих послова.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења 
распоређују се у оквиру Раздела 15  – Министарство унутрашњих 
послова, и то: 

1) Програм 1408  – Управљање људским и материјалним ре-
сурсима, функција 310  – Полицијске услуге, Програмска актив-
ност 0001  – Администрација и управљање, у укупном износу од 
90.000.000 динара, апропријација економска класификација, и то:

 – 425  – Текуће поправке и одржавање, у  износу од 60.000.000 
динара;

 – 426  – Материјал, у износу од 30.000.000 динара,
2) Програм 1409  – Безбедност, функција 310  – Полицијске 

услуге, Програмска активност 0003  – Полицијске управе, апро-
пријација економска класификација 426  – Материјал, у износу од 
30.000.000 динара.

3. О реализацији овог решења стараће се Министарство фи-
нансија. 

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 401-11855/2021
У Београду, 16. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5614
На основу члана 61. став 12. и члана 69. ст. 4. и 6. Закона о бу-

џетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13  – исправка, 108/13, 142/14, 68/15  – др. 
закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 
118/21  – др. закон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службе-
ни гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

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 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 149/20, 40/21 и 
100/21), у оквиру Раздела 16  – Министарство финансија, Програм 
0606  – Подршка раду органа јавне управе, функција 110  – Извр-
шни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 
спољни послови, Програмска активност 0039  – Извршење судских 
поступака, апропријација економска класификација 483  – Новчане 
казне и пенали по решењу судова, средства у укупном износу од 
240.000.000 динара преносе се у текућу буџетску резерву, утврђе-
ну у оквиру Раздела 16  – Министарство финансија, Програм 2402 
 – Интервенцијска средства, функција 160  – Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту, Програмска активност 0001  – 
Текућа буџетска резерва, апропријација економска класификација 
499  – Средства резерве, и распоређују се Министарству финансија, 
на име трансфера граду Београду за извршавање обавеза из разлога 
које није било могуће предвидети у поступку припреме и доноше-
ња буџета, а који могу довести до угрожавања текуће ликвидности.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог реше-
ња распоређују се у оквиру Раздела 16  – Министарство финан-
сија, Програм 0608  – Систем локалне самоуправе, функција 180 
 – Трансакције општег карактера између различитих нивоа власти, 
Програмска активност 0001  – Подршка локалној самоуправи, 
апропријација економска класификација 463  – Трансфери осталим 
нивоима власти.

3. О реализацији овог решења стараће се Министарство фи-
нансија. 

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 401-11870/2021
У Београду, 16. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5615
На основу члана 61. став 12. и члана 69. став 4. Закона о бу-

џетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13  – исправка, 108/13, 142/14, 68/15  – др. 
закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 
118/21  – др. закон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службе-
ни гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије 
за 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 149/20, 40/21 и 100/21), 
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у оквиру Раздела 16  – Министарство финансија, Програм 0702  – Ре-
ализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Ср-
бију, функција 110  – Извршни и законодавни органи, финансијски и 
фискални послови и спољни послови, Пројекат 5001  – Експроприја-
ција земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, апроприја-
ција економска класификација 541  – Земљиште, средства у укупном 
износу од 118.000.000 динара преносе се у текућу буџетску резерву, 
утврђену у оквиру Раздела 16  – Министарство финансија, Програм 
2402  – Интервенцијска средства, функција 160  – Опште јавне услу-
ге некласификоване на другом месту, Програмска активност 0001 
 – Текућа буџетска резерва, апропријација економска класификација 
499  – Средства резерве, и распоређују се Генералном секретаријату 
Владе, на име дотације Православној епархији Будимској, Мађар-
ска, ради обезбеђивања финансијске помоћи за пројектовање, сана-
цију и изградњу четири цркве у Сентандреји.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог реше-
ња распоређују се у оквиру Раздела 3  – Влада, Глава 3.9  – Гене-
рални секретаријат Владе, Програм 2102  – Подршка раду Владе, 
функција 110  – Извршни и законодавни органи, финансијски и 
фискални послови и спољни послови, Програмска активност 0008 
 – Стручни и оперативни послови Генералног секретаријата Владе, 
апропријација економска класификација 481  – Дотације невлади-
ним организацијама.

3. О реализацији овог решења стараће се Министарство фи-
нансија. 

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 401-11878/2021
У Београду, 16. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5616
На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13  – исправка, 108/13, 142/14, 68/15  – др. закон, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21  – др. за-
кон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, 
бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

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 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 149/20, 40/21 
и 100/21), у оквиру Раздела 16  – Mинистарство финансија, Про-
грам 2402  – Интервенцијска средства, функција 160  – Опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту, Програмска активност 
0001  – Текућа буџетска резерва, апропријација економска класи-
фикација 499  – Средства резерве, одобравају се Министарству 
финансија, средства у укупном износу од 1.000 динара за отвара-
ње апропријације економске класификације 621  – Набавка домаће 
финансијске имовине, у оквиру Програмa 2402  – Интервенцијска 
средства, Пројекат 4001  – Кредитна подршка.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог реше-
ња користиће се за непланиране сврхе за које није утврђена апро-
пријација и књижиће се у оквиру Раздела 16  – Mинистарство фи-
нансија, Програм 2402  – Интервенцијска средства, функција 160 
 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Пројекат 
4001  – Кредитна подршка, апропријација економска класификаци-
ја 621  – Набавка домаће финансијске имовине.

3. О реализацији овог решења стараће се Министарство фи-
нансија. 

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 401-11889/2021
У Београду, 16. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5617
На основу члана 61. став 12. и члана 69. став 4. Закона о бу-

џетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13  – исправка, 108/13, 142/14, 68/15  – др. 
закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 
118/21  – др. закон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службе-
ни гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

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 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 149/20, 40/21 и 
100/21), у оквиру Раздела 19  – Министарство одбране, Програм 
1703  – Операције и функционисање МО и ВС, функција 210  – Вој-
на одбрана, и то:

 – Програмска активност 0001  – Функционисање МО и ВС, 
у укупном износу од 85.700.000 динара, апропријација економска 
класификација, и то:

416  – Награде запосленима и остали посебни расходи, у из-
носу од 5.000.000 динара;

423  – Услуге по уговору, у износу од 3.805.000 динара;
424  – Специјализоване услуге, у износу од 11.629.000 динара;
425  – Текуће поправке и одржавање, у износу од 61.776.000 

динара;
515  – Нематеријална имовина, у износу од 3.490.000 динара,
 – Програмска активност 0002  – Мултинационалне операције, 

у укупном износу од 20.300.000 динара, и то:
422  – Трошкови путовања, у износу од 2.000.000 динара;
425  – Текуће поправке и одржавање, у износу 2.500.000 ди-

нара;
426  – Материјал, у износу од 15.800.000 динара,
 – Програмска активност 0009  – Војно здравство, апроприја-

ција економска класификација 425  – Текуће поправке и одржава-
ње, у износу 10.000.000 динара, 
средства у укупном износу од 116.000.000 динара преносе се у те-
кућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 16  – Министар-
ство финансија, Програм 2402  – Интервенцијска средства, функ-
ција 160  – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
Програмска активност 0001  – Текућа буџетска резерва, апроприја-
ција економска класификација 499  – Средства резерве, и распоре-
ђују се Министарству одбране, ради обезбеђивања недостајућих 
средстава потребних за исплату плата, додатака и накнада запо-
слених (зараде) и припадајућих социјалних доприноса.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења 
распоређују се у оквиру Раздела 19  – Министарство одбране, Про-
грам 1703  – Операције и функционисање МО и ВС, функција 210 
 – Војна одбрана. Програмска активност 0001  – Функционисање 
МО и ВС, апропријација економска класификација, и то:

 – 411  – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у изно-
су од 100.000.000 динара;

 – 412  – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу 
од 16.000.000 динара.

3. О реализацији овог решења стараће се Министарство фи-
нансија. 

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 401-11935/2021
У Београду, 16. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 20. став 1. Закона о експропријацији („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01  – СУС, 20/09, 55/13  – УС 
и 106/16  – аутентично тумачење) и члана 136. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18  – 
аутентично тумачење), по предлогу Правобранилаштва општине 
Ћуприја, Ћуприја, Карађорђева б.б.,

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију непокретно-
сти, у циљу изградње постројења за пречишћавање отпадних вода 
за потребе локације „СМП”, сагласно Информацији о локацији 
број 350-371/2021-05-1 од 6. октобра 2021. године и Информаци-
ји о локацији број 350-372/2021-05-1 од 6. октобра 2021. године, 
издатим од стране Одељења за урбанизам, имовинско-правне 

послове и заштиту животне средине Општинске управе општине 
Ћуприја, а у складу са Планом детаљне регулације „Индустриј-
ски парк Добричево” („Службени гласник општине Ћуприја”, број 
11/21), на непокретностима у КО Ћуприја (ван града), територија 
општине Ћуприја.

II. Општина Ћуприја одређује се за корисника експроприја-
ције непокретности из тачке I. овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 465-11701/2021
У Београду, 16. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

М И Н И С ТА Р С Т ВА
5619

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 
103/15 и 101/16),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

П РА В И Л Н И К 

о изменама и допуни Правилникa о подстицајима за инвестиције за унапређење и развој руралне јавне 
инфраструктуре

Члан 1.
У Правилнику o подстицајима за инвестиције за унапређење и развој руралне јавне инфраструктуре („Службени гласник РС”, бр. 

67/21 и 83/21), у члану 3. став 1. тачка 2) тачка на крају замењује се тачком запетом.
После тачке 2) додаје се тачка 3), која гласи: 
„3) за складиштење и прераду пољопривредних производа.ˮ

Члан 2.
У члану 6. тачка 3) брише се.

Члан 3.
У члану 10. став 1. тачка 3) брише се. 

Члан 4.
У члану 18. став 2. мења се и гласи: 
 „Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари по јавном позиву и по појединој врсти подстицаја јесте:
1) 20.000.000 динара за подстицаје за инвестиције у изградњу и опремање објеката за снабдевање водом и објеката путне инфра-

структуре;
2) 60.000.000 динара за подстицаје за инвестиције у изградњу и опремање објеката за складиштење и прераду пољопривредних 

производа.ˮ

Члан 5.
Прилог  – Листа прихватљивих инвестиција и трошкова за унапређење и развој руралне јавне инфраструктуре и Образац  – Захтев 

за остваривање права на подстицаје за инвестиције за унапређење и развој руралне јавне инфраструктуре, који су одштампани уз Пра-
вилник o подстицајима за инвестиције за унапређење и развој руралне јавне инфраструктуре („Службени гласник РС”, бр. 67/21 и 83/21) 
и чине његов саставни део, замењују се Прилогом  – Листа прихватљивих инвестиција и трошкова за унапређење и развој руралне јавне 
инфраструктуре и Обрасцем  – Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције за унапређење и развој руралне јавне инфра-
структуре, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део. 

Члан 6.
Захтеви за остваривање права на подстицаје за инвестиције за унапређење и развој руралне јавне инфраструктуре, поднети до дана 

ступања на снагу овог правилника, решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

Број 110-00-00073/2021-09
У Београду, 15. децембра 2021. године

Министар,
Бранислав Недимовић, с.р.
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ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ИНВЕСТИЦИЈА И ТРОШКОВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ РУРАЛНЕ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

ИНВЕСТИЦИЈЕ У ИЗГРАДЊУ И ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА
1.1. СНАДБЕВАЊЕ ВОДОМ
1.1.1. Изградња система за снабдевање водом, пратећих објеката и инсталација
1.1.2. Опрема за системе за  снадбевање водом и пратеће објекте, електро-ормари за прикључак електричне енергије, надзор и управљање, електрични каблови, оптички 
каблови, ИТ хардвер и софтвер, опрема за мерење, сонде
1.2. ПУТНА ИНФАСТРУКТУРА
1.2.1. Изградња путева који повезују инфраструктуру насељеног места са главним путевима, сеоским обилазницама, сеоским путевима, јавним приступним путевима до 
фарми, пољопривредним земљиштима и саобраћајним знаковима, пешачком зоном, осветљењем, стајалиштима за јавни превоз укључујући мостове, тротоаре укључујући 
припремне радове, земљане радове, радове на структури и површини асфалта, радови на обележавању пута
1.3. СКЛАДИШТЕЊЕ И ПРЕРАДА
1.3.1. Изградња објеката за складиштење и прераду пољопривредних производа укључујући објекте/простор за: пријем и складиштење сировина; прање/чишћење; 
сортирање; сечење; конзервирање; сушење; замрзавање; хлађење (укључујући ULO хладњаче); термичку обраду; анализу готових производа итд; складиштење амбалаже, 
адитива и готових производа; паковање и отпремање; смештај средстава за чишћење, прање и дезинфекцију; инсталацију вентилације, климатизације, грејања и спречавање 
загађења ваздуха; противпожарне резервоаре и хидрантску мрежу; пратеће енергетске објекте укључујући изградњу система за снабдевање водом и система за третман 
водом за даље технолошке процесе (укључујући бунаре), гасом, струјом (укључујући коришћење генератора) и канализациони систем; Изградња управне зграде са пратећим 
објектима (канцеларије, лабораторије, просторије за дневни боравак радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за репроматеријал, средства за 
чишћење, прање и дезинфекцију); Изградња фиксних ограда, унутрашње путне мреже и паркинг места.
1.3.2. Опрема за сушење, замрзавање, прање, чишћење и сортирање; опрема и уређаји за пријем, истовар, утовар, прераду, сечење, расецање, паковање, обележавање, 
мерење и привремено складиштење, укључујући линије за пуњење, машине за паковање, машине за обележавање и друга специјализована опрема; Опрема за термичку 
обраду (стерилизација/ пастеризација/ бланширање); опрема и уређаји за хлађење и замрзавање (укључујући термоизолационе панеле са пратећим елементима и расхладна 
вратa); Опрема за производни процес са посебним микроклиматским условима; Опрема за вештачку вентилацију, климатизацију, хлађење и грејање, противпожарну 
заштиту објеката за прераду и складиштење, системи за снабдевање водом, гасом, електричном енергијом и канализациони систем; уређаји за превоз у кругу објекта у 
складу са захтевима пројекта; опрема и уређаји за третман отпада и отпадних вода (физички, хемијски и биолошки третман), управљање отпадом и спречавање загађења 
ваздуха; опрема за спречавање загађења ваздуха и обнављање растварача; опрема за прање, дезинфекцију и хигијенско сушење руку у објектима за рад и санитарним 
просторијама (укључујући тушеве), опрема за просторије за смештај гардеробе, опрема за чишћење, прање и дезинфекцију одеће и обуће; опрема за пријем сировина; 
лабораторијска опрема, изузев стаклених судова (саставни део пројекта); опрема за детекцију стакла и метала и/или других физичких ризика; опрема за складиштење 
сировина и готових производа у складу са захтевима пројекта.
ПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ У ВЕЗИ СА ИЗГРАДЊОМ
2. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
2.1. Припремни радови
2.2. Рушење и демонтажа
2.3. Земљани радови
2.4. Бетонски радови
2.5. Армирано-бетонски радови
2.6. Инсталатерски радови
2.7. Столарски радови
2.8. Зидарски радови
2.9. Изолациони радови
2.10. Кровнопокривачки радови
2.11. Готове конструкције и елементи
2.12. Противпожарни резервоари и хидрантске мреже
3. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
3.1. Електро-инсталациони радови
3.2. Водоводни и канализациони радови
3.3. Гасне инсталације
3.4. Инсталације централног грејања
3.5. Инсталације противпожарних резервоара и хидрантске мреже
4. ПЕЈЗАЖНИ РАДОВИ И ПУТЕВИ
4.1. Уређење екстеријера
4.2. Изградња путева
4.3. Потпорни и заштитни зидови
4.4. Асфалтирање
5. ЗАНАТСКИ РАДОВИ
5.1. Лимарски радови
5.2. Столарски радови
5.3. Браварски радови
5.4. Стаклорезачки радови
5.5. Гипсани радови
5.6. Подне и зидне облоге
5.7. Каменорезачки радови
5.8. Керамички радови
5.9. Подополагачки радови
5.10. Молерски и тапетарски радови
5.11. Фасадни радови
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На основу члана 74. став 3. Закона о поштанским услугама 
(„Службени гласник РС”, број 77/19),

Министар трговине, туризма и телекомуникација доноси

П РА В И Л Н И К

о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских 
марака и мотива редовних издања поштанских марака

Члан 1.
Овим правилником утврђује се План издавања пригодних по-

штанских марака и мотиви редовних издања поштанских марака, 
који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.
Пригодне поштанске марке издају се према Плану издавања 

из члана 1. овог правилника.
Редовне поштанске марке издају се према мотивима утврђе-

ним у Плану из члана 1. овог правилника.

Члан 3.
Даном почетка примене овог правилника престаје да важи 

Правилник о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских 
марака и мотивa редовних издања поштанских марака („Службени 
гласник РС”, бр. 51/21, 70/21, 90/21 и 109/21).

Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се 
од 1. јануара 2022. године.

Броj 110-00-00134/2021-07 
У Београду, 14. децембра 2021. године.

Министар,
Татјана Матић, с.р.

ПЛАН ИЗДАВАЊА ПРИГОДНИХ ПОШТАНСКИХ МАРАКА 

I. ПРИГОДНЕ ПОШТАНСКЕ МАРКЕ

Издавањем пригодних поштанских марака обележиће се зна-
чајни јубилеји, догађаји и датуми из националне и светске истори-
је, културе, уметности, науке, природне лепоте и богатства наше 
земље и друге манифестације, као што су:

1. Нови Сад  – Европска престоница културе;
2. ФЕСТОВИХ 50;
3. XXIV Зимске олимпијске игре  – Пекинг 2022;
4. Дан државности  – Недељива Србија;
5. 100 година НИП „Борба”;
6. Заједничко издање Србије и Марока: 65 година дипломат-

ских односа;
7. Дан жена;
8. 85 година часописа „Студент”;
9. Култне телевизијске серије;
10. Васкрс;
11. Флора;
12. Дан Војске Србије;
13. Институције Србије;
14. Европа;
15. Дан марке;
16. 35. Београдски маратон;
17. Градови Србије;
18. 350 година од рођења Петра Великог;
19. Дан Полиције Србије;
20. Уметност: Архитектура;
21. Европска заштита природе;
22. 25 година „Телекома Србија” а.д.;
23. 90 година Удружења хотелијера (ХОРЕС);
24. 140 година дипломатских односа Србије и Јапана;
25. 115 година од рођења Петра Лубарде;
26. Србија –Италија: Стоти круг у Монци;
27. 100 година Академског позоришта АКУД Универзитета у 

Београду „Бранко Крсмановић”;

28. Србија  – Ангола: 100 година од рођења Агостина Нета;
29. 60 година дипломатских односа Србије и Алжира;
30. Радост Европе;
31. 85 година дипломатских односа Србије и Ирана;
32. Музејски експонати;
33. Србија  – Велика Британија: 100 година од оснивања сер-

виса Би-Би-Си;
34. Туризам у Србији;
35. 80 година од Стаљинградске битке; 
36. Крсна слава;
37. Светско првенство у фудбалу  – Катар 2022;
38. Новак Ђоковић, великан спорта и доброчинства;
39. Божић; 
40. Великани Србије;
41. Србија –Русија: 100 година од оснивања СССР:

1. Нови Сад – Европска престоница културе

Издавањем ове серије пригодних поштанских марака обеле-
жиће се титула Нови Сад  – Европска престоница културе. Европска 
престоница културе је установљена како би се нагласило богатство 
и различитост европских култура, ојачале културне везе међу Евро-
пљанима, спојили људи из различитих европских земаља и промо-
висало узајамно разумевање и ојачао осећај европејства. Европска 
престоница културе датира од 1985. године када су Мелина Мерку-
ри, министарка културе Грчке, и француски министар културе Џак 
Ланг су 1985. године дошли на идеју да се једном годишње бира 
Европска престоница културе са циљем да се повежу људи у Евро-
пи и да се повећа свесност о заједничкој историји и вредностима. 
Нови Сад је први у Републици Србији, а међу првим градовима ван 
Европске уније, који ће понети титулу Европске престонице култу-
ре 2022. године. Један је од 60 градова који су понели ову титулу, 
негујући богатство различитости и интеркултуралност.

2. ФЕСТОВИХ 50

Издавањем ове серије пригодних поштанских марака обеле-
жиће се Међународни филмски фестивал  – ФЕСТ, који се одржава 
сваке године у Београду од 1971. године. Први ФЕСТ је одржан 
између 8. и 16. јануара 1971. године под слоганом „Храбри нови 
свет”, у Дворани Дома синдиката у Београду. Фестивал је отво-
рен филмом „Меш” Роберта Алтмана. Током првог фестивала на 
пет програма је приказано укупно 73 филма, које је видело око 
105.000 гледалаца. Рекорд у гледаности Фест је достигао 1977. го-
дине, када је забележена посета 252.332 гледалаца.

3. XXIV Зимске олимпијске игре – Пекинг 2022

Издавањем ове серије пригодних поштанских марака обе-
лежиће се XXIV Зимске олимпијске игре које се, од 4. до 20. фе-
бруара, одржавају у Пекингу и околним градовима, у провинцији 
Хебеи, Кина.

4. Дан државности – Недељива Србија

Издавањем ове серије пригодних поштанских марака обеле-
жиће се Дан државности Србије. Дан државности Србије је држав-
ни празник који се у Републици Србији прославља 15. и 16. фебру-
ара, а установљен је у спомен на дан када је на збору у Орашцу, 
1804. године, дигнут Први српски устанак, као дан сећања на по-
четак Српске револуције. Такође се прославља као Дан уставности 
Србије, у спомен на дан када је у Крагујевцу 1835. године, издат и 
заклетвом потврђен први Устав Књажевства Србије  – Сретењски 
устав. Овај датум је најбитнији датум у политичком, културном и 
историјском календару Србије, јер је на Сретење 1804. године по-
чео Први српски устанак и на Сретењској скупштини, 1835. годи-
не, донет Устав Књажевства Србије, први устав Србије, један од 
најмодернијих, најдемократскијих и најлибералнијих устава свог 
доба. Њиме је Србија прва на Балкану укинула феудализам, што 
представља најисточнији утицај Француске револуције. 

5. 100 година НИП „Борба”

Издавањем ове серије пригодних поштанских марака обеле-
жиће се 100 година НИП „Борба”. Новине „Борба” је 1922. године 
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покренула Комунистичка партија Југославије. Први број је изашао 
19. фебруара 1922. године у Загребу. Лист је забрањен 13. јануара 
1929. године, после увођења Шестојануарске диктатуре. Поново 
је излазио током Другог светског рата у ослобођеном Ужицу, од 
19. октобра до 27. новембра 1941. године и у Босанској крајини 
од 1. октобра 1942. до 27. фебруара 1943. године. Штампала се у 
селу Дринићу. После ослобођења Београда, 15. новембра 1944. го-
дине, „Борба” је почела поново да излази као дневни лист, а од 22. 
октобра 1948. године у Загребу, као орган КПЈ (СКЈ). Овим изда-
њем обележава се сто година од објављивања првог броја новина 
„Борба”.

6. Заједничко издање Србије и Марока: 65 година 
дипломатских односа 

Издавањем ове серије пригодних поштанских марака обеле-
жиће се 65 година дипломатских односа између Србије и Марока. 
Дипломатски односи Србије и Марока су успостављени 2. марта 
1957. године. На кратко су били прекинути током осамдесетих да 
би након поновног успостављања, 1988. године, билатерални од-
носи двеју држава ишли само узлазном путањом. Традиционално 
пријатељски односи две земље су у данашњем периоду на исто-
ријском максимуму, али се и даље успешно развијају и додатно 
оснажују, кроз јачање сарадње у областима од заједничког инте-
реса, уз међусобно поштовање и уважавање. Сарадња две земље 
на мултилатералном плану веома је добра и развија се и даље уз 
уважавање обостраних интереса, кроз сарадњу у међународним 
институцијама и организацијама.

7. Дан жена

Издавањем ове серије пригодних поштанских марака обе-
лежиће се Међународни дан жена, 8. март. Овај дан је посвећен 
женама и настао је као дан борбе за женска људска права, одно-
сно дан борбе за економску, политичку и социјалну равноправ-
ност жена и мушкараца. Први Дан жена је обележен 1909. године 
у САД. На западу је Међународни дан жена углавном престао да 
се обележава у првој половини 20. века, да би своју нову афирма-
цију овај међународни празник, као дан борбе за равноправност 
и женска људска права, доживео седамдесетих година двадесетог 
века. Уједињене нације почеле су да службено обележавају Међу-
народни дан жена 1975. године, која је проглашена Међународном 
годином жене.

