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ВЛ А Д А
5682

На основу члана 8. став 5. Закона о техничким захтевима за 
производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, 
број 49/21) 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 начину спровођења оцењивања усаглашености и 
исправи о усаглашености

I. УВОДНА ОДРЕДБА 

Члан 1. 
Овом уредбом уређују се начин спровођења оцењивања уса-

глашености, начин одређивања трошкова оцењивања усаглашено-
сти, као и исправа о усаглашености. 

II. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ

Члан 2. 
Техничким прописом утврђује се да оцењивање усаглашено-

сти може да спроведе, односно да у њему учествује: 
1) произвођач; 
2) именовано тело за оцењивање усаглашености (у даљем 

тексту: именовано тело); 
3) орган државне управе (у даљем тексту: надлежни орган). 

Члан 3. 
Ако је техничким прописом утврђено да оцењивање усагла-

шености спроводи именовано тело, оцењивање усаглашености се 
спроводи на основу захтева који се подноси именованом телу. 

Члан 4. 
Именовано тело спроводи оцењивање усаглашености на на-

чин који је утврђен техничким прописом.

Члан 5. 
Захтев из члана 3. ове уредбе подноси произвођач или његов 

заступник или увозник, односно друго лице када је то прописано 
техничким прописом (у даљем тексту: подносилац захтева). 

Захтев из става 1. овог члана садржи, нарочито: 
1) пословно име, односно име или назив, адресу седишта 

подносиоца захтева и адресу електронске поште; 
2) идентификацију и име лица које је овлашћено да предста-

вља подносиоца захтева; 
3) врсту, односно назив и опис производа који је предмет 

оцењивања усаглашености, као и обим захтеваног оцењивања уса-
глашености; 

4) назив техничког прописа на основу кога се тражи оцењи-
вање усаглашености, укључујући и број службеног гласила Репу-
блике Србије у коме је тај пропис објављен; 

5) врсту техничке и друге документације потребне за оцењи-
вање усаглашености, која се прилаже уз захтев; 

6) податак о томе да ли је, пре подношења захтева, вршено 
оцењивање усаглашености за исти производ. 

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се писана изјава да 
захтев није поднет другом именованом телу. 

Члан 6. 
По пријему захтева за оцењивање усаглашености, именова-

но тело без одлагања утврђује да ли је захтев потпун и ако јесте, 
обавештава подносиоца захтева о очекиваном трајању оцењивања 
усаглашености. 

Ако именовано тело утврди да је захтев из става 1. овог члана 
непотпун, односно да има недостатке, о томе обавештава подноси-
оца захтева и позива га да захтев допуни или да отклони недостат-
ке у року који именовано тело и подносилац захтева споразумно 
одреде, а који не може бити дужи од 60 дана. 

У случају да подносилац захтева не поступи у складу са оба-
вештењем из става 2. овог члана, именовано тело може да спро-
веде делимично оцењивање усаглашености у обиму који је могућ 
према поднетој документацији, уз сагласност подносиоца захтева. 

Ако подносилац захтева не да сагласност из става 3. овог чла-
на или ако оцењивање усаглашености није могуће спровести у скла-
ду са захтевом и поднетом документацијом, односно ако именовано 
тело утврди да нису испуњени услови за издавање исправе о усагла-
шености, доноси одлуку којом одбија издавање исправе о усаглаше-
ности и подносиоцу захтева враћа поднету документацију. 

Члан 7.
Након подношења захтева именованом телу за спровођење 

оцењивања усаглашености у складу са овом уредбом, подносилац 
захтева не може подносити захтев за оцењивање усаглашености 
другом именованом телу док се не оконча покренути поступак 
оцењивања усаглашености. 

У случају да је донета одлука којом се одбија издавање ис-
праве о усаглашености подносилац може поднети захтев за оце-
њивање усаглашености другом именованом телу само ако спро-
веде одговарајуће измене којима се обезбеђује усаглашеност са 
захтевима предметног техничког прописа.

Члан 8. 
Именовано тело спроводи оцењивање усаглашености у скла-

ду са поступком оцењивања усаглашености који је утврђен тех-
ничким прописом. 

При оцењивању усаглашености, именовано тело дужно је да: 
1) спроведе оцењивање усаглашености само у обиму који је 

потребан, у складу са техничким прописом, без додатних захтева 
према подносиоцу захтева; 

2) спроведе оцењивање усаглашености ефикасно и еконо-
мично, у најкраћем могућем року и са највећим степеном стручно-
сти и професионализма; 

3) обавештава подносиоца захтева, на његов захтев, о стању 
поступка оцењивања усаглашености и евентуалним разлозима за 
кашњење, као и да му пружи друга потребна обавештења; 

4) да обезбеди брзо и ефикасно поступање по приговорима 
на рад и одлуке именованог тела у вези са спровођењем оцењива-
ња усаглашености;

5) да захтева од подносиоца захтева само информације неоп-
ходне за спровођење оцењивања усаглашености, као и да обезбеди 
поверљивост свих информација прибављених током оцењивања 
усаглашености;

6) када обавља узорковање, то узорковање врши на начин ко-
јим се не стварају непотребна оптерећења подносиоцу захтева. 

Члан 9.
На основу спроведеног оцењивања усаглашености, за пред-

метни производ који испуњава прописане захтеве именовано тело 
издаје одговарајућу исправу о усаглашености, у складу са технич-
ким прописом и решењем о именовању. 