8. 85 година часописа „Студент”

Издавањем ове серије пригодних поштанских марака обеле-
жиће се 85 година часописа „Студент”. Часопис „Студент” је почео 
са радом у предратном Београду, као аутентични левичарски омла-
дински лист. Први број „Студента” изашао је 15. марта 1937. годи-
не, а покретач листа био је Иво Лола Рибар. Већ од самог почетка 
„Студент” су пратиле цензура и забране. У првим годинама „Сту-
дента”, органи тадашње државе Краљевине Југославије оформили 
су „Студентски гласник”, као конкурентни лист Студенту. У годи-
нама након Другог светског рата, у новоформираној држави СФР 
Југославији, „Студент” је финансиран од државе, али је и у том пе-
риоду задржао критичарски дух, који је додатно подстакло буђење 
студентског покрета шездесетих широм Европе које није заобишло 
ни тадашњу Југославију. Међу уредницима „Студента”, били су и 
Душан Макавејев, Драган Амброзић, Слободан Вуксановић, Ми-
лорад Вучелић и други. Часопис „Студент” је данас часопис Бео-
градског универзитета који издаје Савез студената Београда.

9. Култне телевизијске серије

Издавањем ове серије пригодних поштанских марака обеле-
жиће се култне телевизијске серије. Улога и значај глумаца, глу-
ме и телевизије у савременом друштву је несумњива и често je на 
најбољи начин и ка најширој публици исказана кроз феномен те-
левизијских серија. Деценије које су иза нас сведоче о богатој тра-
дицији српског глумишта и телевизијске продукције, исказаним и 
забележеним кроз право богатство телевизијских серија које су не 
само оставиле траг у историји већ и данас активно дефинишу кул-
турне обрасце и културно окружење. Омиљени и познати ликови, 

гегови, доживљаји јунака, препознатљив речник, музичка подлога, 
сви ови елементи произашли из телевизијских серија чине данас 
саставни део наше културе и незаобилазни су начин упознавања 
сваког драгог госта и добронамерног посетиоца наше земље са би-
ћем српског народа. Ова емисија поштанских марака, којом се по-
креће серијал сличних издања у наредним годинама, подсећа нас 
на легендарна остварењеа нашег глумишта и телевизије, који су 
у споју технике и глумачког талента, а кроз форму телевизијских 
серија, овековечили можда и најбоље тренутке културе на овим 
просторима у претходним деценијама. 

10. Васкрс

Издавањем ове серије пригодних поштанских марака обеле-
жиће се Васкрс, највећи хришћански празник, којим се прославља 
Христово васкрсење. Емисија ће бити реализована у сарадњи са 
Музејом Српске православне цркве у Београду и епархијама Срп-
ске православне цркве.

11. Флора

Традиционална емисија пригодних поштанских марака по-
свећена заштићеним врстама, ове године посвећена је флори. Че-
сто пренебрегнута и помало заборављена тематика угрожености 
биљних врста подвучена је овом емисијом у настојању да се под-
стакне друштвена свест о важности очувања биљака и њиховом 
значају за природно окружење човека, екологију и екосистеме у 
којима биљке играју пресудно важну улогу и без којих опстанак 
човека као врсте није смислен. Важност очувања заштићених 
биљних врста огледа се не само у законској регулативи и тренут-
ној друштвеној свести о значају ове проблематике, већ пре свега у 
лепоти биљака које би и само због свог изгледа и лепоте, а што је 
на најбољи начин приказано кроз ову емисију поштанских марака, 
завределе да буду сачуване и заштићене. 

12. Дан Војске Србије

Издавањем ове серије пригодних поштанских марака обеле-
жиће се Дан Војске Србије. Војска Србије прославља свој празник 
23. априла, у спомен на дан када је 1815. године подигнут Дру-
ги српски устанак, који је био прекретница у стварању модерне 
српске државе и војске. Као резултат новостечене самосталности 
српске државе, уследило је стварање стајаће војске и установљава-
ње Гарде од 76 младића „по стасу и угледу” из најбољих сеоских 
кућа. Српска војска је настала из устаничких чета, из народа који 
се латио оружја да би изборио своју слободу. У тој чињеници леже 
корени дубоке повезаности нашег народа и наше војске коју Вој-
ска Србије негује, остајући привржена грађанима Србије и пома-
жући кад год је то потребно. 

13. Институције Србије 

Издавањем ове пригодних поштанских марака обележиће се 
јубилеји институција Србије.

 – 150 година Српског лекарског друштва
 Српско лекарско друштво је основано 22. априла 1872. годи-

не (по старом календару) у Београду, на иницијативу др Владана 
Ђорђевића. Оснивачи Српског лекарског друштва били су: Аћим 
Медовић, Јован Машин, Ђорђе Клинковски, Јован Валента, Пана-
јот Папакостопулос, Јосиф Холец, Бернхард Брил, Сава Петровић, 
Јулијус Ленк, Марко Полак, Владан Ђорђевић, Петар Остојић и 
зубни лекар Илија Ранимир. Први председник био је др Аћим Ме-
довић, а секретар др Владан Ђорђевић. Српско лекарско друштво 
покренуло је 1874. године часопис „Српски архив за целокупно 
лекарство”, а у свом раду било је иницијатор низа превентивних 
мера у спречавању заразних болести, давало је иницијативу за 
оснивање Фонда за потпомагање сиромашних лекара, њихових 
удовица и сирочади и др. Друштво је имало и велике заслуге за 
оснивање Министарства здравља (1918. године), Медицинског фа-
култета у Београду (1919. године), Лекарске коморе (1923. године) 
и подизање Лекарског дома у Београду (1932). Током Другог свет-
ског рата Српско лекарско друштво није радило. Данас Српско 
лекарско друштво своју активност обавља преко 25 подружница 
и великог броја специјалистичких секција, преко Друштва лекара 
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Војводине и Друштва лекара Косова и Метохије, као и Медицин-
ске академије СЛД, а издаје и стручне часописе: Лекар, Српски 
архив и Стоматолошки гласник Србије.

 – 75 година Института за српски језик САНУ
Институт за српски језик САНУ је основан 1947. године у 

оквиру Српске академије наука (доцније Српске академије наука 
и уметности), на темељима Лексикографског одсека, кога је, 1893. 
године, формирала Српска краљевска академија на иницијативу 
академика Стојана Новаковића. Први директор Института био је 
академик Александар Белић, најзначајнији српски и један од во-
дећих светских слависта прве половине XX века. Ту су се научно 
формирали будући академици Ирена Грицкат, Милка Ивић, Павле 
Ивић и Митар Пешикан. Данас се у Институту реализује пет про-
јеката и један потпројекат, који су усмерени ка свестраним проуча-
вањима српског језика у његовој прошлости и садашњости.

14. Европа

Пригодне поштанске марке под називом ЕВРОПА пред-
стављају специјално издање марака које сваке године штампају 
европске поштанске управе, са истом темом марака за све земље, 
а под покровитељством асоцијације јавних поштанских операто-
ра ПостЕвропа (PostEurop). Ова издања имају задатак да нагласе 
сарадњу земаља у домену поштанског саобраћаја и да промови-
шу филателију. Њихова улога се такође састоји у томе да пробу-
де свест о заједничким коренима, култури и историји европских 
земаља и њиховим заједничким циљевима. Као таква, ова издања 
марака спадају у најпопуларнија широм света и имају изузетну 
филателистичку вредност. Теме емисије ЕВРОПА су у тематској 
филателији изразито популарне због своје специфичности. Ове 
марке се издају једном годишње, а њихова номинална вредност је 
у складу са таксирањем у свакој земљи. Пригодне поштанске мар-
ке емисије ЕВРОПА објављује 49 земаља чланица ПостЕвропе, а 
у 2022. години тема емисије ЕВРОПА су „Приче и митови”.

15. Дан марке

Издавањем ове серије пригодних поштанских марка обе-
лежиће се Дан поштанске марке. Први Дан марке прослављен је 
у Аустрији 1935. године, а на XI конгресу Светског поштанског 
савеза који је одржан у Паризу, донета је одлука да се избор дату-
ма обележавања Дана марке препусти националним поштанским 
управама. Прво издање поштанских марака у Србији, под називом 
Дан марке, обележено је 31. октобра 1989. године.

16. 35. Београдски маратон

Издавањем ове серије пригодних поштанских марака обе-
лежиће се 35. Београдски маратон, а према многим званичним и 
незваничним анкетама, то је најзначајнија спортска манифестаци-
ја у нашој земљи. Београдски маратон, већ 35 година представља 
повод за промоцију спорта, али и привредних, културних и тури-
стичких потенцијала града Београда и Републике Србије. Један од 
многобројних партнера Београдског маратона је и Јавно предузеће 
„Пошта Србије”, и то од самог почетка до данас.

17. Градови Србије

Издавањем ове серије пригодних поштанских марака пред-
ставиће се два града Србије: Смедерево и Лесковац.

 – Смедерево
Смедерево је град и седиште Подунавског округа. Налази се 

на обалама Дунава у североисточном делу Србије. Према попису 
из 2011. године имало је 64.175 становника. Шире подручје гра-
да Смедерева има 108.209 становника. Изградњом Смедеревске 
тврђаве 1430. године Смедерево је постало престоница Српске 
деспотовине пошто је Београд, дотадашња престоница, враћен 
Угарској 1427. године. Смедеревску тврђаву је основао тадашњи 
српски деспот Ђурађ Бранковић и тада је представљала највећу 
равничарску тврђаву у Европи. Данас је Смедерево велики инду-
стријски центар.

 – Лесковац
Лесковац је градско насеље и административни центар ис-

тоимене територијалне јединице и Јабланичког управног округа. 

Статус града добио је 2007. године. Град се налази у Лесковачкој 
котлини, познатој по српском петоречју. Насеље датира још из 
доба Римског царства. Средњовековни назив насеља је Глубочица 
(стсрп. Glьbočica, од стсл. glọbokъ  – „дубок”), па Дубочица. Име 
Лесковац град је добио по шумама леске (стсл. lěska) тј. лешника. 
Град Лесковац има 144 насеља од којих су Лесковац, Вучје и Грде-
лица градског типа. Лесковац је седиште великог броја културних 
институција, међу којима су и Народни музеј и Народна библиоте-
ка Радоје Домановић. Културне активности у граду испреплетане 
су његовим наслеђем, те је најпознатија манифестација у граду 
посвећена лесковачком роштиљу и носи назив Лесковачка рошти-
љијада. 

18. 350 година од рођења Петра Великог

Издавањем ове серије пригодних поштанских марака обеле-
жиће се 350 година од рођења Петра Великог. Петар I Алексејевич 
или Петар Велики (Москва, 30. мај/9. јун 1672. године  – Санкт Пе-
тербург, 28. јануар/8. фебруар 1725. године) био је руски цар и им-
ператор који је владао од 1682. до 1725. године. У току своје вла-
давине, претворио је Русију у водећу европску силу тог времена. 
Познат као велики ратник и реформатор, Петар Велики је покретао 
ратове, али и спроводио реформе, са циљем образовања снажне 
војске и државе. Извршио је корените промене у војсци Русије и 
тиме је створио једну од најмоћнијих војски на свету. Петар Ве-
лики је спроводио економску политику у духу европског меркан-
тилизма чији је главни циљ био постизање позитивног извозног 
салда. Државним мерама помагао је извоз, а високим царинама за 
иностране фабричке производе заштитио је домаћу производњу. У 
својој економској политици Петар Велики је увек имао на уму да 
Русија не треба да заостаје за другим земљама јер је имала неи-
змерна природна богатства и да кључ економског напретка лежи у 
експлоатацији руских сировина. Након рата са Шведском, основао 
је Санкт Петербург 27. маја 1703. године, пошто је Русија освојила 
Ингерманланд од Шведске и тако у том делу избила на море. Ства-
рање Санкт Петербурга је с једне стране значило отварање Русије 
у економском, политичком и интелектуалном смислу ка Европи, а 
с друге стране, признање Русије у свету као војне и поморске силе. 
Санкт Петербург био је оличење модерног града у европском сти-
лу и представљао је победу технике над природом.

19. Дан Полиције Србије

Издавањем ове серије пригодних поштанских марака обеле-
жиће се дан Министарства унутрашњих послова и Дан полици-
је, у знак сећања на 1862. годину, када је српска жандармерија на 
Духове одиграла пресудну улогу у сукобима код београдске Чу-
кур-чесме, као и током турског бомбардовања Београда наредног 
дана (од 15. до 17. јуна 1862. године). Нешто више од 100 жандар-
ма супротставило се неколико стотина пута јачој турској сили и 
практично спасло Београд и Србију. Како се први сукоб одиграо на 
Духове, 15. јуна, овај дан је усвојен као слава српске жандармери-
је, а данас се званично обележава као Дан Полиције Србије.

20. Уметност: Архитектура 

Овом емисијом пригодних поштанских марака представиће 
се Бајракли џамија у Београду. Бајракли џамија је саграђена око 
1575. године, као једна од 273 џамије и месџида (посебне ислам-
ске богомоље), колико их је у турско доба било у Београду. Бајра-
кли џамија је једнопросторна грађевина са куполом и минаретом. 
Током аустријске владавине (1717 –1739), када је у Београду сру-
шен највећи број џамија, Бајракли џамија претворена је у като-
личку цркву. Назив Бајракли добила је крајем 18. векa, по барјаку 
који се на њој истицао као знак за једновремени почетак молитве 
у свим џамијама. После обнове у 19. веку, коју су предузели срп-
ски кнезови, постала је главна градска џамија. Архитектура џами-
је припада типу једнопросторне кубичне грађевине са куполом и 
минаретом. Масивних зидова и са мало отвора, грађена је прете-
жно од камена. Квадратне је основе, а осмострану куполу носе 
источњачки поткуполни лукови. Поткуполни носачи и сви отвори 
на грађевини завршавају се карактеристично оријенталним прело-
мљеним луковима. Са спољне северозападне стране постављено 
је минаре. Зидови су неомалтерисани са плитким профилацијама, 
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ретким стилизованим флоралним и геометризованим мотивима и 
калиграфским натписима стихова из муслиманске свете књиге Ку-
рана, затим именима првих праведних верских поглавара калифа, 
као и божјих величанствених особина и имена, исписаних арап-
ским писмом на посебно украшеним резбареним плочама левхама. 
У дворишту се налази чесма за молитвено умивање, као и верска 
школа (медреса) са библиотеком. Због старине, реткости, очувано-
сти изворне намене, као и репрезентативности верске архитектуре 
и исламске културе, стављена је 1946. године под заштиту државе 
као споменик културе, а 1979. године утврђена за културно добро 
од великог значаја.

21. Европска заштита природе

Издавањем ове традиционалне серије пригодних поштанских 
марака представљају се специјални резервати, природна станишта 
ретких врста и споменици природе, са циљем промовисања при-
родних лепота наше земље.

22. 25 година Телекома Србија а.д. 

Издавањем ове серије пригодних поштанских марака обеле-
жиће се 25 година Телеком Србија а.д. Београд, српског државног 
телекомуникационог оператора. Основан је као акционарско дру-
штво у јуну 1997. године, издвајањем телекомуникационе делат-
ности из ПТТ-a Србије (данас „Пошта Србије”). У процесу транс-
формације ПТТ система Републике Србије 1997. године основана 
је компанија „Телеком Србија” а.д. Београд. Јуна исте године је 
постала власништво три акционара: ЈП ПТТ саобраћаја „Србија” 
(данас ЈП „Пошта Србије”), Телеком Италија (Telecom Italia) и 
OTE Грчка. JП ПТТ саобраћаја ,,Србија” (данас ЈП „Пошта Срби-
је”) 2003. године је постала власник 80% удела, откупом акција од 
италијанског партнера Telecom Italia. Већински власник компаније 
је Република Србија са 58,11% удела у власништву. Поред Репу-
блике Србије, власници капитала су Телеком Србија а.д. Београд 
са 20% акција, грађани Републике Србије са 14,95% и запослени и 
бивши запослени Телекома Србија а.д. Београд и његовог претход-
ника са 6,94%. У априлу 2015. године Телеком Србија је почео да 
пружа услуге мобилне и фиксне телефоније, интернета и мултиме-
дија на тржишту Републике Србије под брендом МТС. 

23. 90 година Удружења хотелијера (ХОРЕС)

Издавањем ове серије пригодних поштанских марака обе-
лежиће се 90 година Удружења хотелијера. Пословно удружење 
хотелско угоститељске привреде  – ХОРЕС основано је 1932. го-
дине и ове године обележава 90. годишњицу. Већ 60 година у кон-
тинуитету је професионалан и стабилан партнер јавном сектору 
и осталим социјалним партнерима у креирању општег привред-
ног и законског оквира који утиче на пословање и развој хотелско 
угоститељске делатности. Као национално пословно удружење 
хотелско  – угоститељске привреде, ХОРЕС је члан Балканске асо-
цијације хотелијера и ресторатера  – BAHA и Светске асоцијације 
хотелијера и ресторатера  – IH&RA. Удружење има сврху да буде 
струковно пословно удружење које обједињује хотелијере, ресто-
ратере, казина, школе и факултете који образују кадрове за хотели-
јерство, добављаче и остале заинтересоване субјекте, који имају 
интерес за удруживање ради промоције и развоја угоститељске 
делатности, заштите еснафа, етике и повећања конкурентности 
чланица компанија на глобалном нивоу.

24. 140 година дипломатских односа Србије и Јапана

Издавањем ове серије пригодних поштанских марака обеле-
жиће се 140 година дипломатских односа Србије и Јапана. Србија 
и Јапан ове године обележавају 140 година од успостављања зва-
ничних односа две државе. Србија je 6. марта 1882. године про-
глашена за краљевину, а „први краљ Србије после Косова”, Ми-
лан Обреновић, упутио је поруке владарима многих држава света, 
обавештавајући их о обнављању српске државности. Порука је 
упућена и у царски Токио, одакле је стигао одговор јапанског цара 
који се тада звао Муцухито, а који је посмртно назван Меиђи. Чин 
размене порука два суверена узима се као почетак званичних од-
носа две државе. Односи две државе, које су десетинама хиљада 

километара удаљене, почели су да се интензивније развијају у 20. 
веку, па је у Бечу, 1925. године, потписан први писани споразум 
између две земље, Уговор о поморству и поморској трговини. По-
ред амбасаде у Токију, 1929. године отворен је и југословенски 
конзулат у трговачком седишту Јапана, Осаки. Након Другог свет-
ског рата, током којег су били на различитим странама, Југослави-
ја и Јапан обновили су пријатељске односе у јануару 1952. године, 
нотом коју је влада Југославије упутила влади Јапана. Истовреме-
но је затражено и оживљавање првог међусобног уговора о трго-
вини и пловидби, на шта је влада Јапана позитивно одговорила па 
су односи две земље обновљени исте године, отварањем послан-
става у Токију и Београду. Данас су билатерални односи Србије и 
Јапана све бољи и на политичком, али и на економском плану, уз 
појачан интерес јапанских инвеститора за српско тржиште. Беле-
жи се пораст присуства јапанских компанија на нашем тржишту, а 
спољно-трговинска размена са Јапаном износи 180 милиона евра 
годишње, посебно у области сарадње на пољу иновација и техно-
лошког развоја.

25. 115 година од рођења Петра Лубарде

Издавањем ове серије пригодних поштанских марака обе-
лежиће се 115. година од рођења Петра Лубарде. Петар Лубарда 
(Љуботињ, код Цетиња, 27. јул 1907. године  – Београд, 13. фебру-
ар 1974. године) био је српски сликар, редовни члан Српске акаде-
мије наука и уметности. Студије сликарства започео 1925. године 
у Уметничкој школи у Београду, а наставља кратко у Паризу 1926. 
године на Académie des Beaux Arts. У Црну Гору се враћа 1932. 
године и исте године долази у Београд. У Паризу други пут борави 
од 1938. године до 1940. године. Прву самосталну изложбу имао 
је 1925. године у Никшићу а потом 1927. године и 1929. године 
у Паризу и Риму. Од 1927. године учествовао је на многобројним 
колективним изложбама у земљи и иностранству. Био је члан Дру-
штва српских уметника „Лада” од 1938. године, Групе „Самостал-
ни” од 1951. године, као и УЛУС-а, УЛУЦГ-а и СУЛУЈ-а. Од 1945.
године ради као професор на Ликовној академији у Београду. До-
писни члан САНУ постаје 1959. године, а редовни 1961. године. У 
САНУ је оставио писмо у којем захтева да се при сваком излагању 
његових дела обавезно нагласи да је по народности Србин. Сли-
карску заоставштину поклонио је Београду 1973. године. Био је 
ожењен Вером, a њихова кућа је претворена у легат (Легат Атеље 
Петра Лубарде) и обновљена 2012. године, а за публику је отворе-
на 2014. године. Сахрањен је у Алеји заслужних грађана на Новом 
гробљу у Београду.

26. Србија–Италија: Стоти круг у Монци

Италија и Србија повезане су многим културним и привред-
ним везама, а сличност два народа и пријатељство две државе по-
тврђени су у многим приликама кроз богату историју међусобних 
односа на различитим нивоима. Славећи важан јубилеј италијан-
ског спорта и грађевине, сто година од изградње прве стазе за ау-
то-трке у Европи, емисија поштанских марака подвлачи важност 
културних и спортских веза које су увек повезивале и које ће у 
будућности све више повезивати наша два народа. Асоцирајући 
називом на култно остварење српског филма, ова емисија поштан-
ских марака указује на увек присутну двострану везу коју путем 
несумњивог утицаја на окружење остварују важни и велики поду-
хвати и њихово трајање кроз време, као што је изградња и траја-
ње најстаријег ауто-тркалишта у Европи и годишње организовање 
једне од традиционално најузбудљивијих ауто-трка у мото спорту. 
Везе Србије и Италије, засноване на богатству култура оба народа 
и сличности менталитета и историја, осликане су кроз ову емисију 
поштанских марака специфичном асоцијацијом на важан јубилеј у 
светлу његових спортских, грађевинских и културних одјека.

27. 100 година Академског позоришта АКУД Универзитета у 
Београду „Бранко Крсмановић”

Издавањем ове серије пригодних поштанских марака обеле-
жиће се 100 година Академског позоришта,Универзитета у Бео-
граду, „Бранко Крсмановић”. Најстарије студентско позориште у 
Европи и после Народног позоришта најстарије у Београду, Ака-
демско позориште „Бранко Крсмановић”, ове године обележава 
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100. годишњицу. Позориште је основала група студената 1922. го-
дине, у башти хотела „Москва”, а овај период Крсманца обележили 
су Мата Милошевић, Милан Дединац и Јуриј Ракитин. После Дру-
гог светског рата позориште је постало део Академског друштва 
„Бранко Крсмановић”, које је основао је 1945. године Универзитет 
у Београду. На камерној позорници „Крсманца” изведено је 280 
премијера, представе овог позоришта гостовале су у театрима у 
27 држава. У овом позоришту су настала велика имена наше сцене 
попут Мате Милошевића, Соје Јовановић, Оливере и Радета Мар-
ковића, Љиљане Крстић, Ђузе Стојиљковића, Предрага Лаковића, 
Стеве Жигона, Оливера Викторовића, Ружице Сокић, Бате Стој-
ковића, Петра Краља, Љубише Ристића, Бранка Димитријевића, 
Драгана Николића, Мирјане Карановић као и писаца: Јована Ћири-
лова, Александра Обреновића, Боре Драшковића. У то време успе-
шно су деловали и млади редитељи: Душан Макавејев, Огњенка 
Милићевић, Бода Марковић, Раша Попов, Стево Жигон. Академ-
ско позориште данас је један од четири ансамбла Академског кул-
турно  – уметничког друштва Универзитета у Београду „Бранко Кр-
смановић”  – поред позоришта, чине га и академски хор „Обилић”, 
Ансамбл народне музике и Ансамбл народних игара и песама. 

28. Србија–Ангола: 100 година од рођења Агостина Нета

Издавањем ове серије пригодних поштанских марака обеле-
жиће се 100 година од рођења Агостина Нета. Антонио Агостино 
Нето (порт. António Agostinho Neto; Катете, 17. септембар 1922. 
године  – Москва, 10. септембар 1979. године) је био први председ-
ник Анголе (1975 –1979), песник и националистички вођа, оснивач 
марксистичког Народног покрета за ослобођење Анголе и један 
од вођа борбе за независност Анголе. Рођен је у градићу Катете 
у покрајини Бенго у Анголи 1922. године. Четрдесетих година 20. 
века, постао је значајан члан покрета који је тежио враћању тради-
ционалној анголској култури. Студирао је медицину у Лисабону, а 
по повратку у Анголу хапшен је због свог противљења колонија-
лизму, па је побегао у Мароко и постао значајан вођа анголског по-
крета отпора у егзилу. Након што је 1974. године у Португалији с 
власти свргнут Салазаров наследник Марсело, у Анголи је ојачао 
покрет за независност па је, 11. новембра 1975. године, након 14 
година борбе, Ангола и званично проглашена независном, а Аго-
стино Нето постао је њен први председник. Његова влада је ус-
поставила блиске везе са Совјетским Савезом и другим земљама 
Источног блока. Агостин Нето је умро 10. септембра 1979. године, 
седам дана пре свог 57. рођендана, током операције у Москви, у 
Совјетском Савезу, док је трајао Анголски грађански рат. Дан ње-
говог рођења данас се у Анголи слави као празник, Дан национал-
них хероја, а универзитет у Луанди носи његово име.

29. 60 година дипломатских односа Србије и Алжира

Издавањем ове серије пригодних поштанских марака обеле-
жиће се 60 година дипломатских односа Србије и Алжира. Зва-
нични дипломатски односи са Алжиром су успостављени 2. јула 
1962. године. Традиционално веома добри и пријатељски поли-
тички односи, зачети су интензивном сарадњом две земље у ак-
тивностима Покрета несврстаних током шездесетих година 20. 
века. Успостављању формалних дипломатских односа претходи-
ла је посета председника Алжира Ахмеда Бен Беле Југославији и 
потписивање југословеско-алжирске декларације, 12. марта 1964. 
године, а потом и посета председника Југославије Јосипа Броза 
ДНР Алжир 15 –26. априла 1965. године. Односи братских народа, 
дугогодишње пријатељство и сарадња која траје шест деценија и 
данас карактеришу односе две земље, које су заинтересоване за 
наставак и интензивирање политичких контаката, као и за даљи 
развој и унапређење економске сарадње.

30. Радост Европе

Ова стална емисија пригодних поштанских марака посвеће-
на је дечјој међународној манифестацији Радост Европе, која се 
сваке године одржава у Београду почетком октобра месеца, а коју 
организује Дечји културни центар у Београду. Мотиви на маркама 
ове емисије су одабрани дечји радови са Међународног ликовног 
конкурса Радост Европe кога реализује Дечји културни центар у 
Београду.

31. 85 година дипломатских односа Србије и Ирана

Издавањем ове серије пригодних поштанских марака обеле-
жиће се 85 година дипломатских односа Србије и Ирана. Србија и 
Иран имају традиционално добре односе, а пријатељство два на-
рода осликано је и кроз дужину трајања званичних међудржавних 
односа који су успостављени пре 85 година. Емисија поштанских 
марака посвећена овом јубилеју обележава значајну дипломатску 
годишњицу и указује на стабилност односа два народа и две др-
жаве који у пријатељском разумевању граде односе пуне повере-
ња и узајамног поштовања. Дељене вредности које повезују Иран 
и Србију чине различитости култура два народа ближим и зани-
мљивијим, а дипломатски односи, као основа многоструких веза 
које већ 85 година спајаjу Иран и Србију, доприносе стабилности 
и богатству односа и размене у областима културе, обрaзовања и 
привреде, које несумњиво јачају и јачаће у будућности. 

32. Музејски експонати

Овом традиционалном емисијом пригодних поштанских ма-
рака обележиће се јубилеји: 175 година оснивања Галерије Мати-
це српске и 175 година од оснивања Музеја Војводине

 – 175 година од оснивања Галерије Матице српске
Галерија Матице српске је основана 1847. године у Пешти, 

у окриљу Матице српске, најстаријег културног, књижевног и на-
учног друштва код Срба. Предлог да се оснује Српска народна 
збирка (Музеум) дао је Теодор Павловић, тадашњи секретар Ма-
тице српске. Језгро будуће уметничке колекције Музеја, данашње 
Галерије Матице српске, чини колекција породичних портрета 
коју је Сава Текелија, велики српски добротвор и први доживотни 
председник Матице српске, са целокупном својом имовином 1840. 
године завештао Матици српској. Оснивање Музеја је одмах об-
народовано у Српским народним новинама, што је уједно био и 
позив свим „родољубивим грађанима” да новооснованом Музеју 
„поклањају или поверавају на чување све оне предмете који до-
приносе обогаћивању народног духа и служе његовом културном 
напретку”. По пресељењу Матице српске у Нови Сад 1864. годи-
не, пренесена је до тада прикупљена збирка, која је први пут при-
казана јавности 1933. године када је Музеј Матице српске коначно 
озваничен. У зграду бивше продуктне берзе из 1926/1927. године 
Галерија Матице српске уселила се 1958. године, отварањем стал-
не поставке српског сликарства XVIII и XIX века. Данас Галерија 
Матице српске делује као самостална установа, а током свог по-
стојања Галерија је израсла у јединствену националну музејску 
установу чији уметнички фонд, са богатом збирком српске умет-
ности од XVI до XXI века приказује настанак, развој и достигнућа 
српске уметности и указује на положај и место српске културе и 
уметности у европском контексту. Од укупног броја уметничких 
дела (око 7.000) у Галерији Матице српске, једну трећину чине по-
клони и завештања, захваљујући којима је Галерија до данас фор-
мирала 58 поклон-збирки које носе имена својих дародаваца.

 – 175 година од оснивања Музеја Војводине
Музеј Војводине у Новом Саду је највећа музејска установа 

у АП Војводини. Oснивач Музеја је Скупштина АП Војводине, а 
оснивачка права врши Покрајинска Влада АП Војводине. Своју 
делатност обавља у неколико историјских здања у Новом Саду и 
његовој околини. Музеј Војводине обавља послове матичне делат-
ности за све установе заштите покретних културних добара, музе-
је, галерије и збирке у саставу, на подручју АП Војводине, одно-
сно надзор над њиховим стручним радом. Стална поставка Музеја 
Војводине, презентује развитак људског друштва у континуитету 
од осам хиљада година на данашњем тлу АП Војводине. На про-
стору од 3.000 m2 представљено је 6.000 репрезентативних експо-
ната из археологије (од палеолита до антике), историје и историје 
уметности (од XV до друге половине 20. века) и етнологије. Ре-
довна музејска публикација Рад Музеја Војводине излази од 1952. 
године, и њена основна функција је објављивање резултата делат-
ности музејских радника и установа у АП Војводини, као и резул-
тата њиховог научноистраживачког и стручног рада.

33. Србија – Велика Британија: 100 година од оснивања 
сервиса Би-Би-Си

Издавањем ове серије пригодних поштанских марака обе-
лежиће се 100 година од оснивања сервиса Би-Би-Си (British 
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Broadcasting Corporation), једног од највећих глобалних емитера 
радијског и телевизијског програма, који је почео је са радом 18. 
октобра 1922. године. Основан је под називом British Broadcasting 
Company (Британска радиодифузна компанија), да би 1927. годи-
не, по пријему краљевског одобрења, био преименован у British 
Broadcasting Corporation (Британска радиодифузна корпорација). 
Би-Би-Си je од почетка свог рада емитовао радијски програм, а 
1932. године почео је са емитовањем телевијског сигнала као прва 
јавна, национална телевизијска станица. Позната по одличном 
информативном програму високих стандарда, врсном докумен-
тарном програму, легендарним серијама и одличним драмама, ова 
медијска кућа открива, не само аутентичну културу Британских 
острва, него и пружа увид у то како Британци виде свет око себе. 
Током Другог светског рата, југословенска редакција Би-Би-Сија, 
позната као Радио Лондон, била је најцењенији извор информаци-
ја у окупираној Југославији.

34. Туризам у Србији

Туристичка понуда Србије заснива се на богатој традицији, 
историји и култури, природним лепотама и људским достигну-
ћима која је вредно видети. Симболика Србије, њеног народа и 
културе, изражена кроз ову емисију поштанских марака, на спе-
цифичан начин указује на вредности које ови симобли носе, пред-
ставља и подсећање да кроз туризам боље упознајемо један народ 
и државу, а у исто време нудимо истиниту слику која на најбољи 
начин репрезентује вредности, идеале и ставове који су доминант-
ни на нашем простору.

35. 80 година од Стаљинградске битке 

Издавањем ове серије пригодних поштанских марака обеле-
жиће се 80 година од Стаљинградске битке (рус. Сталинградская 
битва, нем. Schlacht von Stalingrad), која је била главна прекрет-
ница у Другом светском рату. Трајала је од 17. јула 1942. до 2. фе-
бруара 1943. године, и сматра се најкрвавијом битком у људској 
историји. Битка се састојала из немачке опсаде руског града Ста-
љинграда (данашњи Волгоград), битке унутар града, и совјетске 
контраофанзиве у којој су коначно биле заробљене и уништене 
немачке и остале снаге Сила Осовине око града. Укупни губици 
у људству се процењују на између 1,5 и 2 милиона. Силе Осовине 
су изгубиле око четвртине укупног људства на источном фронту и 
до краја рата нису се опоравиле. То је био њихов први велики по-
раз у овом рату, док је за Совјете, који су изгубили преко милион 
војника и цивила за време битке, победа код Стаљинграда значила 
почетак ослобођења Совјетског Савеза, и пут ка коначној победи 
над нацистичком Немачком, 1945. године.

36. Крсна слава

Овом емисијом пригодних поштанских марака обележиће се 
крсна слава Свети Ћирило и Методије. Српска православна цр-
ква и верници обележавају успомену на Ћирила и Методија, ви-
зионарску браћу из Солуна, који су заслужни за ширење писме-
ности међу словенским народима. Ћирило и Методије остали су 
упамћени као „словенски апостоли”, који су створили глагољицу, 
прво писмо Словена. Преводом литургијских и библијских књига, 
Ћирило и Методије поставили су темеље словенске писмености. 
Било је то прво политичко освешћивање Словена у историји.

37.  Светско првенство у фудбалу – Катар 2022.

Издавањем ове серије пригодних поштанских марака обеле-
жиће се Светско првенство у фудбалу 2022. године, 22. по реду, 
које ће се одржати крајем новембра у Катару. Ово је први пут да 
је једна арапска држава, блискоисточна, домаћин овог такмичења. 
На финалном турниру учествоваће 32 фудбалске репрезентације 
укључујући фудбалску репрезентацију земље домаћина. Првен-
ство неће бити одржано током уобичајених летњих месеци, јуна 
и јула, већ ће бити одржано крајем новембра, а и трајаће краће 
од претходних, свега 28 дана. Финале турнира заказано је за 18. 
децембар 2022. године, на Дан државности Катара. Репрезентаци-
ја Србије налази се међу репрезентацијама које су у првом кругу 
квалификација обезбедиле учешће на овом првенству.

38. Новак Ђоковић, великан спорта и доброчинства

Новак Ђоковић остварио је спортску каријеру незапамће-
них успеха и рекорда у тенису и остаће златним словима уписан у 
историји спрског спорта као најуспешнији индивидуални спорти-
ста наше земље, великан спорта и доброчинства. Новак Ђоковић 
је и један од најзначајнијих доброчинитеља и задужбинара савре-
мене Србије, а емисија поштанских марака, која обележава годину 
рекордних успеха у његовој каријери, указује и на изузетан значај 
који његова Фондација остварује у помоћи онима којима је то нај-
потребније у нашој земљи. 

39. Божић 

Издавањем ове серије пригодних поштанских марака обеле-
жиће се Божић, један од највећих хришћанских празника, којим 
се прославља рођење Христово. Ово издање биће реализовано у 
сарадњи са Музејом Српске православне цркве у Београду, као и 
епархијама у Србији.

40. Великани Србије

Овом емисијом пригодних поштанских марака обележиће 
се стогодишњице рођења великана Србије: Стевана Крагујевића, 
Душка Радовића, Борислава Михајловића Михиза, Васка Попе и 
Рајка Митића.

 – Стеван Крагујевић
Стеван Крагујевић (Сента, 4. фебруар 1922, године  – Бео-

град, 17. април 2002. године), био је један од најзначајнијих југо-
словенских и српских фоторепортера и фотоуметника. Фотогра-
фијом је почео да се бави као четрнаестогодишњак. Био је први 
фоторепортер Дирекције за информације при Председништву 
СФРЈ, на чијем се челу налазио Владимир Дедијер. Крагујевић је, 
између осталог, направио и први званични портрет председника 
Тита, 1950. године, намењен страним амбасадама и дописницима. 
Од 1951. године до 1953. године био је члан тима фоторепортера 
Танјуга, а од 1953. године до пензионисања, 1982. године, фоторе-
портер и уредник фотографије дневног листа „Политика”. 

 – Душко Радовић
Душан Душко Радовић (Ниш, 29. новембар 1922. године 

 – Београд, 16. август 1984. године) био је српски песник, писац, 
новинар, афористичар и ТВ уредник. Био је главни уредник „Пи-
онирских новина”, уредник Програма за децу Радио Београда, 
уредник Програма за децу Телевизије Београд, уредник листа „По-
летарац”, новинар „Борбе” и (од 1975. године) уредник Студија Б. 
Његова емисија „Београде добро јутро” почела је да се емитује 
јула 1975. године на Студију Б. Била је укинута 1982. године, када 
су одређени чланови владајуће партије окарактерисали Душкове 
афоризме као „политичке поруке са израженом моралистичком и 
демагошком позадином”. Сценарио и текст популарних песама 
писао је за дечију телевизијску серију „На слово на слово”. Пре-
минуо је 16. августа 1984. године у Београду. Најширој публици 
је познат по афоризмима којима је будио Београђане на таласима 
Радија „Студио Б”, који су касније објављени у три књиге „Бео-
граде добро јутро”. Био је велики љубитељ фудбала и навијач ФК 
Партизан.

 – Борислав Михајловић Михиз
Борислав Михајловић Михиз (Ириг, 17. октобар 1922. годи-

не  – Београд, 15. децембар 1997. године) је био српски књижев-
ни критичар, књижевник, драматург, сценариста, есејиста, путо-
писац, песник, драмски писац и полемичар. Kласичну гимназију 
је завршио у Сремским Карловцима, а након рата уписује Фило-
зофски факултет, групу за српскохрватски језик и књижевност 
у Београду. Од 1951. године до 1954. године ради као књижевни 
критичар НИН-а, али због дружења са тада неподобним Милова-
ном Ђиласом, бива принуђен да напусти овај посао. Потом је био 
управник библиотеке Матице српске, уметнички директор Авала 
филма, уредник издавачког предузећа Просвета, а са Миром Траи-
ловић ствара позориште Атеље 212 и бива његов уметнички савет-
ник од 1971. до 1983. године.

Сарађивао је са листовима: НИН, Политика, Књижевне нови-
не, Књижевна реч, Дневник, загребачки Вјесник, љубљанско Дело, 
бечки Die Presse, Дуга итд.; у часописима Летопис Матице српске, 
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Књижевност, Савременик, Дело и многим другим у којима је обја-
вљивао чланке, есеје, критике, путописе, фељтоне, интервјуе.Пи-
сао је песме, књижевне критике, есеје, путописе, полемике, драме. 
Из његовог пера изашло је више драматизација познатих књи-
жевних дела. Носилац је многих књижевних награда: Стеријине 
награде за драму Бановић Страхиња; Стеријине награде за драма-
тизацију Нушићеве Аутобиографије, Стеријине награде за адапта-
цију Пекићеве Корешподенције, Награде Марин Држић Удружења 
драмских уметника Југославије за драму Бановић Страхиња; на-
граде Библиотеке „Ђорђе Јовановић” за књигу критике Портрети, 
награде„Милош Црњански” за прву књигу „Аутобиографија  – о 
другима” и других. Београдска позоришта, као и више других сце-
на, широм земље, изводиле су Михизове драме, а Матица српска 
од 2021. објављује сабрана дела Борислава Михајловића Михиза.

 – Васко Попа
Василе „Васко” Попа (Гребенац, 29. јун 1922. године  – Бео-

град, 5. јануар 1991. године), је био српски песник и академик, 
један је најпревођенијих наших песника, зачетник послератне мо-
дерне поезије, а и сам је преводио са француског језика. По ет-
ничком пореклу Румун, основну школу и гимназију завршио је у 
Вршцу и уписао Филозофски факултет у Београду. Студије наста-
вља у Букурешту и Бечу, а за време Другог светског рата је био 
затворен у немачком концентрационом логору у Зрењанину. Након 
завршетка рата дипломирао је на романској групи Филозофског 
факултета у Београду, 1949. године. Прве песме објављује у ли-
стовима „Књижевне новине” и „Борба”. Његова прва збирка пе-
сама „Кора” (1953. година) уз „87 песама” Миодрага Павловића 
сматра се почетком српске послератне модерне поезије. Та књи-
га је покренула расправе књижевне јавности и оставила велики 
утицај на млађе нараштаје песника. После Коре, Попа је објавио 
збирке песама: „Непочин-поље” (1956. година), „Споредно небо” 
(1968. година), „Усправна земља” (1972. година), „Вучја со” (1975. 
година), „Кућа насред друма” (1975. година), „Живо месо” (1975. 
година), „Рез” (1981. година) као и циклус песама „Мала кутија” 
(1984. година), део будуће збирке „Гвоздени сад” коју никад није 
довршио. Од 1954. до 1979. године радио је као уредник у изда-
вачкој кући Нолит у Београду. Приредио је зборнике: „Од злата 
јабука” (Београд, 1958. година), „Урнебесник” (Београд, 1960. го-
дина), „Поноћно сунце” (Београд, 1962. година). У Вршцу је, 29. 
маја 1972. године, основао је Књижевну општину Вршац (КОВ) 
и покренуо необичну библиотеку на дописницама, названу „Сло-
бодно лишће”. Исте године изабран је за дописног члана Српске 
академије наука и уметности. Један је од оснивача Војвођанске 
академије наука и уметности (14.12.1979. година) у Новом Саду.
Умро је у Београду 5. јануара 1991. године и сахрањен у Алеји за-
служних грађана на Новом гробљу.

 – Рајко Митић
Рајко Митић (Дол, 19. новембар 1922. године  – Београд, 29. 

март 2008. године) је био југословенски фудбалер. Играо је за 
београдски БСК и Црвену звезду, у којој се прославио. За „црве-
но-беле” је одиграо око 580 утакмица, био капитен тог тима и про-
глашен је за прву „Звездину звезду”. Играо је на позицији десне 
„полутке”. За репрезентацију Југославије је одиграо 59 утакмица 
(дебитовао 9. маја 1946. године) и постигао 32 гола. Учествовао 
је на светским првенствима у Бразилу 1950. године и у Швајцар-
ској 1954. године. Због коректне игре остао је упамћен као велики 
џентлмен фудбала. Други светски рат је зауставио његов спорт-
ски развој, али је од 1944. године, као борац инжињерске бригаде 
НОВЈ (заједно са Ђајићем и Језеркићем), наставља да игра, да би 
од оснивања Црвене звезде, 4. марта 1945. године, био њен први 
капитен. Од тада је у 14 првенствених сезона носио „црвено-бе-
ли” дрес као један од најбољих играча у историји Црвене звезде. 
Одиграо је укупно 572 утакмице (од тога 220 првенствених и 39 у 
Купу) и постигао 116 гола (74 првенствена и 22 у Купу). Током 11 
година играња за репрезентацију Југославије, наступио је 59 пута 
за најбољу селекцију. Дебитовао је на првој међудржавној утакми-
ци после Другог светског рата, 9. маја 1946. против Чехословачке 
(2:0) у Прагу. Када је престао да игра, од 1960. до 1966. године као 
виши спортски тренер налазио се на челу стручног штаба Црве-
не звезде, а још као активан играч био је коментатор београдског 
„Спорта”, да би се касније и потпуно посветио спортском нови-
нарству као дугогодишњи коментатор у листу „Темпо”.

41. Србија–Русија: 100 година од оснивања СССР

Издавањем ове серије пригодних поштанских марака обе-
лежиће се 100 година од оснивања СССР. Совјетски Савез (рус. 
Сове́тский Сою́з), званично Савез Совјетских Социјалистичких 
Република, је била држава на великом делу севера региона Евро-
азије која је постојала од 1922. године, до распада, 1991. године. 
Формирање Совјетског Савеза је била кулминација Октобарске 
револуције. То је била прва социјалистичка држава на свету, са 
политичком организацијом коју је дефинисала Комунистичка пар-
тија Совјетског Савеза. Територија Совјетског Савеза је варирала, 
а у најскоријим временима је приближно одговарала територији 
позне Руске Империје, уз значајне изузетке Пољске и Финске. Со-
вјетски Савез је дошао на место Руске империје, чији је послед-
њи монарх, император Николај II владао до 1917. године. Царска 
влада Русије оборена је народним устанком, марта 1917. године 
у Петрограду, а власт је преузела привремена влада. Радикални 
Бољшевици, под вођством Владимира Лењина, који су се залага-
ли за социјалистичку револуцију, преузели су власт у привременој 
влади новембра 1917. године, а тек после дугог и крвавог Руског 
грађанског рата (1918 –1921. године), који се састојао и у борби 
владиних снага и страних трупа у разним деловима Русије, осигу-
ран је нови комунистички режим. Совјетски Савез је основан у де-
цембру 1922. године као унија руске, украјинске, белоруске и за-
кавкаске совјетске републике, на чијем челу су биле бољшевичке 
партије. Од својих првих година, влада Совјетског Савеза је била 
базирана на једнопартијској власти комуниста, како су Бољшеви-
ци себе називали од марта 1928. године.

Совјетски савез распао се 1991. године. У Уједињеним наци-
јама је СССР укупно имао три места, с обзиром да су поред самог 
Совјетског Савеза место у УН имали и Белоруска ССР и Украјин-
ска ССР. Све три државе спадају у земље осниваче Уједињених 
нација, иако су Украјинска и Белоруска ССР биле саставни део 
Совјетског Савеза.

II. МОТИВИ РЕДОВНИХ ИЗДАЊА ПОШТАНСКИХ МАРАКА

1. ХРАМ СВЕТОГ САВЕ

Храм Светог Саве је највећи српски православни храм. Нала-
зи се на источном делу Светосавског трга, на општини Врачар, у 
Београду. Подигнут је на месту за које се сматрало да је Коџа Си-
нан паша 1594. године спалио мошти Светог Саве, оснивача Срп-
ске православне цркве. Изграђен је у српско-византијском стилу, 
са четири звоника висока 44 m, висина врха куполе је 70 m, док је 
главни позлаћени крст висок још 12 m, што врху храма даје укуп-
ну висину од 82 m, а надморску висину од 134 m, због чега ова 
црква заузима истакнуто место на београдском хоризонту и ви-
дљив је са свих прилаза граду. Храм заузима површину од 4830 m² 
у приземљу уз додатних 1500 m² на три галерије на првом нивоу. 
Постоји још и галерија од 120 m² на другом нивоу на коме се нала-
зи и спољашни видиковац који се простире око целе куполе. Купо-
ле су украшене са 18 позлаћених крстова у три величине, док се у 
звоницима налази 49 звона из аустријске звоноливнице Grassmayr. 
Храм је обложен белим мермером и гранитом, живописање, које је 
још увек у току, се ради у мозаицима, купола је украшена мозаи-
ком тешким 40 тона. У главној куполи се налази огроман мозаик 
Христа Пантократора који представља Исуса Христа у тренутку 
вазнесења.
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2. БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ НА ИНТЕРНЕТУ

Безбедност деце на Интернету подразумева физичку, пси-
хичку и моралну безбедност малолетних лица током обављања 
свакодневних активности на Интернету (сурфовање, четовање, 
коришћење друштвено-социјалних мрежа, online игрице). Циљ је 
заштитити децу од непримерених садржаја, негативних ефеката 
коришћења Интернета и подићи ниво свести и знања о томе на 
који начин виртуелна стварност утиче на децу и докле смеју да се 
упуштају у дигитални свет, а да то буде безбедно и без последица.

3. ДЕБЕЛА КОКА

4. КАНТАРИОН

5. ВОДОПИЈА

6. ЛАВАНДА

Дебела кока, кантарион, водопија и лаванда су лековите и за-
чинске биљке са наших простора.

7. МАЛИНА

8. ГРОЖЂЕ

9. ТРЕШЊА

10. КРУШКА

Малина, грожђе, трешња и крушка су воће са наших простора.  

11. ВРАТИМО ЗАГРЉАЈ  – ВАКЦИНАЦИЈОМ ДО 
КОЛЕКТИВНОГ ИМУНИТЕТА
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Вакцинацијом се на безбедан начин спречава појава одређе-

не болести. Ова једноставна превентивна здравствена мера ефек-
тивно чува животе људи. Вакцинацијом се код појединаца који 
су вакцинисани развија отпорност на болест слична оној која се 
стиче након природне инфекције. Пандемија вируса COVID-19 
представља велику претњу за здравље људи у Србији и у целом 
свету и од пресудног је значаја да се што већи број људи заштити 
вакцином како би, заједно са онима који су након прележане боле-
сти COVID-19 стекли природни имунитет, створили и колективни 
имунитет. Колективни имунитет је бедем који спречава вирус да 
стигне до осетљивих особа које због постојања контраиндикација 
не могу да буду вакцинисане. Ниво колективног имунитета, потре-
бан да би се нека болест успешно елиминисала или контролиса-
ла, зависи од епидемиолошких карактеристика сваке појединачне 
инфекције. Према до сада уоченим епидемиолошким карактери-
стикама болести COVID-19, очекује се да би колективни имунитет 
од око 80% био довољан за успешну контролу пандемије корона 
вируса. То не значи да ће вирус и болест нестати, али се очекује 
смањење учесталости оболевања, спорадично јављање или сезон-
ски карактер.Масован одазив грађана на позив за ванцинацију нај-
бржи је и најбезболнији пут до колективног имунитета, па је стога 
од изузетног значаја информисање грађана о овој теми. Редовна 
поштанска марка која промовише кампању Владе „Вратимо загр-
љај” презентује и Интернет адресу презентације Владе посвећену 
овој теми, на којој грађани могу сазнати све потребне информаци-
је везане за вакцинацију.”