Именовано тело не може да изда исправу о усаглашености за 
производе које користи, увози, односно купује. 

Члан 10.
Уколико именовано тело спроводи поступак оцењивања уса-

глашености по захтеву увозника или дистрибутера који ставља на 
тржиште производ под својим именом или трговачким знаком, од-
носно увозника или дистрибутера који се сматра произвођачем у 
вези са стављањем производа на тржиште техничка документаци-
ја за тај производ не мора да гласи на име таквог увозника, одно-
сно дистрибутера, при чему мора бити омогућена идентификација 
производа са тим документима односно њена следљивост.

Уколико именовано тело спроводи поступак оцењивања уса-
глашености по захтеву увозника или другог лица које је изменило 
производ који је већ стављен на тржиште у мери која утиче на уса-
глашеност са захтевима из техничких прописа, односно увозника 
или другог лица које се сматра произвођачем у вези са стављањем 
производа на тржиште, техничка документација која се односи на 
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измене производа мора да гласи на име таквог увозника, односно 
другог лица које је изменило производ. 

Члан 11.
Исправа о усаглашености издаје се у најмање два оригинална 

примерка, у складу са законом којим се уређује службена употре-
ба језика и писма. 

Најмање један примерак исправе из става 1. овог члана задр-
жава именовано тело, а један се издаје подносиоцу захтева. 

На захтев подносиоца, именовано тело може издати ориги-
налну исправу о усаглашености и на једном од службених језика 
Међународне организације за стандардизацију (ISO) и Међуна-
родне електротехничке комисије (IEC), односно на једном од зва-
ничних језика Европске уније. 

На захтев лица коме је издата исправа о усаглашености, име-
новано тело може издати нови оригинални примерак исправе о 
усаглашености (дупликат). 

Члан 12.
Поступак издавања домаће исправе о усаглашености од стра-

не именованог тела за оцењивање усаглашености за производ који 
прати инострана исправа о усаглашености, спроводи се у скла-
ду са законом којим се уређују технички захтеви за производе и 
оцењивање усаглашености, према захтевима који су дефинисани 
у техничком пропису за одређени производ односно групу прои-
звода.

Члан 13. 
Именовано тело, после издавања исправе о усаглашености, 

врши проверу усаглашености производа којом утврђује да ли 
производ који је био предмет оцењивања усаглашености и даље 
испуњава захтеве техничког прописа и услове под којима је изда-
та исправа о усаглашености, у складу са захтевима применљивог 
техничког прописа. 

Приликом провере из става 1. овог члана, сходно се приме-
њују одредбе ове уредбе о начину спровођења оцењивања усагла-
шености. 

Ако се провером утврди да је производ који је био предмет 
оцењивања усаглашености измењен, али тако да те измене не ме-
њају битне карактеристике производа, исправа о усаглашености 
важи и за тако измењен производ. 

Ако се провером утврди да је производ који је био предмет 
оцењивања усаглашености измењен тако да су те измене утицале 
на измену било које битне карактеристике производа, именовано 
тело ће поновити спровођење оцењивања усаглашености тако из-
мењеног производа. 

Поновљено спровођење оцењивања усаглашености измење-
ног производа ограничено је само на оцењивање утицаја измена 
карактеристика производа из става 4. овог члана на усаглашеност 
производа са прописаним захтевима. 

Члан 14. 
Ако приликом провере из члана 13. ове уредбе, именовано 

тело утврди да производ више не испуњава захтеве техничког 
прописа и услове под којима је издата исправа о усаглашености, 
затражиће од произвођача да, у примереном року, предузме одго-
варајуће корективне радње, за које време, ако је то потребно, може 
привремено одузети или ограничити важење издате исправе о уса-
глашености. 

Ако произвођач не предузме корективне радње у примереном 
року, ако радње нису предузете у целости или предузете радње 
немају очекивани резултат, именовано тело може да, привремено 
или трајно, одузме или ограничи важење издате исправе о усагла-
шености, о чему обавештава надлежног инспектора и надлежно 
министарство.

Обавештење из става 2. овог члана се доставља електрон-
ском или редовном поштом.

Члан 15. 
На рад именованог тела, као и на све одлуке именованог тела 

у вези са оцењивањем усаглашености, укључујући и одлуке из 
члана 12. ове уредбе, подносилац захтева може да уложи приговор 
о чему одлучује орган именованог тела у складу са актом о уну-
трашњој организацији. 

Подносилац захтева може да, у складу са законом и посеб-
ним прописом, обавести министарство у чијем делокругу је при-
према и доношење техничког прописа на основу кога се спроводи 
оцењивање усаглашености (у даљем тексту: надлежно министар-
ство), о неизвршавању обавеза именованог тела у вези са спрово-
ђењем оцењивања усаглашености, а нарочито ако именовано тело 
поступа супротно обавезама утврђеним у члану 8. ове уредбе. 

Члан 16.
Именована тела у оквиру истог обима именовања, сарађују 

и размењују информације и међусобно достављају одлуке о не-
гативним резултатима оцењивања усаглашености, привременом 
или трајном одузимању исправа о усаглашености или ограничењу 
важења издатих исправа о усаглашености, одмах након њиховог 
доношења, а ради уједначавања праксе оцењивања усаглашености 
и спречавања потенцијалних злоупотреба у вези са оцењивањем 
усаглашености. 