5621
На основу члана 70. став 4. Закона о здравственом осигурању 

(„Службени гласник РС”, број 25/19), 
Министар здравља доноси

П РА В И Л Н И К 

о допунама Правилника о имплантатима који се 
обезбеђују из средстава обавезног здравственог 

осигурања

Члан 1.
У Правилнику о имплантатима који се обезбеђују из средста-

ва обавезног здравственог осигурања („Службени  гласник РС”, 
број 112/21), у Листи имплантата, у делу 10) Урологија и нефроло-
гија, после шифре 130 додаје се  шифра 207 која гласи:
„

Шифра Врста имплантата Стандарди имплантата

207 Клипс
Различитих величина, изражени од титанијума, 
челика, гуме, пластике, полимера и других 
композитних материјала

”.
У делу 12) Интервентна Неурорадиологија, после шифре 205 

додаје се шифра 206 која гласи:
„ 

Шифра Врста имплантата Стандарди имплантата

206  Стентови за 
третман

Различитих пречника и димензија интракранијалне 
стенозе

”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 112-00-343/2021-05
У Београду, 13. децембра 2021. године

Министар,
др Златибор Лончар, с.р. 

5622
На основу члана 12. ст. 5. и 7. Уредбе о мерама за спречавање 

и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, 
бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 
29/21, 34/21, 48/21, 54/21, 59/21, 60/21, 64/21, 69/21, 86/21, 95/2, 
99/21, 101/21, 105/21, 108/21 и 117/21), 

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре до-
носи

П РА В И Л Н И К 

о проценту одржавања полазака у друмском саобраћају 
у међумесном и међународном превозу путника 

Члан 1.
Овим правилником одређује се до када и колики проценат 

полазака са регистрованих редова вожње у међумесном превозу 
су аутобуски превозници у обавези да обављају, као и до када ау-
тобуски превозници у међународном линијском превозу обављају 
поласке са одобреног реда вожње када постоје исказане потребе 
путника.

Члан 2.
До 1. фебруара 2022. године аутобуски превозници су у оба-

вези да у међумесном превозу обављају поласке за које постоје 
исказане потребе путника, али не мање од 75% претходно обја-
вљених полазака са регистрованих редова вожње, након чега је 
неопходно да превоз обављају у складу са регистрованим редом 
вожње.

Члан 3.
До 1. фебруара 2022. године аутобуски превозници са ва-

жећим међународним дозволама за превоз путника у друмском 
саобраћају обављају поласке са одобреног реда вожње који је са-
ставни део дозволе када постоје исказане потребе за одређеним 
међународним превозом путника, као и одобрење страних држава 
за обављање превоза путника на њиховој територији усклађено са 
актуелном епидемиолошком ситуацијом, након чега је неопходно 
да превоз обављају у складу са важећим међународним дозволама.

Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-175/2021-03
У Београду, 15. децембра 2021. године

Министар,
Томислав Момировић, с.р.

5623
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),

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
доноси

ОД Л У К У

о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана 
подручја посебне намене слива акумулације „Боговина”

1. Приступа се изради Стратешке процене утицаја Простор-
ног плана подручја посебне намене слива акумулације „Боговина” 
(у даљем тексту: Стратешка процена).

2. Разлози за израду Стратешке процене дефинисани су на 
основу територијалног обухвата и могућих утицаја Просторног 
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плана подручја посебне намене слива акумулације Боговина (у 
даљем тексту: Просторни план) на животну средину, на следећи 
начин: 

 – значај Просторног плана за заштиту животне средине и 
одрживи развој произилази из потребе да се заштите животна сре-
дина, природне и културно-историјске вредности и обезбеди одр-
живи развој на подручју Просторног плана;

 – потреба да се у планирању просторног развоја подручја 
Просторног плана сагледају стратешка питања заштите животне 
средине и обезбеди њихово решавање на одговарајући начин;

 – чињеница да Просторни план представља оквир за обезбе-
ђење просторних услова за остварење посебне намене подручја. 

3. Стратешка процена се ради за подручје Просторног плана. 
Оквирна граница Просторног плана обухвата делове територије 
општине Бољевац и то:

 – целе катастарске општине: Криви Вир, Луково и Јабланица;
 – делове катастарских општина: Мали Извор, Илино и Миро-

во, Валакоње и Боговина.
Коначна граница Просторног плана биће утврђена Нацртом 

просторног плана.
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 разматранa питања заштите 
ваздуха, вода, земљишта, живог света, природе, културно-историј-
ске баштине, 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 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 
развоја планског подручја, укључујући сценарио нултог развоја и 
варијанте развоја и заштите планског подручја повољне са аспек-
та заштите животне средине; процену утицаја варијантних реше-
ња на животну средину, опис мера за спречавање и ограничавање 
негативних и увећање позитивних утицаја на животну средину, 
поређење варијантних решења и приказ разлога за избор најпо-
вољнијег; процену утицаја планских решења на животну среди-
ну, опис мера за спречавање и ограничавање негативних и увећа-
ње позитивних утицаја на животну средину; начин на који су при 
процени узети у обзир елементи животне средине и карактеристи-
ке утицаја;

 – смернице за израду стратешких процена на нижим хијерар-
хијским нивоима;

 – програм праћења стања животне средине у току спровође-
ња Просторног плана;

 – приказ коришћене методологије;
 – приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за 

избор датог плана са аспекта разматраних варијантних решења 
и приказ начина на који су питања животне средине укључена у 
Просторни план;

 – учешће заинтересованих страна у поступку израде и разма-
трања Извештаја о стратешкој процени;

 – закључке до којих се дошло током израде Извештаја о стра-
тешкој процени;

 – извод из Стратешке процене (закључак  – нетехнички резиме).
7. Носилац израде Стратешке процене је министарство на-

длежно за послове просторног планирања, у складу са чланом 47. 
став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 81/09  – исправка, 64/10  – УС, 24/11, 121/12, 42/13  – УС, 
50/13  – УС, 98/13  – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19  – др. 
закон, 9/20 и 52/21).

8. 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 се врши 
у складу са европским и међународним принципима теорије и 

праксе у изради стратешке процене утицаја на животну средину за 
исту врсту планских докумената.

9. Учешће заинтересованих органа и организација у разма-
трању Извештаја о стратешкој процени обезбеђује се доставља-
њем Извештаја о стратешкој процени на мишљење.

Учешће јавности у разматрању Извештаја о стратешкој про-
цени обезбеђује се у оквиру јавног увида у Нацрт просторног пла-
на, у трајању од 30 дана, у јединици локалне самоуправе која је у 
обухвату Просторног плана.

10. Средства за израду Стратешке процене обезбеђујe Мини-
старство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

11. Одлука о изради Стратешке процене је саставни део 
Одлуке о изради Просторног плана.

12. Ова одлука се објављује у „Службеном гласнику Републи-
ке Србије”.

13. Ова одлука ступа на снагу даном ступања на снагу Одлу-
ке о изради Просторног плана.

Број 350-01-01856/2021-11
У Београду, 8. децембра 2021. године

Министарство грађевинарства,  
саобраћаја и инфраструкуре

Министар,
Томислав Момировић, с.р.

5624
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), 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
доноси

ОД Л У К У

о престанку важења Одлуке о изради Стратешке 
процене утицаја измена и допуна Просторног плана 

подручја посебне намене за реализацију пројекта 
експлоатације и прераде минерала јадарита „Јадар”  

на животну средину

1. Престаје да важи Одлука о изради Стратешке процене ути-
цаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене 
за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита 
„Јадар” на животну средину („Службени гласник РС”, број 56/21).

2. Ова одлука се објављује у „Службеном гласнику Републи-
ке Србије” и ступа на снагу даном ступања на снагу Одлуке о пре-
станку важења Одлуке о изради измена и допуна Просторног пла-
на подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације 
и прераде минерала јадарита „Јадар”.

Број 350-01-1933/1/2020-11
У Београду, 9. децембра 2021. године

Министарство грађевинарства,  
саобраћаја и инфраструктуре

Министар,
Томислав Момировић, с.р.

5625
На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник 

РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија  – Управа за дуван доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „H.UPMANN CONNOISSEUR 
NO.1”, произвођача HABANOS S.A. CORPORATION, MIRAMAR 
TRADE CENTER, 3RD AVENUE AND 78 STREET, HABANA, 
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CUBA, разврстава се у цигаре и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак II  – цигаре и цигарилоси, Пододељак 
1  – цигаре, под редним бројем 950.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 686-1/21
У Београду, 3. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5626
На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник 

РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија  – Управа за дуван доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „H.UPMANN CONNOSSIEUR 
NO.2”, произвођача HABANOS S.A. CORPORATION, MIRAMAR 
TRADE CENTER, 3RD AVENUE AND 78 STREET, HABANA, 
CUBA, разврстава се у цигаре и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак  II  – цигаре и цигарилоси, Пододе-
љак 1  – цигаре, под редним бројем 951.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 686-2/21
У Београду, 3. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5627
На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник 

РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија  – Управа за дуван доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „LA FLOR DE CANO ELEGI-
DOS”, произвођача HABANOS S.A. CORPORATION, MIRAMAR 
TRADE CENTER, 3RD AVENUE AND 78 STREET, HABANA, 
CUBA, разврстава се у цигаре и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак II  – цигаре и цигарилоси, Пододељак 
1  – цигаре, под редним бројем 952.

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 686-3/21
У Београду, 3. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5628
На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник 

РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија  – Управа за дуван доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „MONTECRISTO ESPECIALES 
NO.2”, произвођача HABANOS S.A. CORPORATION, MIRAMAR 
TRADE CENTER, 3RD AVENUE AND 78 STREET, HABANA, 
CUBA, разврстава се у цигаре и уписује у Регистар о маркама ду-
ванских производа у Oдељак II  – цигаре и цигарилоси, Пододељак 
1  – цигаре, под редним бројем 953.

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.  

02-33 број 686-4/21
У Београду, 3. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5629
На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник 

РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија  – Управа за дуван доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „PARTAGAS ARISTOCRATS”, 
произвођача HABANOS S.A. CORPORATION, MIRAMAR TRA-
DE CENTER, 3RD AVENUE AND 78 STREET, HABANA, CUBA, 
разврстава се у цигаре и уписује у Регистар о маркама дуванских 
производа у Oдељак II  – цигаре и цигарилоси, Пододељак 1  – ци-
гаре, под редним бројем 954.

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

02-33 број 686-5/21
У Београду, 3. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5630
На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник 

РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија  – Управа за дуван доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „FONSECA COSACOS”, про-
извођача HABANOS S.A. CORPORATION, MIRAMAR TRADE 
CENTER, 3RD AVENUE AND 78 STREET, HABANA, CUBA, раз-
врстава се у цигаре и уписује у Регистар о маркама дуванских про-
извода у Oдељак II  – цигаре и цигарилоси, Пододељак 1  – цигаре, 
под редним бројем 955.  

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”. 

02-33 број 686-6/21
У Београду, 3. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

5631
На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник 

РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија  – Управа за дуван доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „VEGUEROS ENTRETIEMPOS”, 
произвођача HABANOS S.A. CORPORATION, MIRAMAR TRA-
DE CENTER, 3RD AVENUE AND 78 STREET, HABANA, CUBA, 
разврстава се у цигаре и уписује у Регистар о маркама дуванских 
производа у Oдељак II  – цигаре и цигарилоси, Пододељак 1  – ци-
гаре, под редним бројем 956.

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

02-33 број 686-7/21
У Београду, 3. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.
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5632
На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија  – Управа за дуван доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „VEGUEROS TAPADOS”, произвођача HABANOS S.A. CORPORATION, MIRAMAR TRADE CEN-
TER, 3RD AVENUE AND 78 STREET, HABANA, CUBA, разврстава се у цигаре и уписује у Регистар о маркама дуванских производа у 
Oдељак II  – цигаре и цигарилоси, Пододељак 1  – ЦИГАРЕ, под редним бројем 957.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

02-33 број 686-8/21
У Београду, 3. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

П РА В О СУ Ђ Е
5633

Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председ-
ник Високог савета судства, Александар Пантић, Вукица Кужић, 
Марија Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић, Жак Павло-
вић, изборни чланови из реда судија и проф. др Ранко Кеча, из-
борни члан из реда професора правног факултета, на основу члана 
147. став 4. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, 
број 98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства 
(„Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), 
члана 52. ст. 1. и 4. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 
116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21), члана 7. став 1. 
алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службе-
ни гласник РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18, 38/21 и 
90/21), одлучујући о избору судија за Виши суд у Панчеву, на сед-
ници  одржаној 2. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У К У

о избору судије 

I
Лидија Гујаш, судија Основног суда у Панчеву, бира се за су-

дију Вишег суда у Панчеву.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

Образложење

На основу члана 47. Закона о судијама („Службени гласник 
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 
111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17), a у вези са 
Одлуком о броју судија у судовима („Службени гласник РС”, бр. 
88/15, 6/16, 11/16, 48/16, 73/16, 104/16, 24/17, 31/17, 54/17, 10/18, 
14/18, 31/18, 58/18, 68/18, 102/18, 10/19, 48/19, 67/19, 20/20, 25/20, 
78/20, 6/21, 10/21 и 36/21), Високи савет судства је у „Службеном 
гласнику РС”, број 68 од 7. јула 2021. године и у дневном листу 
„Политика” од 9. јула 2021. године, огласио избор судија за Виши 
суд у Панчеву.

На оглас за избор судија за Виши суд у Панчеву, пријаве је 
поднело укупно седам кандидата из реда судија. Није било канди-
дата из реда судијских помоћника, адвоката и осталих лица.

Високи савет судства је стручност, оспособљеност и достој-
ност кандидата за Виши суд у Панчеву, утврдио на основу одреда-
ба Закона о судијама, Правилника о критеријумима и мерилима за 
оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судије 
на сталној судијској функцији у други или виши суд и о критери-
јумима за предлагање кандидата за председника суда („Службени 
гласник РС”, брoj 94/16). 

Високи савет судства, на седници одржаној 28. јуна 2021. го-
дине, донео је одлуку о образовању Комисије Високог савета суд-
ства у поступку избора судија за Виши суд у Панчеву. 

Комисија Високог савета судства је извршила проверу подне-
тих пријава кандидата за Виши суд у Панчеву и утврдила њихову 
благовременост, дозвољеност и потпуност.

У складу са одредбама члана 44. Правилника о критеријуми-
ма, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и 
председника судова (,,Службени гласник РС”, бр. 81/14, 142/14, 
41/15 и 7/16), Високи савет судства је донео одлуку о ванредном 
вредновању кандидата из реда судија који су поднели пријаву на 
оглас за избор судија за Виши суд у Панчеву. 

Комисија Високог савета судства је за кандидате који су сви 
из реда судија, прибавила оцену рада од Комисије за спровођење 
поступка вредновања и утврђивања оцене рада судија и пред-
седника судова и сачинила је претходну листу кандидата из реда 
судија, која је објављена на интернет страници Високог савета 
судства. Претходна листа кандидата из реда судија је достављена  
Високом савету судства.

У складу са одредбом члана 49. Закона о судијама и чланa 
9. Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, 
оспособљености и достојности за избор судије на сталној судиј-
ској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предла-
гање кандидата за председника суда, Високи савет судства је при-
бавио мишљење седнице свих судија суда из кога судија потиче, 
као и мишљење седнице свих судија непосредно вишег суда. 

Високи савет судства је у поступку избора Лидије Гујаш за 
судију Вишег суда у Панчеву, ценио радну биографију кандида-
та, оцену рада судије и прибављена мишљења седнице свих судија 
Основног суда у Панчеву и мишљења седнице свих судија Вишег 
суда у Панчеву и утврдио следеће:

Лидија Гујаш, судија Основног суда у Панчеву, рођена је 24. 
фебруара 1965. године у Кочареву. Дипломирала је на Правном 
факултету Универзитета у Београду 19. марта 1990. године. Пра-
восудни испит је положила 28. септембра 1994. године.

Приправнички стаж започела је као адвокатски приправник 
у периоду од 29. јуна 1990. године до 31. децембра 1990. године у 
адвокатској канцеларији у Ковачици, а затим наставила приправ-
ничку праксу у Општинском суду у Панчеву у периоду од 1. јану-
ара 1991. године до 27. септембра 1994. године. Након положеног 
правосудног испита наставила је да ради у Окружном суду у Пан-
чеву у својству приправника. Од 15. октобра 1994. године заснова-
ла је радни однос у Окружном суду у Панчеву у својству стручног 
сарадника на неодређено време, где је обављала послове вођења 
истражног поступка под надзором истражног судије, израђивала 
нацрте одлука из надлежности КВ већа, реферисала другостепене 
одлуке у жалбеном поступку и израђивала нацрте првостепених 
одлука из надлежности Окружног суда. 

Изабрана је на судијску функцију у Општинском суду у Пан-
чеву 1. децембра 1999. године, где је распоређена да суди у пред-
метима из кривичне материје, укључујући и малолетне извршиоце 
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кривичних дела. У периоду од 2002. године до краја 2005. године 
била је председник кривичног одељења. Од 1. јануара 2010. годи-
не обавља судијску функцију у Основном суду у Панчеву, где је до 
новембра 2020. године била председник кривичног одељења. Од 
јуна 2020. године упоредо са поступањем у предметима из кри-
вичне материје задужена је и предметима из радних односа. У пе-
риоду од 2013. године до новембра 2020. године била је заменик 
председника суда. 

Учесник је стручних семинара и обука. Поседује сертифика-
те о кривично правној заштити малолетних лица, специфичности 
вештачења у области информационих технологија и кривичној 
одговорности правних лица. Учесник је радионице ,,Спречавање 
насиља у породици”, конференције ,,Форензичка анализа ДНК до-
каза  – изазови у пракси” као и обуке ,,Суђење у разумном року, 
Судијске вештине 2  – управљање предметима и Дисциплинска од-
говорност судија”. Говори енглески језик, познаје рад на рачунару. 

Kомисија Вишег суда у Панчеву за спровођење поступка 
вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Основ-
ног суда у Вршцу и Основног суда у Панчеву, донела је одлуку да 
се рад судије Лидије Гујаш за период од 1. јула 2015. године до 
30. јуна 2018. године, редовно вреднује оценом „изузетно успешно 
обавља судијску функцију”, и за период од 1. јула 2018. године 
до 16. октобра 2020. године, ванредно вреднује оценом ,,изузетно 
успешно обавља судијску функцију”. 

Увидом у мишљење седнице свих судија Основног суда у 
Панчеву и мишљења седнице свих судија Вишег суда у Панчеву, 
утврђено је да је судија Лидија Гујаш добила позитивно мишљење 
за избор за Виши суд у Панчеву. 

На основу напред изнетог Високи савет судства је утврдио да 
је Лидија Гујаш стручна и оспособљена да обавља судијску функ-
цију у Вишем суду у Панчеву и да поседује теоријско и практично 
знање и вештине које омогућавају ефикасну примену специфич-
них правничких знања у решавању судских предмета.

На основу свега наведеног, Високи савет судства је одлучио 
као у диспозитиву одлуке.

На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова 
одлука се објављује у „Службеном гласнику  Републике Србије”.

Број 119-05-2176/2021-01
У Београду, 2. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,

Јасмина Васовић, с.р.

5634
Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председ-

ник Високог савета судства, Александар Пантић, Вукица Кужић, 
Марија Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић и Жак Павло-
вић, изборни чланови из реда судија и проф. др Ранко Кеча, из-
борни члан из реда професора правног факултета, на основу члана 
147. став 4. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, 
број 98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства 
(„Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), 
члана 52. ст. 1. и 4. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 
116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21), члана 7. став 1. 
алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службе-
ни гласник РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18, 38/21 и 
90/21), одлучујући о избору судија за Виши суд у Пожаревцу, на 
седници  одржаној 2. децембра 2021. године, донео је  

ОД Л У К У

о избору судије 

I
Соња Јовановић, судија Основног суда у Пожаревцу, бира се 

за судију Вишег суда у Пожаревцу.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

Образложење

На основу члана 47. Закона о судијама („Службени гласник 
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 
111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17), a у вези са 
Одлуком о броју судија у судовима („Службени гласник РС”, бр. 
88/15, 6/16, 11/16, 48/16, 73/16, 104/16, 24/17, 31/17, 54/17, 10/18, 
14/18, 31/18, 58/18, 68/18, 102/18, 10/19, 48/19, 67/19, 20/20, 25/20, 
78/20, 6/21, 10/21 и 36/21), Високи савет судства је у „Службеном 
гласнику РС”, број 68 од 7. јула 2021. године и у дневном листу 
„Политика” од 9. јула 2021. године, огласио избор судија за Виши 
суд у Пожаревцу.

На оглас за избор судија за Виши суд у Пожаревцу, пријаве је 
поднело укупно девет кандидата, из реда судија шест кандидатa, 
из реда судијских помоћника и осталих лица три кандидата.

Високи савет судства је стручност, оспособљеност и достој-
ност кандидата за Виши суд у Пожаревцу, утврдио на основу одре-
даба Закона о судијама, Правилника о критеријумима и мерилима 
за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор су-
дије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о кри-
теријумима за предлагање кандидата за председника суда („Слу-
жбени гласник РС”, брoj 94/16) и Правилника о програму и начину 
полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност 
кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник 
РС”, брoj 7/18).

Високи савет судства, на седници одржаној 28. јуна 2021. го-
дине, донео је одлуку о образовању Комисије Високог савета суд-
ства у поступку избора судија за Виши суд у Пожаревцу.

Комисија Високог савета судства је извршила проверу подне-
тих пријава кандидата за Виши суд у Пожаревцу и утврдила њихо-
ву благовременост, дозвољеност и потпуност.

Дана 8. новембра 2021. године  спроведен је испит за канди-
дате за судију који се први пут бира, који су поднели пријаву за 
избор судије за Виши суд у Пожаревцу.

Комисија Високог савета судства је обавила и разговор са 
кандидатима за судију који се први пут бира и утврдила листу 
кандидата, која је објављена на интернет страници Високог саве-
та судства. Комплетан материјал са испита Комисија је доставила 
Високом савету судства.

У складу са одредбом члана 49. Закона о судијама, Високи 
савет судства је прибавио податке и мишљење о стручности, оспо-
собљености и достојности кандидата. Подаци и мишљења приба-
вљени су од органа и организација у којима је кандидат радио у 
правној струци, а за кандидате који долазе из судова прибављено  
је мишљење седнице свих судија суда из кога потиче кандидат, као 
и мишљење седнице свих судија непосредног вишег суда.  

У складу са одредбама члана 44. Правилника о критеријуми-
ма, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и 
председника судова (,,Службени гласник РС”, бр. 81/14, 142/14, 
41/15 и 7/16), Високи савет судства је донео одлуку о ванредном 
вредновању кандидата из реда судија који су поднели пријаву на 
оглас за избор судија за Виши суд у Пожаревцу. 

Комисија Високог савета судства је за кандидата из реда судија 
прибавила оцену рада од Комисије за спровођење поступка вредно-
вања и утврђивања оцене рада судија и председника судова и сачи-
нила је претходну листу кандидата из реда судија, која је објављена 
на интернет страници Високог савета судства. Претходна листа кан-
дидата из реда судија је достављена  Високом савету судства.

У складу са одредбом члана 49. Закона о судијама и чланa 
9. Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, 
оспособљености и достојности за избор судије на сталној судиј-
ској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предла-
гање кандидата за председника суда, Високи савет судства је при-
бавио мишљење седнице свих судија суда из кога судија потиче, 
као и мишљење седнице свих судија непосредно вишег суда. 

Високи савет судства је у поступку избора Соње Јовановић 
за судију Вишег суда у Пожаревцу, ценио радну биографију кан-
дидата, оцену рада судије и прибављена мишљења седнице свих 
судија Основног суда у Пожаревцу и мишљења седнице свих суди-
ја Вишег суда у Пожаревцу и утврдио следеће:

Соња Јовановић, судија Основног суда у Пожаревцу, рођена 
је 7. априла 1972. године у Пожаревцу. Дипломирала је на Прав-
ном факултету Универзитета у Београду 18. септембра 1995. годи-
не. Правосудни испит је положила 29. октобра 1997. године.



80 Број 125 17. децембар 2021.

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Пожа-
ревцу у периоду од 1. јануара 1996. године до 28. октобра 1997. 
године. Након положеног правосудног испита радни однос на рад-
ном месту судијског помоћника у Општинском суду у Пожаревцу 
засновала је 30. октобра 1997. године, обављајући послове израде 
нацрта судских одлука.

Дана 24. новембра 1999. године изабрана је први пут на су-
дијску функцију у Општинском суду у Пожаревцу. Одлуком Ви-
соког савета судства изабрана је на сталну судијску функцију у 
Основни суд у Пожаревцу 1. јануара 2010. године, где поступа у 
предметима кривичне материје и обавља послове надзорног суди-
је за обуку приправника и судијских помоћника.

Учесник је бројних стручних семинара и обука. Поседује сер-
тификат у вези са посебним знањима из области права детета и кри-
вичноправне заштите малолетних лица и сертификат на основу уче-
шћа на семинарима о увиђају саобраћајних незгода у организацији 
Правосудне академије. Похађала је специјализовану обуку према 
програму Правосудне академије у складу са чланом 28. став 1. и 2. 
Закона о спречавању насиља у породици и пројекат у реализацији 
УНИЦЕФ-а који је подржала Европска Унија о ,,Јачању система пра-
восуђа и социјалне заштите у циљу унапређења дечје заштите у Ср-
бији”. Познаје рад на рачунару, говори енглески и француски језик.

Kомисија Вишег суда у Пожаревцу за спровођење поступка 
вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Основ-
ног суда у Великом Градишту, Основног суда у Петровцу на Млави 
и Основног суда у Пожаревцу, донела је одлуку да се рад судије Соње 
Јовановић за период од 1. јула 2015. године до 30. јуна 2018. године, 
редовно вреднује оценом „изузетно успешно обавља судијску функ-
цију” и за период од 1. јула 2018. године до 1. јула 2021. године, редов-
но вреднује оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију”.

Увидом у мишљење седнице свих судија Основног суда у 
Пожаревцу и мишљења седнице свих судија Вишег суда у Пожа-
ревцу, утврђено је да је судија Соња Јовановић добила позитивно 
мишљење за избор за Виши суд у Пожаревцу. 

На основу напред изнетог Високи савет судства је утврдио 
да је Соња Јовановић стручна и оспособљена да обавља судијску 
функцију у Вишем суду у Пожаревцу и да поседује теоријско и 
практично знање и вештине које омогућавају ефикасну примену 
специфичних правничких знања у решавању судских предмета.

На основу свега наведеног, Високи савет судства је одлучио 
као у диспозитиву одлуке.

На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова 
одлука се објављује у „Службеном гласнику  Републике Србије”.

Број 119-05-2177/2021-01
У Београду, 2. децембрa 2021. године
Председник Високог савета судства,

Јасмина Васовић, с.р.

5635
Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председ-

ник Високог савета судства, Александар Пантић, Вукица Кужић, 
Марија Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић и Жак Павло-
вић, изборни чланови из реда судија и проф. др Ранко Кеча, из-
борни члан из реда професора правног факултета, на основу члана 
147. став 4. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, 
број 98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства 
(„Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), 
члана 52. ст. 1. и 4. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 
116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21), члана 7. став 1. 
алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службе-
ни гласник РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18, 38/21 и 
90/21), одлучујући о избору судија за Виши суд у Пожаревцу, на 
седници  одржаној 2. децембра 2021. године, донео је  

ОД Л У К У
о избору судије 

I
Бошко Митровић, судија Основног суда у Пожаревцу, бира се 

за судију Вишег суда у Пожаревцу.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

Образложење

На основу члана 47. Закона о судијама („Службени гласник 
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 
111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17), a у вези са Одлу-
ком о броју судија у судовима („Службени гласник РС”, бр. 88/15, 
6/16, 11/16, 48/16, 73/16, 104/16, 24/17, 31/17, 54/17, 10/18, 14/18, 
31/18, 58/18, 68/18, 102/18, 10/19, 48/19, 67/19, 20/20, 25/20, 78/20, 
6/21, 10/21 и 36/21), Високи савет судства је у „Службеном гласнику 
РС”, број 68 од 7. јула 2021. године и у дневном листу „Политика” од 
9. јула 2021. године, огласио избор судија за Виши суд у Пожаревцу.

На оглас за избор судија за Виши суд у Пожаревцу, пријаве је 
поднело укупно девет кандидата, из реда судија шест кандидатa, 
из реда судијских помоћника и осталих лица три кандидата.

Високи савет судства је стручност, оспособљеност и достој-
ност кандидата за Виши суд у Пожаревцу, утврдио на основу одре-
даба Закона о судијама, Правилника о критеријумима и мерилима за 
оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судије 
на сталној судијској функцији у други или виши суд и о критерију-
мима за предлагање кандидата за председника суда („Службени гла-
сник РС”, брoj 94/16) и Правилника о програму и начину полагања 
испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата 
за судију који се први пут бира („Службени гласник РС”, брoj 7/18).

Високи савет судства, на седници одржаној 28. јуна 2021. го-
дине, донео је одлуку о образовању Комисије Високог савета суд-
ства у поступку избора судија за Виши суд у Пожаревцу.

Комисија Високог савета судства је извршила проверу подне-
тих пријава кандидата за Виши суд у Пожаревцу и утврдила њихо-
ву благовременост, дозвољеност и потпуност.

Дана 8. новембра 2021. године  спроведен је испит за канди-
дате за судију који се први пут бира, који су поднели пријаву за 
избор судије за Виши суд у Пожаревцу.

Комисија Високог савета судства је обавила и разговор са 
кандидатима за судију који се први пут бира и утврдила листу 
кандидата, која је објављена на интернет страници Високог саве-
та судства. Комплетан материјал са испита Комисија је доставила 
Високом савету судства.

У складу са одредбом члана 49. Закона о судијама, Високи 
савет судства је прибавио податке и мишљење о стручности, оспо-
собљености и достојности кандидата. Подаци и мишљења приба-
вљени су од органа и организација у којима је кандидат радио у 
правној струци, а за кандидате који долазе из судова прибављено  
је мишљење седнице свих судија суда из кога потиче кандидат, као 
и мишљење седнице свих судија непосредног вишег суда.  

У складу са одредбама члана 44. Правилника о критеријуми-
ма, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и 
председника судова (,,Службени гласник РС”, бр. 81/14, 142/14, 
41/15 и 7/16), Високи савет судства је донео одлуку о ванредном 
вредновању кандидата из реда судија који су поднели пријаву на 
оглас за избор судија за Виши суд у Пожаревцу. 

Комисија Високог савета судства је за кандидата из реда судија 
прибавила оцену рада од Комисије за спровођење поступка вредно-
вања и утврђивања оцене рада судија и председника судова и сачи-
нила је претходну листу кандидата из реда судија, која је објављена 
на интернет страници Високог савета судства. Претходна листа кан-
дидата из реда судија је достављена  Високом савету судства.

У складу са одредбом члана 49. Закона о судијама и чланa 
9. Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, 
оспособљености и достојности за избор судије на сталној судиј-
ској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предла-
гање кандидата за председника суда, Високи савет судства је при-
бавио мишљење седнице свих судија суда из кога судија потиче, 
као и мишљење седнице свих судија непосредно вишег суда. 

Високи савет судства је у поступку избора Бошка Митровића 
за судију Вишег суда у Пожаревцу, ценио радну биографију кан-
дидата, оцену рада судије и прибављена мишљења седнице свих 
судија Основног суда у Пожаревцу и мишљења седнице свих суди-
ја Вишег суда у Пожаревцу и утврдио следеће:

Бошко Митровић, судија Основног суда у Пожаревцу, рођен 
је 8. децембра 1969. године у Пожаревцу. Дипломирао је на Прав-
ном факултету Универзитета у Београду 11. фебруара 1999. годи-
не. Правосудни испит је положио 27. марта 2001. године.
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Приправнички стаж обавио је у Општинском суду у Пожарев-

цу у периоду од 1. марта 1999. године до 31. децембра 1999. године 
и у Окружном суду у Пожаревцу у периоду од 1. јануара 2000. годи-
не до 26. марта 2001. године. Након положеног правосудног испита 
радни однос на радном месту судијског помоћника у Окружном суду 
у Пожаревцу засновао је 27. марта 2001. године, радећи на изради 
нацрта судских одлука у грађанској материји и обављајући послове 
судске управе и послове председника Комисије за јавне набавке.

Дана 5. јануара 2006. године изабран је први пут на судијску 
функцију у Општинском суду у Пожаревцу, поступајући у пред-
метима парничне материје. Одлуком Високог савета судства иза-
бран је на сталну судијску функцију у Основни суд у Пожаревцу 
1. јануара 2010. године. У периоду од 2010. године до 2016. године 
обављао је послове заменика председника Основног суда у Пожа-
ревцу и послове надлежног судије за одлуке  поводом изјављеног 
приговора у оквиру грађанскоправних поступака по Закону о за-
штити права на суђење у разумном року.

Учесник је бројних стручних семинара и обука. Поседује 
сертификат у вези са посебним знањима из области Закона о за-
штити узбуњивача у организацији Правосудне академије и серти-
фикат о завршеној обуци у вези са односима са јавношћу у ор-
ганизацији Правосудног центра за обуку и усавршавање. Познаје 
рад на рачунару и говори енглески језик. 

Kомисија Вишег суда у Пожаревцу за спровођење поступка 
вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Основ-
ног суда у Великом Градишту, Основног суда у Петровцу на Мла-
ви и Основног суда у Пожаревцу, донела је одлуку да се рад судије 
Бошка Митровића за период од 1. јула 2015. године до 23. фебру-
ара 2018. године, ванредно вреднује оценом „изузетно успешно 
обавља судијску функцију” и за период од 24. фебруара 2018. го-
дине до 24. фебруара 2021. године, редовно вреднује оценом ,,изу-
зетно успешно обавља судијску функцију”.

Увидом у мишљење седнице свих судија Основног суда у 
Пожаревцу и мишљења седнице свих судија Вишег суда у Пожа-
ревцу, утврђено је да је судија Бошко Митровић добио позитивно 
мишљење за избор за Виши суд у Пожаревцу. 

На основу напред изнетог Високи савет судства је утврдио 
да је Бошко Митровић стручан и оспособљен да обавља судијску 
функцију у Вишем суду у Пожаревцу и да поседује теоријско и 
практично знање и вештине које омогућавају ефикасну примену 
специфичних правничких знања у решавању судских предмета.

На основу свега наведеног, Високи савет судства је одлучио 
као у диспозитиву одлуке.

На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова 
одлука се објављује у „Службеном гласнику  Републике Србије”.

Број 119-05-2178/2021-01
У Београду, 2. децембрa 2021. године
Председник Високог савета судства,

Јасмина Васовић, с.р.

5636
Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председ-

ник Високог савета судства, Александар Пантић, Вукица Кужић, 
Марија Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић и Жак Павло-
вић, изборни чланови из реда судија и проф. др Ранко Кеча, из-
борни члан из реда професора правног факултета, на основу члана 
147. став 4. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, 
број 98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства 
(„Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), 
члана 52. ст. 1. и 4. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 
116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21), члана 7. став 1. 
алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службе-
ни гласник РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18, 38/21 и 
90/21), одлучујући о избору судија за Виши суд у Пожаревцу, на 
седници одржаној 2. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У К У
о избору судије 

I
Јасмина Петровић, судија Основног суда у Пожаревцу, бира 

се за судију Вишег суда у Пожаревцу.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

Образложење
 
 На основу члана 47. Закона о судијама („Службени гласник 

РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 
111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17), a у вези са Одлу-
ком о броју судија у судовима („Службени гласник РС”, бр. 88/15, 
6/16, 11/16, 48/16, 73/16, 104/16, 24/17, 31/17, 54/17, 10/18, 14/18, 
31/18, 58/18, 68/18, 102/18, 10/19, 48/19, 67/19, 20/20, 25/20, 78/20, 
6/21, 10/21 и 36/21), Високи савет судства је у „Службеном гласнику 
РС”, број 68 од 7. јула 2021. године и у дневном листу „Политика” од 
9. јула 2021. године, огласио избор судија за Виши суд у Пожаревцу.

На оглас за избор судија за Виши суд у Пожаревцу, пријаве је 
поднело укупно девет кандидата, из реда судија шест кандидатa, 
из реда судијских помоћника и осталих лица три кандидата.

Високи савет судства је стручност, оспособљеност и достој-
ност кандидата за Виши суд у Пожаревцу, утврдио на основу одре-
даба Закона о судијама, Правилника о критеријумима и мерилима за 
оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судије 
на сталној судијској функцији у други или виши суд и о критерију-
мима за предлагање кандидата за председника суда („Службени гла-
сник РС”, брoj 94/16) и Правилника о програму и начину полагања 
испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата 
за судију који се први пут бира („Службени гласник РС”, брoj 7/18).

Високи савет судства, на седници одржаној 28. јуна 2021. го-
дине, донео је одлуку о образовању Комисије Високог савета суд-
ства у поступку избора судија за Виши суд у Пожаревцу.

Комисија Високог савета судства је извршила проверу подне-
тих пријава кандидата за Виши суд у Пожаревцу и утврдила њихо-
ву благовременост, дозвољеност и потпуност.

Дана 8. новембра 2021. године  спроведен је испит за канди-
дате за судију који се први пут бира, који су поднели пријаву за 
избор судије за Виши суд у Пожаревцу.

Комисија Високог савета судства је обавила и разговор са 
кандидатима за судију који се први пут бира и утврдила листу 
кандидата, која је објављена на интернет страници Високог саве-
та судства. Комплетан материјал са испита Комисија је доставила 
Високом савету судства.

У складу са одредбом члана 49. Закона о судијама, Високи 
савет судства је прибавио податке и мишљење о стручности, оспо-
собљености и достојности кандидата. Подаци и мишљења приба-
вљени су од органа и организација у којима је кандидат радио у 
правној струци, а за кандидате који долазе из судова прибављено  
је мишљење седнице свих судија суда из кога потиче кандидат, као 
и мишљење седнице свих судија непосредног вишег суда.  

У складу са одредбама члана 44. Правилника о критеријуми-
ма, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и 
председника судова (,,Службени гласник РС”, бр. 81/14, 142/14, 
41/15 и 7/16), Високи савет судства је донео одлуку о ванредном 
вредновању кандидата из реда судија који су поднели пријаву на 
оглас за избор судија за Виши суд у Пожаревцу. 

Комисија Високог савета судства је за кандидата из реда судија 
прибавила оцену рада од Комисије за спровођење поступка вредно-
вања и утврђивања оцене рада судија и председника судова и сачи-
нила је претходну листу кандидата из реда судија, која је објављена 
на интернет страници Високог савета судства. Претходна листа кан-
дидата из реда судија је достављена  Високом савету судства.

У складу са одредбом члана 49. Закона о судијама и чланa 
9. Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, 
оспособљености и достојности за избор судије на сталној судиј-
ској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предла-
гање кандидата за председника суда, Високи савет судства је при-
бавио мишљење седнице свих судија суда из кога судија потиче, 
као и мишљење седнице свих судија непосредно вишег суда. 

Високи савет судства је у поступку избора Јасмине Петровић 
за судију Вишег суда у Пожаревцу, ценио радну биографију кан-
дидата, оцену рада судије и прибављена мишљења седнице свих 
судија Основног суда у Пожаревцу и мишљења седнице свих суди-
ја Вишег суда у Пожаревцу и утврдио следеће:

Јасмина Петровић, судија Основног суда у Пожаревцу, рође-
на је 13. децембра 1963. године у Пожаревцу. Дипломирала је на 
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Правном факултету Универзитета у Београду 17. новембра 1989. 
године. Правосудни испит је положила 1. јула 1993. године.

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Пожарев-
цу у периоду од 5. новембра 1991. године до 30. јуна 1993. године. 
Након положеног правосудног испита радни однос на радном месту 
судијског помоћника у Општинском суду Пожаревцу засновала је 1. 
децембра 1994. године, радећи на изради нацрта судских одлука.

Дана 23. јула 1997. године изабрана је први пут на судијску 
функцију у Општинском суду у Пожаревцу, где је поступала у пред-
метима грађанске материје. Одлуком Високог савета судства иза-
брана је на сталну судијску функцију у Основни суд у Пожаревцу 1. 
јануара 2010. године, где поступа у предметима парничне материје. 

Учесник је бројних стручних семинара и обука. Поседује серти-
фикат у вези са посебним знањима из области права детета у органи-
зацији Правосудне академије, сертификат у вези са Законом о зашти-
ти узбуњивача и сертификат о завршеној специјализованој обуци у 
складу са одредбом члана 28. ст. 1. и 2. Закона о спречавању насиља у 
породици. Познаје рад на рачунару и говори енглески језик.

Kомисија Вишег суда у Пожаревцу за спровођење поступка 
вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Основ-
ног суда у Великом Градишту, Основног суда у Петровцу на Мла-
ви и Основног суда у Пожаревцу, донела је одлуку да се рад судије 
Јасмине Петровић за период од 1. јула 2015. године до 23. фебру-
ара 2018. године, ванредно вреднује оценом „изузетно успешно 
обавља судијску функцију” и за период од 24. фебруара 2018. го-
дине до 24. фебруара 2021. године, редовно вреднује оценом ,,изу-
зетно успешно обавља судијску функцију”.

Увидом у мишљење седнице свих судија Основног суда у По-
жаревцу и мишљења седнице свих судија Вишег суда у Пожарев-
цу, утврђено је да је судија Јасмина Петровић добила позитивно 
мишљење за избор за Виши суд у Пожаревцу. 

На основу напред изнетог Високи савет судства је утврдио да 
је Јасмина Петровић  стручна и оспособљена да обавља судијску 
функцију у Вишем суду у Пожаревцу и да поседује теоријско и 
практично знање и вештине које омогућавају ефикасну примену 
специфичних правничких знања у решавању судских предмета.

На основу свега наведеног, Високи савет судства је одлучио 
као у диспозитиву одлуке.

На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова 
одлука се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 119-05-2179/2021-01
У Београду, 2. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,

Јасмина Васовић, с.р.

5637
Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председ-

ник Високог савета судства, Александар Пантић, Вукица Кужић, 
Марија Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић и Жак Павло-
вић, изборни чланови из реда судија и проф. др Ранко Кеча, из-
борни члан из реда професора правног факултета, на основу члана 
147. став 4. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, 
број 98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства 
(„Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), 
члана 52. ст. 1. и 4. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 
116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21), члана 7. став 1. 
алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службе-
ни гласник РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18, 38/21 и 
90/21), одлучујући о избору судија за Виши суд у Прокупљу, на 
седници  одржаној 2. децембра 2021. године, донео је  

ОД Л У К У

о избору судије

I
Данијела Милојевић, судија Основног суда у Куршумлији, 

бира се за судију Вишег суда у Прокупљу.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

Образложење

На основу члана 47. Закона о судијама („Службени гласник 
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 
111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17), a у вези са Одлу-
ком о броју судија у судовима („Службени гласник РС”, бр. 88/15, 
6/16, 11/16, 48/16, 73/16, 104/16, 24/17, 31/17, 54/17, 10/18, 14/18, 
31/18, 58/18, 68/18, 102/18, 10/19, 48/19, 67/19, 20/20, 25/20, 78/20, 
6/21, 10/21 и 36/21), Високи савет судства је у „Службеном гласнику 
РС”, број 68 од 7. јула 2021. године и у дневном листу „Политика” од 
9. јула 2021. године, огласио избор судија за Виши суд у Прокупљу.

На оглас за избор судија за Виши суд у Прокупљу, пријаве је 
поднело укупно 11 кандидата, из реда судија девет кандидатa, из 
реда судијских помоћника и осталих лица два кандидата.

Високи савет судства је стручност, оспособљеност и достој-
ност кандидата за Виши суд у Прокупљу, утврдио на основу одре-
даба Закона о судијама, Правилника о критеријумима и мерилима за 
оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судије 
на сталној судијској функцији у други или виши суд и о критерију-
мима за предлагање кандидата за председника суда („Службени гла-
сник РС”, брoj 94/16) и Правилника о програму и начину полагања 
испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата 
за судију који се први пут бира („Службени гласник РС”, брoj 7/18).

Високи савет судства, на седници одржаној 28. јуна 2021. го-
дине, донео је одлуку о образовању Комисије Високог савета суд-
ства у поступку избора судија за Виши суд у Прокупљу.

Комисија Високог савета судства је извршила проверу подне-
тих пријава кандидата за Виши суд у Прокупљу и утврдила њихо-
ву благовременост, дозвољеност и потпуност.

Дана 8. новембра 2021. године  спроведен је испит за канди-
дате за судију који се први пут бира, који су поднели пријаву за 
избор судије за Виши суд у Прокупљу.

Комисија Високог савета судства је обавила и разговор са 
кандидатима за судију који се први пут бира и утврдила листу 
кандидата, која је објављена на интернет страници Високог саве-
та судства. Комплетан материјал са испита Комисија је доставила 
Високом савету судства.

У складу са одредбом члана 49. Закона о судијама, Високи 
савет судства је прибавио податке и мишљење о стручности, оспо-
собљености и достојности кандидата. Подаци и мишљења приба-
вљени су од органа и организација у којима је кандидат радио у 
правној струци, а за кандидате који долазе из судова прибављено  
је мишљење седнице свих судија суда из кога потиче кандидат, као 
и мишљење седнице свих судија непосредног вишег суда.  

У складу са одредбама члана 44. Правилника о критеријуми-
ма, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и 
председника судова (,,Службени гласник РС”, бр. 81/14, 142/14, 
41/15 и 7/16), Високи савет судства је донео одлуку о ванредном 
вредновању кандидата из реда судија који су поднели пријаву на 
оглас за избор судија за Виши суд у Прокупљу. 

Комисија Високог савета судства је за кандидата из реда судија 
прибавила оцену рада од Комисије за спровођење поступка вредно-
вања и утврђивања оцене рада судија и председника судова и сачи-
нила је претходну листу кандидата из реда судија, која је објављена 
на интернет страници Високог савета судства. Претходна листа кан-
дидата из реда судија је достављена Високом савету судства.

У складу са одредбом члана 49. Закона о судијама и чланa 
9. Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, 
оспособљености и достојности за избор судије на сталној судиј-
ској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предла-
гање кандидата за председника суда, Високи савет судства је при-
бавио мишљење седнице свих судија суда из кога судија потиче, 
као и мишљење седнице свих судија непосредно вишег суда. 

Високи савет судства је у поступку избора Данијеле Мило-
јевић за судију Вишег суда у Прокупљу, ценио радну биографи-
ју кандидата, оцену рада судије и прибављена мишљења седнице 
свих судија Основног суда у Куршумлији и мишљења седнице 
свих судија Вишег суда у Прокупљу и утврдио следеће:

Данијела Милојевић, судија Основног суда у Куршумлији, 
рођена је 1. фебруара 1978. године у Прокупљу. Дипломирала је на 
Правном факултету Универзитета у Нишу 5. фебруара 2004. годи-
не. Правосудни испит је положила 3. јуна 2008. године.

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Кур-
шумлији  у периоду од 24. марта 2004. године до 23. септембра 
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2007. године. Након положеног правосудног испита запослила се 
у Републичком геодетском заводу на радном месту правног реги-
стра. Дана 9. априла 2012. године засновала је радни однос на не-
одређено време на месту судијског помоћника у звању судијског 
сарадника у Основном суду у Прокупљу. Дана 1. јануара 2014. го-
дине распоређена је на место вишег судијског сарадника у судској 
упрaви Основног суда у Куршумлији.

Дана 28. октобра 2016. године изабрана је за судију Основног 
суда у Куршумлији, а ступила је на судијску функцију 1. новембра 
2016. године. Дана 2. новембра 2019. године ступила је на сталну 
судијску функцију у истом суду. Од децембра 2019. године врши 
функцију заменика председника суда. У основном суду поступала је 
у кривичној и  извршној материји. Такође, поступа у предметима по-
водом експропријације, суђења у разумном року, поступку по приго-
ворима у предметима поводом суђења у разумном року, предметима 
из области заштите од насиља у породици и у претходном поступку. 

Поседује сертификат о завршеној специјализованој обуци 
према програму Правосудне академије у складу са чланом 28. ст. 
1. и 2. Закона о спречавању насиља у породици. Положила је тест 
предвиђен Правилником о програму и начину стицања посебног 
знања из области права детета, и завршила је обуку у вези дисци-
плинске одговорности судија.

Kомисија Вишег суда у Прокупљу за спровођење поступка 
вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Основ-
ног суда у Куршумлији и Основног суда у Прокупљу, донела је 
одлуку да се рад судије Данијеле Милојевић за период од 1. новем-
бра 2016. године до 1. септембра 2019. године, редовно  вреднује 
оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију”, и да се за 
период од 2. септембра 2019. године до 7. јула 2021. године ванред-
но вреднује оценом ,,изузетно успешно обавља судијску функцију”.  