Члан 17. 
Именовано тело дужно је да чува документацију о резултати-

ма испитивања и друге податке, као и техничку и другу докумен-
тацију у вези са спроведеним поступком оцењивања усаглашено-
сти и издатом исправом о усаглашености, у року од десет година 
од дана издавања исправе о усаглашености, односно од дана сва-
ког појединачно спроведеног оцењивања усаглашености, ако тех-
ничким прописом није другачије одређено. 

Именовано тело врши ажурирање релевантних база података 
које води министарство надлежно за послове техничких прописа, 
стандардизације, акредитације, мера и драгоцених метала, у елек-
тронској форми, када је то применљиво.

Члан 18. 
Одредбе чл. 5 –17. ове уредбе сходно се примењују на оце-

њивање усаглашености које спроводи надлежни орган, односно на 
поступак које спроводи друго тело које има одобрење надлежног 
органа државне управе да изда исправу о усаглашености у складу 
са захтевима техничког прописа, ако овом уредбом није другачије 
одређено. 

На основу спроведеног оцењивања усаглашености из става 
1. овог члана, за предметни производ који испуњава прописане за-
хтеве, надлежни орган издаје одговарајућу исправу о усаглашено-
сти, у складу са техничким прописом. 

Ако се на основу спроведеног оцењивања усаглашености 
из става 1. овог члана утврди да предметни производ не испуња-
ва прописане захтеве, надлежни орган одбија издавање исправе о 
усаглашености. 

Члан 19.
Одредбе чл. 5 –17. ове уредбе сходно се примењују и на оце-

њивање усаглашености које спроводи именовано тело за оцењи-
вање усаглашености у смислу прегледа и провера усаглашености 
производа током века употребе, уколико није другачије прописано 
техничким или другим прописом.

Члан 20. 
Захтев за спровођење оцењивања усаглашености из члана 18. 

ове уредбе подноси се надлежном органу. 
Ако за потребе надлежног органа поступак спроводи неко 

друго тело за оцењивање усаглашености, надлежни орган, након 
што утврди да је захтев за оцењивање усаглашености потпун у 
смислу члана 5. став 2. ове уредбе, прослеђује тај захтев, са прате-
ћом документацијом истом телу. 

Тело за оцењивање усаглашености дужно је да извештај о 
спроведеном поступку, са копијом пратеће документације, доста-
ви надлежном органу. 

Члан 21.
Оцењивање усаглашености спроводи се на основу модула 

који су прописани техничким прописом. 
Техничким прописом се могу прописати следећи модули оце-

њивања усаглашености: 
1) Модул А  – Интерна контрола производње; 
2) Модул А1  – Интерна контрола производње и надгледано 

испитивање производа;
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3) Модул А2  – Интерна контрола производње и надгледано 

испитивање производа у насумичним интервалима;
4) Модул Б  – Преглед типа; 
5) Модул Ц  – Усаглашеност са типом на основу интерне кон-

троле производње; 
6) Модул Ц1  – Усаглашеност са типом на основу интерне 

контроле производње и надгледаног испитивања производа;
7)  Модул Ц2  – Усаглашеност са типом на основу интерне 

контроле производње и надгледаног испитивања производа у на-
сумичним интервалима;

8) Модул Д  – Усаглашеност са типом на основу обезбеђења 
квалитета производње;

9) Модул Д1  – Обезбеђење квалитета процеса производње;
10) Модул Е  – Усаглашеност са типом на основу обезбеђења 

квалитета производа; 
11) Модул Е1  – Обезбеђење квалитета завршне контроле и 

испитивања производа;
12) Модул Ф  – Усаглашеност са типом на основу верифика-

ције производа; 
13) Модул Ф1  – Усаглашеност на основу верификације про-

извода;
14) Модул Г  – Усаглашеност на основу појединачне верифи-

кације; 
15) Модул Х  – Усаглашеност на основу потпуног обезбеђења 

квалитета;
16) Модул Х1  – Усаглашеност на основу потпуног обезбеђе-

ња квалитета и прегледа пројекта. 
Осим модула, односно поступака оцењивања усаглашености 

из става 2. овог члана, техничким прописом могу да се пропишу и 
други модули оцењивања усаглашености. 

Модули оцењивања усаглашености из става 2. овог члана 
могу се примењивати појединачно или у комбинацији, у складу са 
техничким прописом. 

Модули оцењивања усаглашености из става 2. овог члана 
дати су у Прилогу 1, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен 
саставни део. 

III. НАЧИН ОДРЕЂИВАЊА ТРОШКОВА ОЦЕЊИВАЊА 
УСАГЛАШЕНОСТИ

Члан 22. 
Трошкове оцењивања усаглашености које спроводи именова-

но тело сноси подносилац захтева. 
Трошкови оцењивања усаглашености које спроводи имено-

вано тело морају бити сразмерни у односу на врсту и сложеност 
производа који је предмет оцењивања усаглашености, као и у од-
носу на сложеност и трајање поступка оцењивања усаглашености 
који именовано тело спроводи.

Трошкове оцењивања усаглашености именовано тело обра-
чунава и наплаћује применом једнаких критеријума без обзира да 
ли је захтев поднео домаћи или страни произвођач, његов заступ-
ник или увозник.