Увидом у мишљење седнице свих судија Основног суда у 
Куршумлији и мишљења седнице свих судија Вишег суда у Про-
купљу, утврђено је да је судија Данијела Милојевић добила пози-
тивно мишљење за избор за Виши суд у Прокупљу. 

На основу напред изнетог Високи савет судства је утврдио да 
је Данијела Милојевић стручна и оспособљена да обавља судиј-
ску функцију у Вишем суду у Прокупљу и да поседује теоријско 
и практично знање и вештине које омогућавају ефикасну примену 
специфичних правничких знања у решавању судских предмета.

На основу свега наведеног, Високи савет судства је одлучио 
као у диспозитиву одлуке.

На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова 
одлука се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 119-05-2180/2021-01
У Београду, 2. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,

Јасмина Васовић, с.р.

5638
Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председ-

ник Високог савета судства, Александар Пантић, Вукица Кужић, 
Марија Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић и Жак Павло-
вић, изборни чланови из реда судија и проф. др Ранко Кеча, из-
борни члан из реда професора правног факултета, на основу члана 
147. став 4. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, 
број 98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства 
(„Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), 
члана 52. ст. 1. и 4. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 
116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21), члана 7. став 1. 
алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службе-
ни гласник РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18, 38/21 и 
90/21), одлучујући о избору судија за Виши суд у Прокупљу, на 
седници  одржаној 2. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У К У

о избору судије 

I
Олгица Пајевић, судија Основног суда у Прокупљу, бира се 

за судију Вишег суда у Прокупљу.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

Образложење

На основу члана 47. Закона о судијама („Службени гласник 
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 
111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17), a у вези са 
Одлуком о броју судија у судовима („Службени гласник РС”, бр. 
88/15, 6/16, 11/16, 48/16, 73/16, 104/16, 24/17, 31/17, 54/17, 10/18, 
14/18, 31/18, 58/18, 68/18, 102/18, 10/19, 48/19, 67/19, 20/20, 25/20, 
78/20, 6/21, 10/21 и 36/21), Високи савет судства је у „Службеном 
гласнику РС”, број 68 од 7. јула 2021. године и у дневном листу 
„Политика” од 9. јула 2021. године, огласио избор судија за Виши 
суд у Прокупљу.

На оглас за избор судија за Виши суд у Прокупљу, пријаве је 
поднело укупно 11 кандидата, из реда судија девет кандидатa, из 
реда судијских помоћника и осталих лица два кандидата.

Високи савет судства је стручност, оспособљеност и достој-
ност кандидата за Виши суд у Прокупљу, утврдио на основу одре-
даба Закона о судијама, Правилника о критеријумима и мерилима 
за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор су-
дије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о кри-
теријумима за предлагање кандидата за председника суда („Слу-
жбени гласник РС”, брoj 94/16) и Правилника о програму и начину 
полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност 
кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник 
РС”, брoj 7/18).

Високи савет судства, на седници одржаној 28. јуна 2021. го-
дине, донео је одлуку о образовању Комисије Високог савета суд-
ства у поступку избора судија за Виши суд у Прокупљу.

Комисија Високог савета судства је извршила проверу подне-
тих пријава кандидата за Виши суд у Прокупљу и утврдила њихо-
ву благовременост, дозвољеност и потпуност.

Дана 8. новембра 2021. године  спроведен је испит за канди-
дате за судију који се први пут бира, који су поднели пријаву за 
избор судије за Виши суд у Прокупљу.

Комисија Високог савета судства је обавила и разговор са 
кандидатима за судију који се први пут бира и утврдила листу 
кандидата, која је објављена на интернет страници Високог саве-
та судства. Комплетан материјал са испита Комисија је доставила 
Високом савету судства.

У складу са одредбом члана 49. Закона о судијама, Високи 
савет судства је прибавио податке и мишљење о стручности, оспо-
собљености и достојности кандидата. Подаци и мишљења приба-
вљени су од органа и организација у којима је кандидат радио у 
правној струци, а за кандидате који долазе из судова прибављено  
је мишљење седнице свих судија суда из кога потиче кандидат, као 
и мишљење седнице свих судија непосредног вишег суда.  

У складу са одредбама члана 44. Правилника о критеријуми-
ма, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и 
председника судова (,,Службени гласник РС”, бр. 81/14, 142/14, 
41/15 и 7/16), Високи савет судства је донео одлуку о ванредном 
вредновању кандидата из реда судија који су поднели пријаву на 
оглас за избор судија за Виши суд у Прокупљу. 

Комисија Високог савета судства је за кандидата из реда су-
дија прибавила оцену рада од Комисије за спровођење поступка 
вредновања и утврђивања оцене рада судија и председника судова 
и сачинила је претходну листу кандидата из реда судија, која је 
објављена на интернет страници Високог савета судства. Претход-
на листа кандидата из реда судија је достављена  Високом савету 
судства.

У складу са одредбом члана 49. Закона о судијама и чланa 
9. Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, 
оспособљености и достојности за избор судије на сталној судиј-
ској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предла-
гање кандидата за председника суда, Високи савет судства је при-
бавио мишљење седнице свих судија суда из кога судија потиче, 
као и мишљење седнице свих судија непосредно вишег суда. 

Високи савет судства је у поступку избора Олгице Пајевић за 
судију Вишег суда у Прокупљу, ценио радну биографију кандида-
та, оцену рада судије и прибављена мишљења седнице свих судија 
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Основног суда у Прокупљу и мишљења седнице свих судија Ви-
шег суда у Прокупљу и утврдио следеће:

Олгица Пајевић, судија Основног суда у Прокупљу, рођена је 
18. септембра 1974. године у Нишу. Дипломирала је на Правном 
факултету Универзитета у Нишу 29. јуна 2000. године. Правосуд-
ни испит је положила 26. маја 2004. године.

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Проку-
пљу  у периоду од 15. октобра 2001. године до 15. октобра 2004. 
године. Од 1. децембра 2004. године до 14. јула 2006. године ра-
дила је у Општинском суду у Прокупљу, на месту судијског по-
моћника, а од 15. јула 2006. године до 31. децембра 2009. године у 
звању вишег судијског помоћника.

За судију Основног суда у Прокупљу изабрана је у децембру 
2009. године, а ступила је на судијску функцију 1. децембра 2010. 
године. Дана 1. јануара 2014. године ступила је на сталну судијску 
функцију у истом суду. Од јануара 2010. године до јануара 2016. 
године поступала је кривичној материји, учествовала у раду кри-
вичног већа и по потреби вршила дужност истражног судије, а од 
јануара 2016. године, па до данас поступа у грађанској материји и 
то првенствено у парничној материји (општа парница, радни од-
носи, породични односи, спорови поводом накнаде штете сходно 
Закону о заштити права на суђење у разумном року), а у једном 
временско периоду уз парничну, поступала је и у ванпарничној 
материји. 

У организацији Правосудне академије учествовала је на 
бројним семинарима и стекла сертификате о учешћу на семина-
ру „Споразум о признању кривице”, Сертификат о поседовању 
посебних знања из области права детета и преступништва мла-
дих, Сертификат о поседовању посебних знања из области права 
детета и кривичноправној заштити малолетних лица да може да 
поступа у свим фазама поступка против пунолетних учинилаца 
кривичних дела наведених у члану 150. Закона о малолетним учи-
ниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних 
лица, Сертификат о поседовању посебних знања из области права 
детета за судије који суде у поступцима у вези са породичним од-
носима. Сертификат из области примене Закона о заштити узбу-
њивача.

Kомисија Вишег суда у Прокупљу за спровођење поступка 
вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Основ-
ног суда у Куршумлији и Основног суда у Прокупљу, донела је 
одлуку да се рад судије Олгице Пајевић за период од 1. јула 2015. 
године до 30. јуна 2018. године, и за период од 1. јула 2018. године 
до 1. јула 2021. године редовно вреднује оценом „изузетно успе-
шно обавља судијску функцију”.  

Увидом у мишљење седнице свих судија Основног суда у 
Прокупљу и мишљења седнице свих судија Вишег суда у Проку-
пљу, утврђено је да је судија Олгица Пајевић добила позитивно 
мишљење за избор за Виши суд у Прокупљу. 

На основу напред изнетог Високи савет судства је утврдио 
да је Олгица Пајевић стручна и оспособљена да обавља судијску 
функцију у Вишем суду у Прокупљу и да поседује теоријско и 
практично знање и вештине које омогућавају ефикасну примену 
специфичних правничких знања у решавању судских предмета.

На основу свега наведеног, Високи савет судства је одлучио 
као у диспозитиву одлуке.

На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова 
одлука се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 119-05-2181/2021-01
У Београду, 2. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,

Јасмина Васовић, с.р.

5639
Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председ-

ник Високог савета судства, Александар Пантић, Вукица Кужић, 
Марија Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић и Жак Павло-
вић, изборни чланови из реда судија и проф. др Ранко Кеча, из-
борни члан из реда професора правног факултета, на основу члана 
147. став 4. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, 
број 98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства 
(„Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), 
члана 52. ст. 1. и 4. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 
116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21), члана 7. став 1. 
алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службе-
ни гласник РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18, 38/21 и 
90/21), одлучујући о избору судија за Виши суд у Краљеву, на сед-
ници одржаној 2. децембра 2021. године, донео је  

ОД Л У К У

о избору судије

I
Ана Сакић Жуковски, судија Основног суда у Краљеву, бира 

се за судију Вишег суда у Краљеву.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

Образложење

На основу члана 47. Закона о судијама („Службени гласник 
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 
111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17), a у вези са 
Одлуком о броју судија у судовима („Службени гласник РС”, бр. 
88/15, 6/16, 11/16, 48/16, 73/16, 104/16, 24/17, 31/17, 54/17, 10/18, 
14/18, 31/18, 58/18, 68/18, 102/18, 10/19, 48/19, 67/19, 20/20, 25/20, 
78/20, 6/21, 10/21 и 36/21), Високи савет судства је у „Службеном 
гласнику РС”, број 87 од 10. септембра 2021. године и у дневном 
листу „Политика” од 13. септембра 2021. године, огласио избор 
судија за Виши суд у Краљеву.

На оглас за избор судија за Виши суд у Краљеву, пријаве је 
поднело укупно четири кандидата из реда судија. Није било кан-
дидата из реда судијских помоћника, адвоката и осталих лица.

Високи савет судства је стручност, оспособљеност и достој-
ност кандидата за Виши суд у Краљеву, утврдио на основу одреда-
ба Закона о судијама, Правилника о критеријумима и мерилима за 
оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судије 
на сталној судијској функцији у други или виши суд и о критери-
јумима за предлагање кандидата за председника суда („Службени 
гласник РС”, брoj 94/16). 

Високи савет судства, на седници одржаној 15. септембра 
2021. године, донео је одлуку о образовању Комисије Високог са-
вета судства у поступку избора судија за Виши суд у Краљеву.

Комисија Високог савета судства је извршила проверу подне-
тих пријава кандидата за Виши суд у Краљеву и утврдила њихову 
благовременост, дозвољеност и потпуност.

У складу са одредбама члана 44. Правилника о критеријуми-
ма, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и 
председника судова (,,Службени гласник РС”, бр. 81/14, 142/14, 
41/15 и 7/16), Високи савет судства је донео одлуку о ванредном 
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вредновању кандидата из реда судија који су поднели пријаву на 
оглас за избор судија за Виши суд у Краљеву. 

Комисија Високог савета судства је за кандидате који су сви 
из реда судија, прибавила оцену рада од Комисије за спровођење 
поступка вредновања и утврђивања оцене рада судија и пред-
седника судова и сачинила је претходну листу кандидата из реда 
судија, која је објављена на интернет страници Високог савета 
судства. Претходна листа кандидата из реда судија је достављена  
Високом савету судства.

У складу са одредбом члана 49. Закона о судијама и чланa 
9. Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, 
оспособљености и достојности за избор судије на сталној судиј-
ској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предла-
гање кандидата за председника суда, Високи савет судства је при-
бавио мишљење седнице свих судија суда из кога судија потиче, 
као и мишљење седнице свих судија непосредно вишег суда. 

Високи савет судства је у поступку избора Ане Сакић Жуков-
ски за судију Вишег суда у Краљеву, ценио радну биографију кан-
дидата, оцену рада судије и прибављена мишљења седнице свих 
судија Основног суда у Краљеву и мишљења седнице свих судија 
Вишег суда у Краљеву и утврдио следеће:

Ана Сакић Жуковски је рођена 19. маја 1975. године у Алек-
сандровцу. Основне студије je завршила на Правном факултету 
Универзитета у Београду 16. јануара 2001. године. Правосудни ис-
пит је положила 3. јула 2003. године.

Приправнички стаж је обавила у Окружном суду у Краљеву у 
периоду од 12. фебруара 2001. до 12. фебруара 2003. године. Пра-
восудни испит је положила 3. јула 2003. године. Засновала је рад-
ни однос у Окружном суду у Краљеву 20. октобра 2003. године, на 
радном месту судијског помоћника, у звању судијског сарадника. 
Звање вишег судијског сарадника је стекла 2005. године. Као су-
дијски сарадник и виши судијски сарадник обављала је послове 
за сва већа кривичног одељења, помагала судијама у раду, проуча-
вала питања у вези са радом судија у појединим предметима, уче-
ствовала у изради судских одлука и вршила самостално или под 
надзором друге стручне послове по налогу председника суда или 
судије  – председника већа. Почев од 1. јануара 2010. године распо-
ређена је у Вишем суду у Краљеву где је поступала у кривичном 
одељењу суда на изради нацрта судских одлука у првостепеној 
кривичној материји, реферисању предмета и изради одлука ван-
претресног већа, другостепених кривичних одлука, ИК материји. 
Учествовала је у раду Одељења судске праксе и била сарадник 
Билтена судске праксе Вишег суда у Краљеву.

Изабрана је на судијску  функцију на период од три године 
29. фебруара 2016. године у Основном суду у Краљеву, где је ра-
споређена у кривичном одељењу у првостепеној кривичној мате-
рији, али упоредо поступа и у грађанској материји.  

Почев од 1. марта 2019. године изабрана је на сталну судиј-
ску функцију у Основном суду у Краљеву.

Учесник је великог броја семинара, обука и саветовања у 
организацији Правосудног центра, Београдског центра за људска 
права и Вишег суда у Краљеву. Поседује сертификате Правосуд-
не академије о посебним знањима из области права детета, пре-
ступништва младих и кривичноправној заштити малолетних лица 
у складу са чланом 28. ст. 1. и 2. Закона о спречавању насиља у 
породици. Током 2019. године поступала је као ментор на Право-
судној академији. Говори енглески језик и познаје рад на рачунару.

Kомисија  Вишег суда у Краљеву за спровођење поступка 
вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника Основ-
ног суда у Краљеву и Основног суда у Рашкој, донела је одлуку 
да се рад судије Ане Сакић Жуковски за период од 1. марта 2016. 
године до 23. фебруара 2018. године, ванредно вреднује оценом 
„изузетно успешно обавља судијску функцију, за период од 24. фе-
бруара 2018. године до 30. децембра 2018. године, редовно вред-
нује оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију” и за 
период од 31. децембра 2018. године до 10. септембра 2021. годи-
не, ванредно вреднује оценом „изузетно успешно обавља судијску 
функцију”. 

Увидом у мишљење седнице свих судија Основног суда у 
Краљеву и мишљења седнице свих судија Вишег суда у Краљеву, 
утврђено је да је судија Ана Сакић Жуковски добила позитивно 
мишљење за избор за Виши суд у Краљеву. 

На основу напред изнетог Високи савет судства је утврдио да 
је Ана Сакић Жуковски стручна и оспособљена да обавља судијску 

функцију у Вишем суду у Краљеву и да поседује теоријско и прак-
тично знање и вештине које омогућавају ефикасну примену спе-
цифичних правничких знања у решавању судских предмета.

На основу свега наведеног, Високи савет судства је одлучио 
као у диспозитиву одлуке.

На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова 
одлука се објављује у „Службеном гласнику  Републике Србије”.

Број 119-05-2182/2021-01
У Београду, 2. децембрa 2021. године
Председник Високог савета судства,

Јасмина Васовић, с.р.

5640
Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председ-

ник Високог савета судства, Александар Пантић, Вукица Кужић, 
Марија Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић и Жак Павло-
вић, изборни чланови из реда судија и проф. др Ранко Кеча, из-
борни члан из реда професора правног факултета, на основу члана 
147. став 4. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, 
број 98/06), члана 13. алинеја 1. Закона о Високом савету судства 
(„Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), 
члана 52. ст. 1. и 4. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 
116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21), члана 7. став 1. 
алинеја 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службе-
ни гласник РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18, 38/21 и 
90/21), одлучујући о избору судија за Привредни суд у Лесковцу, 
на седници  одржаној 2. децембра 2021. године, донео је  

ОД Л У К У

о избору судије 

I
Снежана Станковић, судија Прекршајног суда у Лесковцу, 

бира се за судију Привредног суда у Лесковцу.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

Образложење

На основу члана 47. Закона о судијама („Службени гласник 
РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 
111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17), a у вези са 
Одлуком о броју судија у судовима („Службени гласник РС”, бр. 
88/15, 6/16, 11/16, 48/16, 73/16, 104/16, 24/17, 31/17, 54/17, 10/18, 
14/18, 31/18, 58/18, 68/18, 102/18, 10/19, 48/19, 67/19, 20/20, 25/20, 
78/20, 6/21, 10/21 и 36/21), Високи савет судства је у „Службеном 
гласнику РС”, број 58 од 9. јуна 2021. године и у дневном листу 
„Политика” од 12. јуна 2021. године, огласио избор судија за При-
вредни суд у Лесковцу.

На оглас за избор судија за Привредни суд у Лесковцу, прија-
ве је поднело укупно девет кандидата, из реда судија два кандида-
тa, из реда судијских помоћника и осталих лица седам кандидата.

Високи савет судства је стручност, оспособљеност и достој-
ност кандидата за Привредни суд у Лесковцу, утврдио на основу 
одредаба Закона о судијама, Правилника о критеријумима и ме-
рилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за 
избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд 
и о критеријумима за предлагање кандидата за председника суда 
(„Службени гласник РС”, брoj 94/16) и Правилника о програму 
и начину полагања испита на коме се оцењује стручност и оспо-
собљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени 
гласник РС”, брoj 7/18).

Високи савет судства, на седници одржаној 3. јуна 2021. го-
дине, донео је одлуку о образовању Комисије Високог савета суд-
ства у поступку избора судија за Привредни суд у Лесковцу.

Комисија Високог савета судства је извршила проверу под-
нетих пријава кандидата за Привредни суд у Лесковцу и утврдила 
њихову благовременост, дозвољеност и потпуност.



86 Број 125 17. децембар 2021.

Дана 2. новембра 2021. године  спроведен је испит за канди-
дате за судију који се први пут бира, који су поднели пријаву за 
избор судије за Привредни суд у Лесковцу.

Комисија Високог савета судства је обавила и разговор са 
кандидатима за судију који се први пут бира и утврдила листу 
кандидата, која је објављена на интернет страници Високог саве-
та судства. Комплетан материјал са испита Комисија је доставила 
Високом савету судства.

У складу са одредбом члана 49. Закона о судијама, Високи 
савет судства је прибавио податке и мишљење о стручности, оспо-
собљености и достојности кандидата. Подаци и мишљења приба-
вљени су од органа и организација у којима је кандидат радио у 
правној струци, а за кандидате који долазе из судова прибављено  
је мишљење седнице свих судија суда из кога потиче кандидат, као 
и мишљење седнице свих судија непосредног вишег суда.  

У складу са одредбама члана 44. Правилника о критеријуми-
ма, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и 
председника судова (,,Службени гласник РС”, бр. 81/14, 142/14, 
41/15 и 7/16), Високи савет судства је донео одлуку о ванредном 
вредновању кандидата из реда судија који су поднели пријаву на 
оглас за избор судија за Привредни суд у Лесковцу. 

Комисија Високог савета судства је за кандидата из реда су-
дија прибавила оцену рада од Комисије за спровођење поступка 
вредновања и утврђивања оцене рада судија и председника судова 
и сачинила је претходну листу кандидата из реда судија, која је 
објављена на интернет страници Високог савета судства. Претход-
на листа кандидата из реда судија је достављена  Високом савету 
судства.

У складу са одредбом члана 49. Закона о судијама и чланa 
9. Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, 
оспособљености и достојности за избор судије на сталној судиј-
ској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предла-
гање кандидата за председника суда, Високи савет судства је при-
бавио мишљење седнице свих судија суда из кога судија потиче, 
као и мишљење седнице свих судија непосредно вишег суда. 

Високи савет судства је у поступку избора Снежане Станко-
вић за судију Привредног суда у Лесковцу, ценио радну биографи-
ју кандидата, оцену рада судије и прибављена мишљења седнице 
свих судија Прекршајног суда у Лесковцу и мишљења седнице 
свих судија Прекршајног апелационог суда и утврдио следеће:

Снежана Станковић, судија Прекршајног суда у Лесковцу, 
рођена је 14. августа 1974. године у Лебану. Дипломирала је на 
Правном факултету Универзитета у Нишу 12. марта 1998. године. 
Правосудни испит је положила 27. маја 2002. године.

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Лебану 
у периоду од 11. маја 1998. године до 5. јануара 1999. године и у 
Општинском суду у Лесковцу у периоду од 13. марта 2000. годи-
не до 26. маја 2002. године. Након положеног правосудног испита 
радни однос на радном месту судијског помоћника у Општинском 
суду у Лебану засновала је 28. маја 2002. године. Од 1. јула 2002. 
године до 7. марта 2007. године обављала је послове судијског по-
моћника у Општинском суду у Лесковцу, радећи на изради нацрта 
судских одлука у парничној и кривичној материји. Решењем Владе 
Републике Србије именована је 8. марта 2007. године за судију за 
прекршаје у Општинском органу за прекршаје у Лебану. Решењем 
министра правде 14. марта 2007. године одређена је за вршциоца 
дужности старешине органа за прекршаје, а затим решењем Владе 
Републике Србије 7. септембра 2007. године именована је за ста-
решину Општинског органа за прекршаје. 

Дана 1. јануара 2010. године изабрана је први пут на судијску 
функцију у Прекршајном суду у Лесковцу. Одлуком Високог саве-
та судства изабрана је на сталну судијску функцију у Прекршајни 
суд у Лесковцу 2. јануара 2013. године.

Учесник је бројних стручних семинара и обука у вези са 
стручним усавршавањем. Познаје рад на рачунару.

Комисијa Прекршајног апелационог суда за спровођење по-
ступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника 
Прекршајног суда у Врању, Прекршајног суда у Зајечару, Прекр-
шајног суда у Лесковцу, Прекршајног суда у Неготину, Прекршај-
ног суда у Нишу, Прекршајног суда у Пироту, Прекршајног суда у 
Прешеву и Прекршајног суда у Прокупљу, донела је одлуку да се 
рад судије Снежане Станковић за период од 1. јула 2015. године 
до 23. фебруара 2018. године, ванредно вреднује оценом „изузетно 
успешно обавља судијску функцију” и за период од 24. фебруара 

2018. године до 24. фебруара 2021. године, редовно вреднује оце-
ном ,,изузетно успешно обавља судијску функцију”.

Увидом у мишљење седнице свих судија Прекршајног суда 
у Лесковцу и мишљења седнице свих судија Прекршајног апела-
ционог суда, утврђено је да је судија Снежана Станковић добила 
позитивно мишљење за избор за Привредни суд у Лесковцу. 

На основу напред изнетог Високи савет судства је утврдио да 
је Снежана Станковић стручна и оспособљена да обавља судијску 
функцију у Привредном суду у Лесковцу и да поседује теоријско 
и практично знање и вештине које омогућавају ефикасну примену 
специфичних правничких знања у решавању судских предмета.

На основу свега наведеног, Високи савет судства је одлучио 
као у диспозитиву одлуке.

На основу одредбе члана 52. став 4. Закона о судијама ова 
одлука се објављује у „Службеном гласнику  Републике Србије”.

Број 119-05-2183/2021-01
У Београду, 2. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,

Јасмина Васовић, с.р.
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SECOND SECTION

DECISION

Application no. 33902/08 
Radmila ILIĆ against Serbia 

and 7 other applications 
(see list appended)

The European Court of Human Rights (Second Section), sitting 
on 6 July 2021 as a Committee composed of:

Aleš Pejchal, President,
Branko Lubarda,
Pauliine Koskelo, judges,
and Hasan Bakırcı, Deputy Section Registrar,
Having regard to the above applications lodged on the various 

dates indicated in the appended table,
Having regard to the observations submitted by the respondent 

Government and the observations in reply submitted by the applicants,
Having deliberated, decides as follows:

THE FACTS

1. A list of the applicants is set out in the appendix. Their personal 
details, the dates of introduction of their complaints before the Court, 
and information regarding their legal counsel, respectively, are also 
contained in the appendix.

2. The Serbian Government were represented by their Agent, Ms 
Z. Jadrijević Mladar.

3. The applicants complained about the alleged death of their 
new born children in State-run hospitals between 1974 and 2007 and 
maintained that the children could in fact still be alive, having been 
given up for adoption unlawfully. In this connection, the applicants 
claimed that they were entitled to know the truth about their children’s 
fate. They further complained that they had had no effective domestic 
remedy in respect of their grievances.

THE LAW

4. The Court, being the master of the characterisation to be 
given in law to the facts of any case before it (see, among many other 
authorities, Radomilja and Others v. Croatia [GC], nos. 37685/10 and 
22768/12, §§ 114 and 126, 20 March 2018), considers that the above 
complaints fall to be examined under Article 8 and Article 13 read in 
conjunction with Article 8 of the Convention (see Zorica Jovanović 
v. Serbia, no. 21794/08, §§ 43 and 78, ECHR 2013, and Mik and 
Jovanović v. Serbia (dec.), nos. 9291/14 and 63798/14, 23 March 
2021).
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5. Having regard to the similar subject matter of the applications, 

the Court also finds it appropriate to examine them jointly in a single 
decision.

6. Turning to the very substance of the applicants’ complaints, in 
Mik and Jovanović, while addressing the same issues as the ones raised 
by the applicants in the present case, the Court most recently held that 
due to new domestic legal developments it was no longer justified 
to continue with the examination of the case within the meaning of 
Article 37 § 1 (c) of the Convention. It also found no particular reasons 
regarding respect for human rights as defined in the Convention which 
would have required its continued examination of the case under Article 
37 § 1 in fine. Accordingly, the applications in question were struck out 
of the Court’s list of cases (see §§ 43-52 of the cited decision).

7. The Court finds no reason to depart from its conclusions in the 
aforementioned case and thus strikes out the applications in the present 
case on the same basis.

8. This is, however, without prejudice to the Court’s power 
to restore, pursuant to Article 37 § 2 of the Convention, the present 
or any other similar applications to its list of cases if the relevant 
circumstances, including any subsequent developments or indeed a 
lack thereof, justify such a course of action (see Mik and Jovanović, 
cited above, § 53).

9. In view of the above, it is lastly not necessary for the Court 
to examine separately any of a number of inadmissibility objections 
raised by the Government in the present case (ibid., § 54).

For these reasons, the Court, unanimously,
Decides to join the applications;
Decides to strike the applications out of its list of cases.
Done in English and notified in writing on 9 September 2021.

Hasan Bakırcı
Deputy Registrar

Aleš Pejchal
President

Appendix

No. Application no. Case name Lodged on

Applicant 
Year of Birth 

Place of Residence 
Nationality

Represented by

1. 33902/08 Ilić v. Serbia 01/07/2008

Radmila ILIĆ
1965 
Kragujevac 
Serbian

Nemanja MARKOVIĆ

2. 34039/10 Bukvički v. Serbia 14/04/2010

Svetlana BUKVIČKI 
1971 
Mačvanski Prnjavor 
Serbian

A11 INICIJATIVA ZA EKONOMSKA I 
SOCIJALNA PRAVA

3. 80191/13 Agatonović v. Serbia 06/12/2013

Živan AGATONOVIĆ 
1955 
Kragujevac 
Serbian 
 
Milka AGATONOVIĆ 
1955 
Kragujevac 
Serbian

Danijel STOILKOVIĆ

4. 63804/14 Mikić v. Serbia 10/09/2014

Lazar MIKIĆ 
1954 
Kragujevac 
Serbian

Danijel STOILKOVIĆ

5. 70619/14 Jurišić v. Serbia 24/12/2014

Milanka JURIŠIĆ 
1965 
Bogatić 
Serbian

Dragica GOVEDARICA

6. 50472/16 Burojević v. Serbia 16/08/2016

Jasmina BUROJEVIĆ 
1966 
Smederevska Palanka 
Serbian

self-represented

7. 33273/17 Ilić v. Serbia 25/04/2017

Dragan ILIĆ 
1979 
Lebane 
Serbian

Blaža MENKOVIĆ

8. 15922/19 Savković v. Serbia 05/03/2019

Mirjana SAVKOVIĆ 
1954 
Belgrade 
Serbian

Dragan JAKOVLJEVIĆ

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ

ОДЛУКА

Представка бр. 33902/08  
Радмила Илић против Србије 

и 7 других представки 
(видети табелу у прилогу)

Европски суд за људска права (Друго одељење), на заседању 
Одбора 6. јула 2021. године у саставу:

Aleš Pejchal, председник,
Branko Lubarda,
Pauliine Koskelo, судије,
и Hasan Bakırcı, заменик секретара одељења,
Имајући у виду горе наведене представке, које нису поднете 

истог датума, као што је наведено у приложеној табели,
Имајући у виду запажања која је поднела Тужена Влада и за-

пажања у одговору које су поднели подносиоци,

Након већања, одлучује како следи:

ЧИЊЕНИЦЕ

1. Списак подносилаца приложен је у додатку. Њихови додат-
ни лични подаци, датуми уношења њихових представки код Суда 
и информације о њиховом правном заступању наведени су у До-
датку за сваког појединачно.

2. Владу Републике Србије (у даљем тексту: Влада) је засту-
пала њихова заступница, госпођа З. Јадријевић Младар.

3. Подносиоци су се жалили због наводне смрти своје ново-
рођене деце у државним болницама између 1974. и 2007. године, 
те су тврдили да је велика вероватноћа да су њихова деца заправо 
још жива јер су незаконито дата на усвајање. С тим у вези, под-
носиоци су тврдили да имају право да сазнају истину о судбини 
своје деце. Они су се поред тога жалили да нису имали делотворан 
домаћи правни лек у погледу својих притужби.
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ПРАВО

4. Суд је тај који одлучује о правној карактеризацији чиње-
ница било ког случаја (видети, између много других, Радомиља и 
други против Хрватске [ВВ], бр. 37685/10 и 22768/12, ст. 114. и 
126, 20. марта 2018), сматра да горе наведене притужбе треба раз-
матрати у складу са чланом 8. и чланом 13. тумаченим у вези са 
чланом 8. Конвенције (видети предмет Зорица Јовановић против 
Србије, број 21794/08, ст. 43. и 78, ЕСЉП 2013, као и случај Мик и 
Јовановић против Србије (одл.), бр. 9291/14 и 63798/14, 23. мартa 
2021. године).

5. Имајући у виду сличност предмета наведених представки, 
Суд такође сматра да је прикладно да се оне разматрају заједно и 
да се донесе једна одлука.

6. Прелазећи на саму суштину жалби подносилаца представ-
ки, у предмету Мик и Јовановић, решавајући иста питања као и 
она која су подносиоци представки покренули у овом предмету, 
Суд је недавно закључио да због нових домаћих правних кретања 
нема више оправдања да настави са испитивањем случаја у сми-
слу члана 37, став 1(в) Конвенције. Поред тога, нису пронађени 
никакви посебни разлози у вези са поштовањем људских права 
дефинисаних у Конвенцији који би захтевали даље испитивање 
случаја према члану 37. став 1. in fine. Сходно томе, предметне 

представке су избрисане са списка предмета Суда (видети ст. 43 –
52 цитиране одлуке).

7. Суд не налази било какав разлог за одступање од својих 
закључака у горе поменутом предмету и стога брише представке у 
овом предмету по истом основу.

8. Ово, међутим, не доводи у питање овлашћења Суда да по-
ново уврсти, у складу са чланом 37. став 2. Конвенције, ове или 
било које друге сличне представке на свој списак предмета уко-
лико постоје релевантне околности, укључујући било који касни-
ји развој догађаја или недостатак истих, који би могли оправдати 
такав поступак (видети Мик и Јовановић, цитирано горе, став 53).

9. С обзиром на горе наведено, Суд закључује да није потреб-
но одвојено испитати било који од бројних приговора о неприхва-
тљивости које је Влада изнела у овом предмету (ibid., став 54).

Из ових разлога, Суд, једногласно,
Одлучује да споји представке;
Одлучује да избрише представке са списка предмета.
Састављено на енглеском језику и достављено у писаном 

облику 9. септембра 2021. године.

Hasan Bakırcı 
заменик секретара одељења

 Aleš Pejchal
 председник

Додатак

Бр. Број 
представке Назив предмета Поднето

Подносилац представке 
Датум рођења 

Место становања 
Држављанство

Заступник

1. 33902/08 Илић против Србије 01.07.2008. године
Радмила ИЛИЋ
1965. 
Крагујевац 
српско

Немања МАРКОВИЋ

2. 34039/10 Буквички против Србије 14.04.2010. године
Светлана БУКВИЧКИ 
1971. 
Мачвански Прњавор 
српско

А11 ИНИЦИЈАТИВА ЗА 
ЕКОНОМСКА И СОЦИЈАЛНА ПРАВА

3. 80191/13 Агатоновић против Србије 06.12.2013. године

Живан АГАТОНОВИЋ 
1955. 
Крагујевац 
српско 
Милка АГАТОНОВИЋ 
1955. 
Крагујевац 
српско

Данијел СТОИЛКОВИЋ

4. 63804/14 Микић против Србије 10.09.2014. године
Лазар МИКИЋ 
1954. 
Крагујевац 
српско

Данијел СТОИЛКОВИЋ

5. 70619/14 Јуришић против Србије 24.12.2014. године
Миланка ЈУРИШИЋ 
1965. 
Богатић 
српско

Драгица ГОВЕДАРИЦА

6. 50472/16 Буројевић против Србије 16.08.2016. године
Јасмина БУРОЈЕВИЋ 
1966. 
Смедеревска Паланка 
српско

самозаступљен

7. 33273/17 Илић против Србије 25.04.2017. године
Драган ИЛИЋ 
1979. 
Лебане 
српско

Блажа МЕНКОВИЋ

8. 15922/19 Савковић против Србије 05.03.2019. године
Мирјана САВКОВИЋ 
1954. 
Београд 
српско

Драган ЈАКОВЉЕВИЋ
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SECOND SECTION

DECISION

Application no. 9864/15 
Radina SAVKOVIĆ and Miroljub SAVKOVIĆ 

against Serbia

The European Court of Human Rights (Second Section), sitting on 7 September 2021 as a Committee composed of:
Aleš Pejchal, President,
Branko Lubarda,
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Pauliine Koskelo, judges,
and Hasan Bakırcı, Deputy Section Registrar,
Having regard to the above application lodged on 9 February 2015,
Having regard to the observations submitted by the respondent 

Government, the applicants having failed to submit their own 
observations in reply,

Having deliberated, decides as follows:

THE FACTS
1. The applicants, Ms Radina Savković (the first applicant) and 

Mr Miroljub Savković (the second applicant), are Serbian nationals, 
who were born in 1965 and 1954 respectively and live in Kragujevac.

2. The first applicant did not authorise a lawyer to represent her 
before the Court while the second applicant was represented by Ms N. 
Radević, a lawyer practising in Kragujevac.

3. The Serbian Government were represented by their Agent, Ms 
Z. Jadrijević Mladar.

4. The applicants complained about the alleged death of their new 
born child in a State-run hospital in 1992 and maintained that the child 
could in fact still be alive, having been given up for adoption unlawfully. 
In this connection, the applicants claimed that they were entitled to know 
the truth about their child’s fate. They further complained that they had 
had no effective domestic remedy in respect of their grievances.

THE LAW
5. The Court, being the master of the characterisation to be given in 

law to the facts of any case before it (see, among many other authorities, 
Radomilja and Others v. Croatia [GC], nos. 37685/10 and 22768/12, 
§§ 114 and 126, 20 March 2018), considers that the above complaints 
fall to be examined under Article 8 and Article 13 read in conjunction 
with Article 8 of the Convention (see Zorica Jovanović v. Serbia, no. 
21794/08, §§ 43 and 78, ECHR 2013, and Mik and Jovanović v. Serbia 
(dec.), nos. 9291/14 and 63798/14, 23 March 2021).

6. In Mik and Jovanović, while addressing the same issues as the 
ones raised by the applicants in the present case, the Court most recently 
held that due to new domestic legal developments it was no longer 
justified to continue with the examination of the case within the meaning 
of Article 37 § 1 (c) of the Convention. It also found no particular reasons 
regarding respect for human rights as defined in the Convention which 
would have required its continued examination of the case under Article 
37 § 1 in fine. Accordingly, the applications in question were struck out 
of the Court’s list of cases (see §§ 43-52 of the cited decision).

7. The Court finds no reason to depart from its conclusions in the 
aforementioned case and thus strikes out the application in the present 
case on the same basis.

8. This is, however, without prejudice to the Court’s power 
to restore, pursuant to Article 37 § 2 of the Convention, the present 
or any other similar applications to its list of cases if the relevant 
circumstances, including any subsequent developments or indeed a 
lack thereof, justify such a course of action (see Mik and Jovanović, 
cited above, § 53).

9. In view of the above, it is lastly not necessary for the Court 
to examine separately any of a number of inadmissibility objections 
raised by the Government in the present case (ibid., § 54).

For these reasons, the Court, unanimously,

Decides to strike the application out of its list of cases.

Done in English and notified in writing on 30 September 2021.

Hasan Bakırcı
Deputy Registrar

Aleš Pejchal
President

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ

ОДЛУКА

Представка бр. 9864/15 
Радина САВКОВИЋ и Мирољуб САВКОВИЋ 

против Србије

Европски суд за људска права (Друго одељење), на заседању 
Одбора 7. септембра 2021. године у саставу:

Aleš Pejchal, председник,
Branko Lubarda,

Pauliine Koskelo, судије,
и Hasan Bakırcı, заменик секретара одељења,
Имајући у виду горе наведену представку поднету 9. фебру-

ара 2015. године,
Имајући у виду запажања која је доставила Тужена Влада, 

као и да подносиоци представке нису доставили своја запажања 
као одговор,

Након већања, одлучује како следи:

ЧИЊЕНИЦЕ
1. Подносиоци представке, гђа Радина Савковић (прва под-

носитељка представке) и г. Мирољуб Савковић (други подноси-
лац представке), су држављани Републике Србије, рођени 1965. и 
1954. године, и живе у Крагујевцу.

2. Прва подноситељка представке није овластила адвоката да 
је заступа пред Судом, док је другог подносиоца представке засту-
пала гђа Н. Радевић, адвокат из Крагујевца.

3. Владу Републике Србије је заступала њена заступница, гђа 
З. Јадријевић Младар.

4. Подносиоци представке су се притуживали на наводну 
смрт свог новорођеног детета у државној болници 1992. године 
и тврдили су да би дотично дете заправо могло бити живо, јер је 
противзаконито дато на усвајање. С тим у вези, подносиоци пред-
ставке су тврдили да имају право да знају истину о судбини свог 
детета. Они су се даље притуживали да нису имали делотворан 
домаћи правни лек у погледу својих притужби.

ПРАВО
5. Суд, будући да је он тај који подводи чињенично стање под 

одговарајућу правну норму (видети, међу многим другим изво-
рима, Радомиља и други против Хрватске [ВВ], бр. 37685/10 и 
22768/12, ст. 114. и 126, од 20. марта 2018. године), сматра да се 
горе наведене притужбе морају испитати у складу са чл. 8. и 13. 
тумаченим у вези са чланом 8. Конвенције (видети предмет Зори-
ца Јовановић против Србије 21794/08, ст. 43. и 78, ЕСЉП 2013, и 
Мик и Јовановић против Србије (одл.), бр. 9291/14 и 63798/14, од 
23. марта 2021. године).

6. У предмету Мик и Јовановић, решавајући иста питања као 
и она која су подносиоци представке покренули у овом предмету, 
Суд је недавно закључио да због нових правних помака на дома-
ћем нивоу нема више оправдања да настави са испитивањем слу-
чаја у смислу члана 37, став 1(в) Конвенције. Поред тога, Суд није 
нашао никакве посебне разлоге у вези са поштовањем људских 
права дефинисаних у Конвенцији који би захтевали даље испити-
вање случаја према члану 37, став 1. in fine. Сходно томе, предмет-
не представке су избрисане са списка предмета Суда (видети ст. 
43 –52. цитиране одлуке).

7. Суд не налази било какав разлог за одступање од својих 
закључака у горе поменутом предмету те стога брише представку 
у овом предмету по истом основу.

8. Ово, међутим, не доводи у питање овлашћења Суда да по-
ново уврсти, у складу са чланом 37, став 2. Конвенције, ове или 
било које друге сличне представке на свој списак предмета уко-
лико постоје релевантне околности, укључујући било који касни-
ји развој догађаја или недостатак истих, који би могли оправдати 
такав поступак (видети Мик и Јовановић, цитиран горе, став 53).

9. С обзиром на горе наведено, Суд на крају закључује да 
није потребно одвојено испитати било који од бројних приговора 
о неприхватљивости које је Влада изнела у овом предмету (ibid., 
став 54).

Из ових разлога, Суд, једногласно,

Одлучује да скине представку са своје листе предмета.

Састављено на енглеском језику и прослеђено у писаном 
облику 30. септембра 2021. године.

Hasan Bakırcı
заменик секретара одељења

Aleš Pejchal
председник
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РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
5643

На основу чл. 21. и 79. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС”, бр. 111/21 и 119/21), 
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 17. децембра 2021. године, донела је

ОД Л У К У

о допуни Упутства за спровођење гласања ван гласачког места

Члан 1.
У Упутству за спровођење гласања ван гласачког места („Службени гласник РС”, број 113/21) у члану 6. после става 4. додаје се 

став 5. који гласи:
„(5) Образац потврде о изборном праву за гласање ван гласачког места израђује се према моделу обрасца који је саставни део овог 

упутства.”.

Члан 2.
Модел обрасца за израду обрасца потврде о изборном праву за гласање ван гласачког места је у прилогу ове одлуке и њен је састав-

ни део.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

02 број 014-102/21
У Београду, 17. децембра 2021. године

Републичка изборна комисија
Председник

Владимир Димитријевић, с.р.
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5644
На основу члана 21. став 3. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС”, бр. 111/21 и 119/21) и члана 

2. став. 2. Упутства за одређивање гласачких места у поступку спровођења републичког референдума („Службени гласник РС”, број 
113/21),

Републичка изборна комисија, на седници одржаној 17. децембра 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о одређивању гласачких места у заводима за извршење кривичних санкција, за гласање на републичком 
референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године

I
За гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године, одређује се 29 гласачких места у заводима за извр-

шење кривичних санкција, и то:
Ред.
бр. НАЗИВ ГЛАСАЧКОГ МЕСТА АДРЕСА ГЛАСАЧКОГ МЕСТА ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА ГЛАСАЧКО МЕСТО

1. ОКРУЖНИ ЗАТВОР БЕОГРАД, БАЧВАНСКА БР. 14 Гласачи који се налазе у притвору или на издржавању кривичне санкције

2. СПЕЦИЈАЛНА ЗАТВОРСКА 
БОЛНИЦА БЕОГРАД, БАЧВАНСКА БР. 14 Гласачи који се налазе у притвору или на издржавању кривичне санкције

3. КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД - 
БЕОГРАД БЕОГРАД, ЗРЕЊАНИНСКИ ПУТ ББ Гласачи који се налазе у притвору или на издржавању кривичне санкције

4. КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД - 
ПАДИНСКА СКЕЛА БЕОГРАД, ЗРЕЊАНИНСКИ ПУТ ББ Гласачи који се налазе у притвору или на издржавању кривичне санкције

5. ОКРУЖНИ ЗАТВОР СУБОТИЦА, ЛЕЊИНОВ ПАРК БР. 1 Гласачи који се налазе у притвору или на издржавању кривичне санкције
6. ОКРУЖНИ ЗАТВОР ЗРЕЊАНИН, ГУНДУЛИЋЕВА БР. 1 Гласачи који се налазе у притвору или на издржавању кривичне санкције
7. КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД ПАНЧЕВО, БАВАНИШТАНСКИ ПУТ ББ Гласачи који се налазе у притвору или на издржавању кривичне санкције
8. КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД СОМБОР, СТАПАРСКИ ПУТ БР. 1 Гласачи који се налазе у притвору или на издржавању кривичне санкције
9. ОКРУЖНИ ЗАТВОР НОВИ САД, ПРОЛЕТЕРСКА БР. 16А Гласачи који се налазе у притвору или на издржавању кривичне санкције

10. КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ФРУШКОГОРСКА 
ББ Гласачи који се налазе у притвору или на издржавању кривичне санкције

11. КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД ШАБАЦ, СТЕВАНА ПРВОВЕНЧАНОГ ББ Гласачи који се налазе у притвору или на издржавању кривичне санкције

12. КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД ЗА 
МАЛОЛЕТНИКЕ ВАЉЕВО, ЛОЗНИЧКИ ПУТ ББ Гласачи који се налазе у притвору или на издржавању кривичне санкције

13. ОКРУЖНИ ЗАТВОР СМЕДЕРЕВО, ТРГ РЕПУБЛИКЕ БР. 4 Гласачи који се налазе у притвору или на издржавању кривичне санкције

14. КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД ЗА 
ЖЕНЕ ПОЖАРЕВАЦ, МОШЕ ПИЈАДЕ ББ Гласачи који се налазе у притвору или на издржавању кривичне санкције

15. КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД 
ЗАБЕЛА ПОЖАРЕВАЦ, ЗАБЕЛСКИ ПУТ ББ Гласачи који се налазе у притвору или на издржавању кривичне санкције

16. ОКРУЖНИ ЗАТВОР КРАГУЈЕВАЦ, МЛАВСКА ББ Гласачи који се налазе у притвору или на издржавању кривичне санкције
17. КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД ЋУПРИЈА, ДАНИЛА ДИМИТРИЈЕВИЋА 7А Гласачи који се налазе у притвору или на издржавању кривичне санкције
18. ОКРУЖНИ ЗАТВОР НЕГОТИН, БРАНКА ПЕРИЋА БР. 9 Гласачи који се налазе у притвору или на издржавању кривичне санкције
19. ОКРУЖНИ ЗАТВОР ЗАЈЕЧАР, ИЗВОРСКИ ПУТ ББ Гласачи који се налазе у притвору или на издржавању кривичне санкције
20. ОКРУЖНИ ЗАТВОР УЖИЦЕ, НАДЕ МАТИЋ БР. 4 Гласачи који се налазе у притвору или на издржавању кривичне санкције
21. ОКРУЖНИ ЗАТВОР ЧАЧАК, ЦАРА ДУШАНА БР. 3/1 Гласачи који се налазе у притвору или на издржавању кривичне санкције
22. ОКРУЖНИ ЗАТВОР КРАЉЕВО, ВОЈВОДЕ ПУТНИКА БР. 3 Гласачи који се налазе у притвору или на издржавању кривичне санкције
23. ОКРУЖНИ ЗАТВОР НОВИ ПАЗАР, ОСЛОБОЂЕЊА БР. 39А Гласачи који се налазе у притвору или на издржавању кривичне санкције
24. ВАСПИТНО ПОПРАВНИ ДОМ КРУШЕВАЦ, БЛАГОЈА ПАРОВИЋА ББ Гласачи који се налазе у притвору или на издржавању кривичне санкције
25. ОКРУЖНИ ЗАТВОР КРУШЕВАЦ, НЕМАЊИНА ББ Гласачи који се налазе у притвору или на издржавању кривичне санкције
26. КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД НИШ, НАСЕЉЕ МИЛКЕ ПРОТИЋ ББ Гласачи који се налазе у притвору или на издржавању кривичне санкције
27. ОКРУЖНИ ЗАТВОР ПРОКУПЉЕ, ТАТКОВА БР. 6 Гласачи који се налазе у притвору или на издржавању кривичне санкције
28. ОКРУЖНИ ЗАТВОР ЛЕСКОВАЦ, ШЕСТОГ СЕПТЕМБРА БР. 2 Гласачи који се налазе у притвору или на издржавању кривичне санкције
29. ОКРУЖНИ ЗАТВОР ВРАЊЕ, ЦАРА ДУШАНА БР. 1 Гласачи који се налазе у притвору или на издржавању кривичне санкције

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

02 број 014-114/21
У Београду, 17. децембра 2021. године

Републичка изборна комисија
Председник,

Владимир Димитријевић, с.р.
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ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ  
И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

5645
На основу члана 32. Закона о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, бр. 22/09 и 52/21), члана 67а Закона о државним 

службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправка, 83/05  – исправка, 64/07, 67/07  – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17, 95/18 и 157/20), члана 7. став 3. и члана 8. став 1. Одлуке о образовању и раду Стручне службе Повереника за заштиту равноправ-
ности („Службени гласник РС”, бр. 8/11 и 32/13),

Повереница за заштиту равноправности доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о продужењу статуса вршитељке дужности помоћнице Поверенице за заштиту равноправности

I
Ђурђи Јанићијевић, вршитељки дужности помоћнице Поверенице за заштиту равноправности  –  Сектор за опште послове, проду-

жава се статус вршитељке дужности на период од још три месеца, почев од 9. децембра 2021. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 119-01-34/2021-04
У Београду, 6. децембра 2021. године

Повереница за заштиту равноправности,
Бранкица Јанковић, с.р.