Трошкове оцењивања усаглашености именовано тело обра-
чунава и наплаћује применом једнаких критеријума без обзира да 
ли је захтев поднет за оцењивање усаглашености производа дома-
ћег или страног порекла.

Подносилац захтева може да, под условима који се уређују 
уговором са именованим телом, повуче захтев за оцењивање уса-
глашености, с тим да је дужан да именованом телу надокнади 
сразмеран део трошкова и накнаде, ако је спровођење оцењивања 
усаглашености започето. 

У случају повлачења захтева за оцењивање усаглашености, 
односно раскида уговора из става 5. овог члана, именовано тело је 
дужно да, у складу са уговором, врати поднету документацију под 
условима из тог уговора.

Члан 23.
Када за потребе надлежног органа оцењивање усаглашено-

сти спроводи тело које има одобрење надлежног органа државне 
управе да изда исправу о усаглашености у складу са захтевима 
техничког прописа, подносилац захтева плаћа трошкове оцењива-
ња усаглашености непосредно том телу у складу са критеријуми-
ма из члана 22. ове уредбе.

IV. ИСПРАВА О УСАГЛАШЕНОСТИ 

Члан 24. 
На основу спроведеног оцењивања усаглашености, за пред-

метни производ који испуњава прописане захтеве издаје се одгова-
рајућа исправа о усаглашености у складу са техничким прописом. 

Исправа о усаглашености је документ којим се потврђује да 
је производ усаглашен са захтевима техничког прописа. 

Исправа о усаглашености, која се издаје на основу техничких 
прописа, може бити: 

1) Декларација; 
2) Сертификат; 
3) извештај о испитивању; 
4) други документ којим се потврђује усаглашеност произво-

да са прописаним захтевима. 
Декларација и Сертификат могу да, као прилог, садрже и из-

вештаје о испитивању на основу којих су издати, ако је то предви-
ђено техничким прописом.

Члан 25.
Кадa је техничким прописом утврђена обавеза периодичних 

прегледа производа, тим прописом може бити прописана и обаве-
за издавања одговарајуће исправе ради потврђивања безбедности 
односно усаглашености тих производа током века употребе. 

Техничким прописом, за одређене производе, може бити 
утврђена обавеза издавања других, посебних исправа о усаглаше-
ности, односно докумената којима се потврђује усаглашеност тих 
производа са прописаним захтевима (хомологација и сл.). 

Члан 26. 
Декларација је исправа којом произвођач или његов заступ-

ник потврђује да: 
1) су испуњени сви одговарајући захтеви из техничког про-

писа; 
2) поседује техничку документацију, односно другу докумен-

тацију којом се потврђује испуњеност захтева из техничког про-
писа; 

3) преузима одговорност за усаглашеност производа са про-
писаним захтевима, односно за безбедност производа. 

Члан 27. 
Декларација садржи, нарочито: 
1) јединствени идентификациони број производа, уколико је 

то прописано техничким прописом; 
2) пословно име, односно име или назив и адресу седишта 

произвођача или заступника;
3) опис производа (може бити праћен фотографијом, ако је то 

одговарајуће) који садржи назив, марку, тип, односно модел или 
друге податке, ради ближе идентификације производа; 

4) изричиту изјаву којом се потврђује да је производ усагла-
шен са захтевима техничког прописа и назив тог прописа, укључу-
јући и број службеног гласила у коме је тај пропис објављен; 

5) податке о примењеним стандардима или техничким спе-
цификацијама на које се технички пропис позива, а у односу на 
које се изјављује да постоји усаглашеност, уколико је то прописа-
но техничким прописом; 

6) идентификацију и потпис овлашћеног лица, одговорног за 
издавање Декларације у име произвођача или његовог заступника; 

7) место и датум издавања Декларације. 
Осим података из става 1. овог члана, Декларација може да 

садржи и друге податке утврђене посебним техничким прописом. 

Члан 28. 
Сертификат је исправа којом именовано тело или друго тело 

које има одобрење надлежног органа за спровођење оцењивања 
усаглашености потврђује да је производ усаглашен са захтевима 
техничког прописа. 

Сертификат садржи, нарочито: 
1) пословно име, односно име или назив и адресу седишта 

именованог или другог тела које је издало Сертификат; 
2) јединствени број тела из Регистра именованих тела за оце-

њивање усаглашености или други одговарајући регистарски број 
у складу са захтевима посебног прописа којим се уређује статус 
тела која имају одобрење за оцењивање усаглашености; 
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3) назив и број Сертификата; 
4) пословно име, односно име или назив и адресу седишта 

произвођача; 
5) пословно име, односно име или назив и адресу седишта 

подносиоца захтева; 
6) назив производа који је предмет сертификата, укључујући 

и марку, тип, односно модел или друге податке ради ближе иден-
тификације производа, као и годину производње, када је то при-
менљиво; 

7) изричиту изјаву којом се потврђује да је производ усагла-
шен са захтевима техничког прописа и назив тог прописа, укљу-
чујући и број службеног гласила у коме је тај пропис објављен, 
односно изјаву којом се потврђује да је производ усаглашен са за-
хтевима примењених стандарда; 

8) број извештаја о испитивању или другог одговарајућег до-
кумента на основу кога је Сертификат издат, када је то прописано 
техничким прописом; 

9) рок важења Сертификата, када је то примењиво; 
10) идентификацију и потпис овлашћеног лица, одговорног 

за издавање Сертификата; 
11) место и датум издавања Сертификата. 
Осим података из става 1. овог члана, Сертификат може да 

садржи и друге или различите податке утврђене одговарајућим 
техничким прописом односно стандардом на који се технички 
пропис позива. 