5646
На основу члана 83. став 2. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15  – др закон, 

83/18 и 9/20),
Директор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије објављује

ЛИСТУ АКАТА

о издавању, суспензији или стављању ван снаге оперативних дозвола у 2021. години

1. Листа аката о издавању, суспензији или стављању ван снаге оперативних дозвола, које је у току 2021. године донео Директорат 
цивилног ваздухопловства Републике Србије, даје се у следећој табели:

ЛИСТА АКАТА О ИЗДАВАЊУ, СУСПЕНЗИЈИ ИЛИ СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОПЕРАТИВНИХ ДОЗВОЛА

1. Решење број 3/1-01-0056/2021-0005 од 11. августа 2021. године о измени оперативне дозволе у погледу седишта авио-превозиоца „Skybridge International Balkan d.o.o. 
Beograd  – Novi Beograd”

2. Решење број 3/1-01-0029/2021-0004 од 16. априла 2021. године о измени оперативне дозволе у погледу седишта авио-превозиоца „PREDUZEĆE ZA VAZDUŠNI 
SAOBRAĆAJ AIR PINK DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD”

3. Решење број 3/1-01-0028/2021-0005 од 16. априла 2021. године о измени оперативне дозволе у погледу назива и седишта авио-превозиоца „AIR POSH DOO BEOGRAD 
 – NOVI BEOGRAD”

4. Решење број 3/1-01-0013/2021-0002 од 26. фебруара 2021. године о стављању ван снаге оперативне дозволе авио-превозиоца „EAGLE EXPRESS DOO BEOGRAD 
(НОВИ БЕОГРАД)”

2. Ову листу објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 5/1-01-0023/2021-0001
У Београду, 16. децембра 2021. године

Директор,
Мирјана Чизмаров, с.р.
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ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
5647

На основу члана 33. став 1. тачка 15. Статута Инжењерске 
коморе Србије („Службени гласник РС”, број 36/19),

Скупштина Инжењерске коморе Србије Петог сазива, je на 
Шестој редовној седници одржаној 10. децембра 2021. године, до-
нела

ОД Л У К У

о висини чланарине за чланове Инжењерске коморе 
Србије

Члан 1.
Висина чланарине за чланове Инжењерске коморе Србије из-

носи 9.500,00 динара.

Члан 2.
Обавеза плаћања годишње чланарине настаје даном доноше-

ња одлуке Управног одбора Инжењерске коморе Србије о пријему 
у чланство. 

Члан 3.
Ова одлука доставља се на сагласност министарству на-

длежно за послове грађевинарства, просторног планирања и 

урбанизма, уз прибављено мишљење покрајинског секретаријата 
надлежног за послове грађевинарства, просторног планирања и 
урбанизма.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу након добијања сагласности ми-

нистарства надлежног за послове грађевинарства, просторног 
планирања и урбанизма, уз прибављено мишљење покрајинског 
секретаријата надлежног за послове грађевинарства, просторног 
планирања и урбанизма.

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Ср-
бије” и на званичној интернет презентацији Инжењерске коморе 
Србије, у року од три дана од дана доношења.

Члан 5.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

о чланарини за чланове Инжењерске коморе Србије број 2984/1-6. 
од 27. децембра 2010. године.

Број 01-2509/1-4
У Београду, 10. децембра 2021. године

Председница Скупштине Инжењерске коморе Србије,
Марица Мијајловић, с.р.

5648
У складу са чланом 68. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12  – усклађени износи, 69/12  – 

усклађени износи, 93/12, 8/13  – усклађени износи, 64/13  – усклађени износи, 108/13, 4/14  – усклађени износи, 79/14  – усклађени износи, 
5/15  – усклађени износи, 67/15  – усклађени износи, 5/16  – усклађени износи, 65/16  – усклађени износи, 8/17  – усклађени износи, 76/17 
 – усклађени износи, 18/18  – усклађени износи, 62/18  – усклађени износи, 95/18, 4/19  – усклађени износи, 91/19 и 91/20  – усклађени изно-
си) и чланом 40ђ Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05  – др. 
закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 6/12  – усклађени износи, 43/12  – одлука, 76/12  – одлука, 93/12, 119/12, 8/13  – усклађени 
износи, 47/13, 4/14  – усклађени износи, 68/14  – др. закон, 142/14, 4/15  – усклађени износи, 5/15  – усклађени износи, 55/15, 103/15, 5/16  – 
усклађени износи, 108/16, 7/17  – усклађени износи, 18/18  – усклађени износи, 30/18, 4/19  – усклађени износи, 5/20  – усклађени износи, 
7/20  – усклађени износи, 78/20  – усклађени износи и 153/20), 

British American Tobacco Vranje a.d., Стефана Првовенчаног 209, Врање, објављује малопродајне цене дуванских прерађевина, које 
важе од наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ

Ред. бр. Произвођач Врста дуванске прерађевине Марка дуванске прерађевине Паковање
Малопродајна цена (у динарима)
по  јед. мере 

(паклица) по паковању

1. BAT Vranje a.d. цигарете DRINA denifine 20 ком. 290 290

Ову малопродајну цену објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Председник Oдбора директора,

Милорад Крстикјески, с.р.

5649
У складу са чланом 68. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 90/07) и чланом 40ђ Закона о акцизама („Службени 

гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05  – др. закон и 61/07),
JULIETA д.о.о. објављује малопродајне цене дуванских прерађевина, које ће се примењивати другог дана по објављивању у „Слу-

жбеном гласнику Републике Србије”.

МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ

Ред.
бр. Увозник Врста дуванске прерађевине Марка дуванске прерађевине Jeдиница 

мере
Малопродајна цена (у динарима)

по јед. мере
1. JULIETA ДOO цигарa CASDAGLI BASILICA C # 3 1 ком. 1.100,00
2. JULIETA ДOO цигарa VILLA CASDAGLI CORONA GORDA 1 ком. 1.250,00
3. JULIETA ДOO цигарa VILLA CASDAGLI PIGASUS 1 ком. 1.350,00
4. JULIETA ДOO цигарa VILLA CASDAGLI ROBUSTO 1 ком. 1.200,00
5. JULIETA ДOO цигарa VILLA CASDAGLI TORO 1 ком. 1.300,00

Овe малопродајнe ценe објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Законски заступник,

Наташа Колак Радојевић, с.р.
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У складу са чланом 68. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12, 69/12, 93/12, 8/13, 64/13, 
108/13, 4/14, 79/14, 5/15, 67/5/16  – усклађени износи, 65/16, 8/17, 18/18, 62/18, 95/18 и 4/19) и Закона о акцизама („Службени гласник РС”, 
бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05  – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 6/12, 43/12, 
76/12, 93/12, 119/12, 8/13, 47/13, 4/14, 68/14, 142/14, 4/15, 5/15, 55/15, 103/15, 5/16, 108/16, 7/17, 18/18, 30/18 и 4/19),

„Mercata VT” д.о.о. објављује малопродајне цене дуванских прерађевина које важе од наредног дана од дана објављивања у „Слу-
жбеном гласнику Републике Србије”.

МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ

Редни 
број Увозник Марка дуванског производа Врста дуванског производа Јединица мере

Малопродајна цена 
(у динарима) 

по јединици мере
1. MERCATA VT д.о.о. Нови Сад MOODS SUNSHINE FILTER 10 цигарилоси 1 ком. 70,00

Ову малопродајну цену објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Директор,
Саша Глушац, с.р.

5651
У складу са чланом 68. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 11/21) и чланом 40ђ Закона о акцизама („Службени 

гласник РС”, бр. 22/01 и 11/21),
Привредно друштво Borolini exclusive д.о.о. Београд  – Стари град, са седиштем на адреси Балканска 12, Београд, објављује мало-

продајне цене дуванских прерађевина, које важе од наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ

Ред. бр. Увозник Врста дуванских производа Марка дуванских производа Јединица мере
Малопродајна цена у 

динарима по јединици 
мере 

1. Borolini exclusive д.o.o. резани дуван Tumbaki GOLDEN PISTACHIO 250 gr 1 kg 5.000,00
2. Borolini exclusive д.o.o. резани дуван Tumbaki FLASH TRIPLE GRAPE 250 gr 1 kg 5.000,00
3. Borolini exclusive д.o.o. резани дуван Tumbaki YELLOW XPLOSION 250 gr 1 kg 5.000,00
4. Borolini exclusive д.o.o. резани дуван Tumbaki FLASH SOUR APPLE 250 gr 1 kg 5.000,00
5. Borolini exclusive д.o.o. резани дуван Tumbaki FLASH SWEET WATERMELON 250 gr 1 kg 5.000,00
6. Borolini exclusive д.o.o. резани дуван Tumbaki KOOKA 250 gr 1 kg 5.000,00

Ове малопродајне цене објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Директор,
Милош Ђурић, с.р.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
5652

СОМБОР
На основу члана 41. став 3. Закона о јавним предузећима 

(„Службени  гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 47. Одлуке о 
промени оснивачког акта ЈКП „Паркинг сервис Сомбор”, Сомбор 
 – пречишћен текст („Службени лист града Сомбора”, број 9/17) и 
члана 39. Статута града Сомбора („Службени  лист града Сомбо-
ра”, број 2/19),

Скупштина града Сомбора на 14. седници одржаној 25. но-
вембра 2021. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора ЈКП „Паркинг сервис Сомбор”, 
Сомбор

1. Гордана Вуловић из Сомбора, Ивана Антуновића б.б., име-
нује се за директора ЈКП „Паркинг сервис Сомбор”, Сомбор, на 
мандатни период од четири године.

2. Именована Гордана Вуловић, дужна је да ступи на рад у 
року од осам дана од дана објављивања Решења о именовању у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.

3. Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Ср-
бије”, „Службеном листу града Сомбора” и на званичној интернет 
презентацији града Сомбора.

Образложење

Скупштина града Сомбора је на 12. седници одржаној 17. 
септембра 2021. године донела Одлуку о спровођењу Јавног кон-
курса за именовање директора ЈКП „Паркинг сервис Сомбор”, 
Сомбор. Јавни конкурс за именовање директора ЈКП „Паркинг 
сервис Сомбор”, Сомбор објављен је у „Службеном гласнику Ре-
публике Србије”, 24. септембра 2021. године. Рок за подношење 
пријава био је 30 дана од дана објављивања у „Службеном гласни-
ку Републике Србије”   – до 25. октобра 2021. године.

Комисија за спровођење конкурса за именовање директора 
ЈКП „Паркинг сервис Сомбор”, Сомбор је по истеку рока конста-
товала да је на Јавни конкурс за избор директора ЈКП „Паркинг 
сервис Сомбор”, Сомбор благовремено поднета једна пријава. На 
основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за име-
новање директора, Комисија је на седници од 3. новембра 2021. 
године саставила списак кандидата који испуњавају услове за име-
новање директора ЈКП „Паркинг сервис Сомбор”, Сомбор.

Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања кандидата 
утврђених у члану 34. Закона о јавним предузећима, Комисија је 
спровела изборни поступак.
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На основу изборног поступка, Комисија је на седници одр-
жаној 16. новембра 2021. године утврдила Ранг-листу кандидата 
за именовање директора ЈКП „Паркинг сервис Сомбор”, Сомбор 
са бројчано исказаним и утврђеним резултатима, која је заједно са 
записником достављена Одељењу за комуналне делатности, имо-
винско-правне и стамбене послове, ради припреме предлога акта 
о именовању директора ЈКП „Паркинг сервис Сомбор”, Сомбор.

На основу достављеног записника Комисије са седнице одржа-
не 16. новембра 2021. године, утврђен је предлог да се за директора 
ЈКП „Паркинг сервис Сомбор”, Сомбор на период од четири године 
именује Гордана Вуловић из Сомбора, Ивана Антуновића б.б.

Упутство о правном средству:
Ово решење је коначно. Против овог решења може се покре-

нути Управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 
дана од дана достављања.

Број 02-254/2021-I
У Сомбору, 25. новембра 2021. године

Скупштина града Сомбора
Председник,

Зоран Рус, с.р.

5653
На основу члана 41. став 3. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 47. Одлуке о 
оснивању ЈКП „Водовод”, Бездан („Службени лист града Сомбо-
ра”, бр. 27/16 и 13/17) и члана 39. Статута града Сомбора („Слу-
жбени лист града Сомбора”, број 2/19),

Скупштина града Сомбора на 14. седници одржаној 25. но-
вембра 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

о именовању директора ЈКП „Водовод”, Бездан

1. Дејан Кубатов из Сомбора, Боре Станковића 3/4, именује 
се за директора ЈКП „Водовод”, Бездан, на мандатни период од че-
тири године.

2. Именовани Дејан Кубатов, дужан је да ступи на рад у року 
од осам дана од дана објављивања Решења о именовању у „Слу-
жбеном гласнику Републике Србије”.

3. Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Ср-
бије”, „Службеном листу града Сомбора” и на званичној интернет 
презентацији града Сомбора.

Образложење

Скупштина града Сомбора је на 12. седници одржаној 17. 
септембра 2021. године донела Одлуку о спровођењу Јавног кон-
курса за именовање директора ЈКП „Водовод”, Бездан. Јавни кон-
курс за именовање директора ЈКП „Водовод”, Бездан објављен је 
у „Службеном гласнику Републике Србије”, 24. септембра 2021. 
године. Рок за подношење пријава био је 30 дана од дана објављи-
вања у „Службеном гласнику Републике Србије” – до 25. октобра 
2021. године.

Комисија за спровођење конкурса за именовање директора 
ЈКП „Водовод”, Бездан је по истеку рока констатовала да је на Јав-
ни конкурс за избор директора ЈКП „Водовод”, Бездан благовре-
мено поднета једна пријава. На основу увида у доказе о испуње-
ности прописаних услова за именовање директора, Комисија је на 
седници од 3. новембра 2021. године саставила списак кандидата 
који испуњавају услове за именовање директора ЈКП „Водовод”, 
Бездан.

Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања кандидата 
утврђених у члану 34. Закона о јавним предузећима, Комисија је 
спровела изборни поступак.

На основу изборног поступка, Комисија је на седници одр-
жаној 16. новембра 2021. године утврдила Ранг-листу кандидата 
за именовање директора ЈКП „Водовод”, Бездан са бројчано иска-
заним и утврђеним резултатима, која је заједно са записником до-
стављена Одељењу за комуналне делатности, имовинско-правне и 

стамбене послове, ради припреме предлога акта о именовању ди-
ректора ЈКП „Водовод”, Бездан.

На основу достављеног записника Комисије са седнице одр-
жане 16. новембра 2021. године, утврђен је предлог да се за дирек-
тора ЈКП „Водовод”, Бездан на период од четири године именује 
Дејан Кубатов из Сомбора, Боре Станковића 3/4.

Упутство о правном средству:
Ово решење је коначно. Против овог решења може се покре-

нути Управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 
дана од дана достављања.

Број 02-256/2021-I
У Сомбору, 25. новембра 2021. године

Скупштина града Сомбора
Председник,

Зоран Рус, с.р.

5654
ВЕЛИКА ПЛАНА
На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоу-

прави („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), 
члана 24. став 3. и члана 41. став 3. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 25. став 1. тачка 
10) Статута општине Велика Плана („Међуопштински службени 
лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 10/19) 
и члана 40. став 1. тачка 13) Статута општине Смедеревска Па-
ланка („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и 
Смедеревска Паланка”, број 9/19),

Скупштина општине Велика Плана, на 11. редовној седници 
одржаној 26. новембра 2021. године и Скупштина општине Смеде-
ревска Паланка, на 30. седници одржаној 2. децембра 2021. годи-
не, донеле су

РЕШЕЊЕ

о именовању директора Јавног предузећа за 
водоснабдевање „Морава”, Велика Плана

1. Именује се Живомир Новаковић, дипломирани машински 
инжењер из Милошевца, на функцију директора Јавног предузећа 
за водоснабдевање „Морава”, Велика Плана, на период од четири 
године, почев од дана ступања на рад именованог.

2. Именовани из тачке 1. диспозитива овог решења заснива 
радни однос на одређено време и исти је дужан да ступи на рад у 
року од осам дана од дана објављивања овог решења у „Службе-
ном гласнику Републике Србије”.

Надзорни одбор Јавног предузећа дужан је да посебним ак-
том утврди дан ступања на рад именованог директора и да исти 
достави Скупштини општине Велика Плана, односно Скупштини 
општине Смедеревска Паланка у року који не може бити дужи од 
три дана од дана ступања на рад именованог директора, као и да 
са именованим закључи уговор о раду.

3. Ово решење је коначно.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије” и „Међуопштинском службеном листу општина Велика 
Плана и Смедеревска Паланка”.

5. Ово решење доставити именованом и објавити на ин-
тернет страници општине Велика Плана www.velikaplana.
rs и интернет страници општине Смедеревска Паланка www.
smederevskapalanka.rs.

Образложење

Правни основ за доношење решења садржан је у члану 41. 
став 3. Закона о јавним предузећима којим је прописано да надле-
жни орган јединице локалне самоуправе припрема предлог акта 
о именовању првог кандидата са Ранг-листе и доставља га, ради 
усвајања органу јединице локалне самоуправе надлежном за име-
новање директора јавног предузећа, док је чланом 32. став 1. тачка 
9) Закона о локалној самоуправи и чланом 25. став 1. тачка 10) 
Статута општине Велика Плана, односно чланом 40. став 1. тачка 
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13) Статута општине Смедеревска Паланка прописано да Скуп-
штина општине Велика Плана, односно Скупштина општине Сме-
деревска Паланка, између осталог, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа чији је оснивач општина Велика Плана, односно 
општина Смедеревска Паланка.

Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавног пре-
дузећа за водоснабдевање  – „Морава”, Велика Плана, сходно Од-
луци о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јав-
ног предузећа за водоснабдевање „Морава”, Велика Плана, број 
011-60/2021-I од 23. јула 2021. године и број 111-2/2021-02/2 од 
28. јуна 2021. године („Међуопштински службени лист општина 
Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број 27/21), објављен је 
у „Службеном гласнику РС”, број 80 од 13. августа 2021. године, 
у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и 
Смедеревска Паланка”, број 27 од 23. августа 2021. године, у днев-
ном листу „Kurir”, издање од 29. августа 2021. године, као и на ин-
тернет страници општине Велика Плана, односно интернет стра-
ници општине Смедеревска Паланка.

Рок за подношење пријава на оглас о јавном конкурсу трајао 
је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гла-
снику Републике Србије”, дакле, до 12. септембра 2021. године.

Јавним конкурсом у складу са чланом 25. Законa о јавним 
предузећима, утврђено је да за директора може бити именовано 
лице које испуњава следеће услове:

1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да је стручњак из области машинства, грађевинарства, 

права, економије или друге области која је од значаја за делатност 
од општег интереса за чије обављање је основано јавно предузеће;

3) да има стечено високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, односно на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, специјали-
стичким академским студијама или специјалистичким струковним 
студијама;

4) да има најмање пет година радног искуства на пословима 
за које се захтева високо образовање из претходне тачке;

5) да има најмање три године радног искуства на пословима 
који су повезани са пословима јавног предузећа;

6) да познаје област корпоративног управљања;
7) да има радно искуство у организовању рада и вођењу по-

слова;
8) да није члан органа политичке странке, односно да му је 

одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
9) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест ме-

сеци;
10) да му нису изречене мере безбедности, у складу са зако-

ном којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој 

установи,
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи,
(3) обавезно лечење наркомана,
(4) обавезно лечење алкохоличара,
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Комисија за спровођење конкурса за избор директора Јав-

ног предузећа за водоснабдевање „Морава”, Велика Плана, обра-
зована решењем Скупштине општине Велика Плана и решењем 
Скупштине општине Смедеревска Паланка, број 02-176/2021-I од 
23. јула 2021. године и број 02-42/2021-02/2 од 28. јуна 2021. го-
дине („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и 
Смедеревска Паланка”, број 27/21), по истеку рока за подношење 
пријава и након прегледања и разматрања пристиглих пријава и 
достављене документације уз исте, констатовала је да је на јавни 
конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног пре-
дузећа за водоснабдевање „Морава”, Велика Плана, благовремено 
поднета једна потпуна и разумљива пријава.

На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова 
за именовање директора приложених уз пријаве канидата, Коми-
сија је на седници од 16. септембра 2021. године, а у складу са 
одредбом члана 40. став 1. Закона о јавним предузећима, састави-
ла Списак кандидата који испуњавају услове, односно међу који-
ма се спроводи изборни поступак за именовање директора Јавног 
предузећа за водоснабдевање „Морава”, Велика Плана, и то:

1) Живомир Новаковић, дипломирани машински инжењер, 
пријава број 115-I од 6. септембра 2021. године.

Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања канидата утвр-
ђене у члану 40.  став 3. Закона о јавним предузећима, у вези са 
одредбама Уредбе о мерилима за именовање директора јавног пре-
дузећа („Службени гласник РС”, број 65/16), Комисија је међу кан-
дидатима са Списка кандидата који испуњавају услове за именова-
ње спровела изборни поступак оцењивањем података из пријаве и 
доказа поднетих уз пријаву на јавни конкурс и усменом провером 
на основу кога је ценила да ли и у којој мери кандидат поседује 
стручно знање из делатности предузећа и знања из области орга-
низације и рада јавних предузећа и система јавних и комуналних 
предузећа. О изборном поступку комисија је сачинила Записник о 
спроведеном изборном поступку за избор директора Јавног преду-
зећа за водоснабдевање „Морава”, Велика Плана, број 06-49/2021-
I од 5. октобра 2021. године.

Након спроведеног изборног поступка, у коме су кандидати 
оцењивани сходно Уредби о мерилима за именовање директора 
јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16), Комисија 
је на седници од 5. октобра 2021. године, на основу члана 41. став 
1. Закона о јавним предузећима, саставила Ранг-листу кандидата 
за избор директора Јавног предузећа за водоснабдевање „Морава”, 
Велика Плана на коју је уврстила кандидата који је на основу уви-
да у податке из пријаве и просечне оцене Комисије добијене након 
усмене провере кандидата, испунио услове прописане Јавним кон-
курсом и у складу са чланом 40. став 3. Закона испунио прописана 
мерила за именовање директора Јавног предузећа за водоснабде-
вање „Морава”, Велика Плана:

Редни број Име и презиме кандидата и занимање Број бодова
Просечна оцена

1. Живомир Новаковић, дипломирани машински 
инжењер 2,88

На основу достављене Ранг-листе кандидата за избор ди-
ректора Јавног предузећа за водоснабдевање „Морава”, Велика 
Плана, број 06-49/2021-I од 5. октобра 2021. године и Записника о 
спроведеном изборном поступку за избор директора Јавног преду-
зећа за водоснабдевање „Морава”, Велика Плана, Општинско веће 
општине Велика Плана, односно Комисија за административна 
питања, радне односе и друштвена признања Скупштине општине 
Смедеревска Паланка су припремили предлог акта о именовању 
првог кандидата са Ранг-листе за директора Јавног предузећа за 
водоснабдевање „Морава”, Велика Плана и доставили Скупштини 
општине Велика Плана, односно Скупштини општине Смедерев-
ска Паланка на одлучивање.

У складу са чланом 43. став 1. Закона о јавним предузећима 
именовани кандидат дужан је да ступи на рад у року од осам дана 
од дана објављивања овог решења у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије” и да о томе одмах обавести Надзорни одбор преду-
зећа, који ће, писаним путем обавестити Скупштину општине Ве-
лика Плана, односно Скупштину општине Смедеревска Паланка 
о датуму ступања, односно неступања на рад именованог дирек-
тора, као и донети одговарајући акт којим би се утврдио, односно 
констатовао дан почетка обављања функције.

У складу са напред наведеним, сагласно члану 41. став 3. За-
кона о јавним предузећима и члана 25. став 1. тачка 10) Статута 
општине Велика Плана, односно члана 40. став 1. тачка 13) Стату-
та општине Смедеревска Паланка, одлучено је као у диспозитиву 
овог решења.

Решење о именовању директора коначно је, сходно одредби 
члана 41. став 4. Закона о јавним предузећима.

Против овог решења може се тужбом покренути спор пред 
надлежним судом у року од 60 дана од дана пријема решења.

Број 02-263/2021-I
У Великој Плани, 26. новембра 2021. године

Скупштина општине Велика Плана
Председник,

Душан Марић, с.р.

Број 02-73/2021-02/2
У Смедеревској Паланци, 2. децембра 2021. године

Скупштина општине Смедеревска Паланка
Председник,

Петар Милић, с.р.