Члан 29.
Извештај о испитивању је исправа којом именовано тело или 

надлежни орган потврђује да је производ усаглашен са прописа-
ним захтевима, уколико је то прописано техничким прописом. 

Извештај о испитивању садржи, нарочито: 
1) пословно име, односно име или назив и адресу седишта 

именованог или другог тела које је сачинило извештај о испити-
вању; 

2) јединствени број именованог тела из Регистра именованих 
тела за оцењивање усаглашености, када је то примењиво; 

3) назив исправе (извештаја о испитивању), број под којим 
је тај извештај сачињен, као и идентификацију сваке стране изве-
штаја која омогућава да се она препозна као део извештаја, као и 
прецизну идентификацију краја извештаја; 

4) идентификацију примењене методе испитивања; 
5) опис, стање и недвосмислену идентификацију узорака 

који су испитивани, датум пријема узорака, датуме обављања ис-
питивања, као и план и процедуре узорковања; 

6) резултате испитивања са, ако је потребно, мерним једини-
цама; када је неопходно због тумачења резултата испитивања, из-
јавом о усаглашености са захтевима или спецификацијама;

7) пословно име, односно име или назив и адресу седишта 
произвођача; 

8) пословно име, односно име или назив и адресу седишта 
подносиоца захтева; 

9) идентификацију и потпис овлашћеног лица, одговорног за 
сачињавање извештаја; 

10) место и датум издавања сачињавања извештаја. 
Осим података из става 2. овог члана, извештај о испитивању 

може садржати и друге или различите елементе утврђене одгова-
рајућим техничким прописом, односно српским стандардом на 
које се технички пропис позива. 

Члан 30. 
Садржина друге исправе, односно документа о усаглашено-

сти из члана 24. ове уредбе утврђује се техничким прописом, од-
носно одговарајућим српским стандардима. 

Члан 31. 
На исправе о усаглашености које сачињава, односно изда-

је надлежни орган, примењују се захтеви техничког прописа на 
основу кога се таква исправа издаје.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 32. 
Именована или друга тела за оцењивање усаглашености 

која имају одобрење надлежног органа у складу са захтевима 

техничких прописа који су донети пре ступања на снагу ове уред-
бе, настављају да обављају те послове оцењивања усаглашености 
у складу са овом уредбом, до доношења одлуке о њиховом статусу 
у складу са посебним прописом којим се уређују захтеви за име-
новање тела за оцењивање усаглашености.

Сертификати и друге исправе издате у складу са Уредбом о 
начину спровођења оцењивања усаглашености, садржају исправе 
о усаглашености, као и облику, изгледу и садржају знака усагла-
шености („Службени гласник РС”, бр. 98/09 и 23/17), остају на 
снази до истека рока њиховог важења, ако техничким прописом 
није другачије одређено, односно до истека рока од пет година на-
кон њиховог издавања, ако исправа није имала рок важења.

Члан 33. 
Даном почетка примене ове уредбе престаје да важи Уредба 

о начину спровођења оцењивања усаглашености, садржају испра-
ве о усаглашености, као и облику, изгледу и садржају знака усагла-
шености („Службени гласник РС”, бр. 98/09 и 23/17).

Члан 34.
Од дана ступања на снагу потврђеног међународног уговора 

о оцењивању усаглашености и прихватању индустријских прои-
звода са Европском унијом, у делу производа на које се тај уговор 
односи, оцењивање усаглашености могу да спроводе само имено-
вана тела која су пријављена Европској комисији (Нотификована 
тела), у складу са посебним прописом. 

Од дана приступања Републике Србије Европској унији, у 
делу производа на које се не односи међународни уговор из става 
1. овог члана, оцењивање усаглашености могу да спроводе само 
именована тела која су пријављена Европској комисији (Нотифи-
кована тела), у складу са посебним прописом. 

Од дана ступања на снагу потврђеног међународног уговора 
о оцењивању усаглашености и прихватању индустријских про-
извода са Европском унијом, речи у члану 3. став 2. ове уредбе: 
„Декларација о усаглашености (у даљем тексту: Декларација)” 
имаће значење „ЕУ декларација о усаглашености (у даљем тексту: 
ЕУ декларација)”, као и речи у чл. 24, 26. и 27. ове уредбе: „Декла-
рација” имаће значење „ЕУ декларација”. 

Од дана ступања на снагу потврђеног међународног уговора 
о оцењивању усаглашености и прихватању индустријских прои-
звода са Европском унијом, речи у члану 21. став 2. тачка 2) ове 
уредбе: „преглед типа” имаће значење: „ЕУ преглед типа”, речи у 
члану 24. став 4, као и члану 28. ове уредбе: „Сертификат” имаће 
значење: „ЕУ сертификат”. 

Члан 35. 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. 
маја 2022. године.
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У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

Прилог 1

МОДУЛИ ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ

Модул А – Интерна контрола производње

1. Интерна контрола производње је поступак оцењивања уса-
глашености којим произвођач испуњава обавезе из тач. 2, 3. и 4. 
овог модула и којим обезбеђује и изјављује, на сопствену одговор-
ност, да предметни производ испуњава захтеве техничког прописа 
који се на њега примењује.

2. Техничка документација
Произвођач сачињава техничку документацију, која треба 

да омогући оцењивање усаглашености производа са релевантним 
захтевима, и садржи одговарајуће анализе и процену једног или 
више ризика. У техничкој документацији је потребно назначити 
примењиве захтеве и обухватити процес пројектовања, израде и 
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функционисања производа, у оној мери у којој је то релевантно за 
такву оцену. 

Техничка документација мора, када је одговарајуће, да садр-
жи нарочито:

 – општи опис производа,
 – пројектне и производне цртеже и шеме производа и њего-

вих компоненти, подсклопова, кола итд.;
 – описе и објашњења потребне за разумевање наведених цр-

тежа и шема, као и начина рада производа;
 – списак српских/хармонизованих стандарда, примењених у 

целости или делимично, а ако ти стандарди нису примењени, описе 
са пратећим доказима о адекватности примењених решења за испу-
њавање битних захтева за здравље и безбедност, укључујући и листу 
других релевантних техничких спецификација које су примењене;

 – резултате прорачуна, провера и прегледа спроведених ради 
провере усаглашености производа са примењивим битним захте-
вима за здравље и безбедност, и

 – извештаје о испитивању.
3. Производња
Произвођач предузима све потребне мере да производни про-

цес и његово надгледање обезбеде усаглашеност израђеног прои-
звода са техничком документацијом из тачке 2. овог модула, као и 
са захтевима техничког прописа који се на тај производ примењују.

4. Знак усаглашености и декларација о усаглашености
4.1. Произвођач ставља знак усаглашености на сваки поје-

диначни производ који је усаглашен са применљивим захтевима 
техничког прописа.

4.2. Произвођач сачињава декларацију о усаглашености за 
сваки модел производа и чува је заједно са техничком докумен-
тацијом из тачке 2. овог модула тако да буду доступни надлежним 
органима најмање десет година након стављања производа на тр-
жиште. Декларацијом о усаглашености идентификује се производ 
за који је сачињена.

Примерак декларације о усаглашености се, на захтев, ставља 
на располагање надлежним органима.

5. Заступник
Обавезе произвођача које се односе на означавање знаком 

усаглашености и сачињавање декларације о усаглашености, може 
испунити његов заступник, у његово име и под његовом одговор-
ношћу, под условом да су наведене у овлашћењу произвођача.

Модул А1 – Интерна контрола производње и надгледано 
испитивање производа

1. Интерна контрола производње и надгледано испитивање 
производа је поступак оцењивања усаглашености којим прои-
звођач испуњава обавезе из тач. 2, 3, 4. и 5. овог модула и којим 
обезбеђује и изјављује, на сопствену одговорност, да предметни 
производ испуњава захтеве техничког прописа који се на њега 
примењује.

2. Техничка документација
Произвођач сачињава техничку документацију, која треба 

да омогући оцењивање усаглашености производа са релевантним 
захтевима, и садржи одговарајуће анализе и процену једног или 
више ризика. У техничкој документацији је потребно назначити 
примењиве захтеве и она обухвата процес пројектовања, израде и 
функционисања производа, у оној мери у којој је то релевантно за 
такво оцењивање. Техничка документација мора, када је одговара-
јуће, да садржи нарочито:

 – општи опис производа,
 – пројектне и производне цртеже и шеме производа и њего-

вих компоненти, подсклопова, кола итд.;
 – описе и објашњења потребне за разумевање наведених цр-

тежа и шема, као и начина рада производа;
 – списак српских/хармонизованих стандарда, примењених у 

целости или делимично, а ако ти стандарди нису примењени, опи-
се са пратећим доказима о адекватности примењених решења за 
испуњавање битних захтева за здравље и безбедност, укључујући 
и листу других релевантних техничких спецификација које су при-
мењене;

 – резултате прорачуна, провера и прегледа спроведених ради 
провере усаглашености производа са примењивим битним захте-
вима за здравље и безбедност, и

 – извештаје о испитивању.

3. Производња
Произвођач предузима све потребне мере да производни про-

цес и његово надгледање обезбеде усаглашеност израђеног прои-
звода са техничком документацијом из тачке 2. овог модула, као 
и са захтевима техничког прописа који се на тај производ приме-
њују.

4. Прегледи производа 
Произвођач за сваки појединачно израђени производ спрово-

ди један или више прегледа у вези са једним или више посебних 
аспеката производа, како би потврдио његову усаглашеност са од-
говарајућим захтевима техничког прописа. Прегледе може спрове-
сти акредитовано тело у саставу произвођача или именовано тело, 
по избору произвођача. У случају када прегледе обавља имено-
вано тело, произвођач под одговорношћу именованог тела током 
процеса производње ставља идентификациони број тог тела.

5. Знак усаглашености и декларација о усаглашености
5.1. Произвођач ставља знак усаглашености на сваки поје-

диначни производ који је усаглашен са применљивим захтевима 
техничког прописа.

5.2. Произвођач сачињава декларацију о усаглашености за 
сваки модел производа и чува је заједно са техничком докумен-
тацијом из тачке 2. овог модула тако да буду доступни надлежним 
органима најмање десет година након стављања производа на тр-
жиште. Декларацијом о усаглашености идентификује се производ 
за који је сачињена.

Примерак декларације о усаглашености се, на захтев, ставља 
на располагање надлежним органима.

6. Заступник
Обавезе произвођача које се односе на означавање знаком 

усаглашености и сачињавање декларације о усаглашености, може 
испунити његов заступник, у његово име и под његовом одговор-
ношћу, под условом да су наведене у овлашћењу.

Модул А2 – Интерна контрола производње и надгледано 
испитивање производа у насумичним интервалима

1. Интерна контрола производње и надгледано испитивање 
производа у насумичним интервалима је поступак оцењивања уса-
глашености којим произвођач испуњава обавезе из тач. 2, 3, 4. и 5. 
овог модула и којим обезбеђује и изјављује, на сопствену одговор-
ност, да предметни производ испуњава захтеве техничког прописа 
који се на њега примењује.

2. Техничка документација
Произвођач сачињава техничку документацију, која треба 

да омогући оцењивање усаглашености производа са релевантним 
захтевима, и садржи одговарајуће анализе и процену једног или 
више ризика. У техничкој документацији је потребно назначити 
примењиве захтеве и она обухвата процес пројектовања, израде и 
функционисања производа, у оној мери у којој је то релевантно за 
такво оцењивање. 

Техничка документација мора, када је одговарајуће, да садр-
жи нарочито:

 – општи опис производа;
 – пројектне и производне цртеже и шеме производа и њего-

вих компоненти, подсклопова, кола итд.;
 – описе и објашњења потребне за разумевање наведених цр-

тежа и шема, као и начина рада производа;
 – списак српских/хармонизованих стандарда, примењених у 

целости или делимично, а ако ти стандарди нису примењени, опи-
се са пратећим доказима о адекватности примењених решења за 
испуњавање битних захтева за здравље и безбедност, укључујући 
и листу других релевантних техничких спецификација које су при-
мењене;

 – резултате прорачуна, провера и прегледа спроведених ради 
провере усаглашености производа са примењивим битним захте-
вима за здравље и безбедност, и

 – извештаје о испитивању.
3. Производња
Произвођач предузима све потребне мере да производни про-

цес и његово надгледање обезбеде усаглашеност израђеног прои-
звода са техничком документацијом из тачке 2. овог модула, као 
и са захтевима техничког прописа који се на тај производ приме-
њују.
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4. Прегледи производа 
Прегледе производа може спровести акредитовано тело у са-

ставу произвођача или именовано тело по избору произвођача у 
насумичним интервалима које утврди то тело, како би се потвр-
дио квалитет интерних прегледа производа, водећи рачуна, између 
осталог, о технолошкој сложености производа и обиму производ-
ње. То тело прегледа одговарајући узорак израђених производа, 
пре њиховог стављања на тржиште, и спроводи одговарајућа ис-
питивања, у складу са одговарајућим деловима српског/хармони-
зованог стандарда и/или техничких спецификација, или еквива-
лентна испитивања, како би проверило усаглашености производа 
са релевантним захтевима применљивог техничког прописа. 

Провера се спроводи како би се утврдило да ли је процес 
производње извршен унутар прихватљивих граница и како би се 
обезбедила усаглашеност производа. 

У случају када испитивања спроводи именовано тело, про-
извођач под одговорношћу именованог тела током процеса прои-
зводње ставља идентификациони број тог тела.

5. Знак усаглашености и декларација о усаглашености
5.1. Произвођач ставља знак усаглашености на сваки поје-

диначни производ који је усаглашен са применљивим захтевима 
техничког прописа.

5.2. Произвођач сачињава декларацију о усаглашености за 
сваки модел производа и чува је заједно са техничком докумен-
тацијом из тачке 2. овог модула тако да буду доступни надлежним 
органима најмање десет година након стављања производа на тр-
жиште. Декларацијом о усаглашености идентификује се производ 
за који је сачињена.

Примерак декларације о усаглашености се, на захтев, ставља 
на располагање надлежним органима.

6. Заступник
Обавезе произвођача које се односе на означавање знаком 

усаглашености и сачињавање декларације о усаглашености, може 
испунити његов заступник, у његово име и под његовом одговор-
ношћу, под условом да су наведене у овлашћењу.

Модул Б – Преглед типа

1. Преглед типа је део поступка оцењивања усаглашености 
којим именовано тело прегледа технички пројекат производа и ве-
рификује и потврђује да технички пројекат производа испуњава 
захтеве применљивог техничког прописа.

2. Преглед типа спроводи се на један од следећих начина:
 – прегледом узорка завршеног производа, репрезентативног 

за предвиђену производњу (производни тип);
 – оценом адекватности техничког пројекта производа прегле-

дом техничке документације и других доказа наведених у тачки 
3. овог модула и прегледом узорака једног или више критичних 
делова производа (комбинација производног типа и пројектног 
типа), репрезентативног за предвиђену производњу;

 – оценом адекватности техничког пројекта производа прегле-
дом техничке документације и других доказа наведених у тачки 3. 
овог модула, без прегледа узорка (пројектни тип).

3. Произвођач подноси захтев за преглед типа именованом 
телу по свом избору. 

Захтев мора да садржи: 
1) име и адресу произвођача и име и адресу његовог заступ-

ника, ако он подноси захтев; 
2) писану изјаву да захтев није поднет другом именованом 

телу; 
3) техничку документацију која мора да омогући оцењивање 

усаглашености производа са захтевима применљивог техничког 
прописа, као и да обухвати одговарајућу анализу и процену ри-
зика. Техничка документација мора да садржи прецизно наведене 
захтеве који се на производ примењују, а у мери у којој је потреб-
но за оцењивање усаглашености, документација мора да обухвати 
пројектовање, производњу и функционисање производа, и да са-
држи најмање следеће: 

 – општи опис производа; 
 – пројектне и радионичке цртеже и шеме спајања компонена-

та, подсклопова, струјних кола итд.; 
 – описе и објашњења неопходна за разумевање наведених цр-

тежа и шема, као и рада производа; 

 – списак српских/хармонизованих стандарда, примењених у 
целости или делимично, а ако ти стандарди нису примењени, опи-
се са пратећим доказима о адекватности примењених решења за 
испуњавање битних захтева за здравље и безбедност, укључујући 
и листу других релевантних техничких спецификација које су при-
мењене. У случају делимичне примене српских/хармонизованих 
стандарда, у техничкој документацији наводи се који су делови 
примењени; 

 – резултате изведених пројектних прорачуна, спроведених 
испитивања, итд.; 

 – извештаје о испитивању; 
 – узорак производа репрезентативан за предвиђену производ-

њу. Именовано тело може тражити додатне узорке ако су потребни 
за спровођење програма испитивања;

 – додатне доказе о адекватности техничког пројекта. У на-
веденим доказима мора се навести сва коришћена документаци-
ја, нарочито у случају када одговарајући српски/хармонизовани 
стандарди и/или техничке спецификације нису у потпуности при-
мењени. Додатни докази укључују, када је потребно, резултате 
испитивања спроведених у лабораторији произвођача или у некој 
другој испитној лабораторији, у његово име или под његовом од-
говорношћу.

4. Именовано тело:
За производ: 
4.1. прегледа техничку документацију и друге доказе како би 

оценило адекватност техничког пројекта производа. 
За један или више узорака:
4.2. проверава да ли је узорак израђен у складу са техничком 

документацијом и идентификује елементе који су пројектовани у 
складу са примењивим одредбама одговарајућих српских/хармо-
низованих стандарда, као и елементе који су пројектовани у скла-
ду са другим релевантним техничким спецификацијама; 

4.3. обавља или обезбеђује да буду обављени одговарајући 
прегледи и испитивања у циљу провере, када је произвођач одлу-
чио да примени решења из одговарајућих српских/хармонизова-
них стандарда, да ли су та решења исправно примењена; 

4.4. обавља или обезбеђује да буду обављени одговарајући 
прегледи и испитивања у циљу провере, када нису примењена 
решења из одговарајућих српских/хармонизованих стандарда, да 
ли су решења која је усвојио произвођач примењујући друге реле-
вантне техничке спецификације усаглашена са битним захтевима 
из применљивог техничког прописа; 

4.5. договара са подносиоцем захтева локацију на којој ће 
бити обављени прегледи и испитивања.

5. Именовано тело сачињава извештај о процени у коме на-
води активности спроведене у складу са тачком 4. овог модула и 
резултате тих активности. Не доводећи у питање обавезе према 
органу надлежном за именовање, именовано тело може да објави 
садржај сачињеног извештаја, у целости или делимично, искљу-
чиво уз претходно прибављену сагласност произвођача.

6. Ако тип испуњава примењиве захтеве применљивог тех-
ничког прописа, именовано тело издаје произвођачу сертификат 
о прегледу типа. Овај сертификат мора да садржи име и адресу 
произвођача, закључке прегледа, услове, ако их има, за његово ва-
жење, као и податке потребне за идентификацију одобреног типа. 
Сертификат о прегледу типа може да садржи и један или више 
прилога.

Сертификат о прегледу типа и његови прилози морају да са-
држе све релевантне информације које омогућавају проверу уса-
глашености израђених производа са прегледаним типом, као и 
контроле током употребе.

Ако тип не испуњава примењиве захтеве одговарајућег тех-
ничког прописа, именовано тело одбија издавање сертификата о 
прегледу типа и о томе обавештава подносиоца захтева,  наводећи 
детаљне разлоге за одбијање.

7. Именовано тело мора увек да буде информисано о најса-
временијим општеприхваћеним техничко-технолошким сазна-
њима које указују да одобрени тип можда више није усаглашен 
са одговарајућим захтевима применљивог техничког прописа, и 
утврђује да ли та сазнања захтевају даља испитивања, о чему оба-
вештава произвођача. 

Произвођач мора да обавести именовано тело, које чува тех-
ничку документацију у вези са сертификатом о прегледу типа, о 
свим изменама одобреног типа које могу да утичу на усаглашеност 
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производа са битним захтевима применљивог техничког прописа 
или на услове важења тог сертификата. Овакве измене одобреног 
типа захтевају издавање додатног одобрења у облику додатка на 
оригинални сертификат о прегледу типа.

8. Именовано тело мора да обавештава орган надлежан за 
именовање о издатим или повученим сертификатима о прегледу 
типа и/или њиховим додацима, као и да му, периодично или на за-
хтев, доставља листе сертификата и/или њихових додатака које је 
одбило да изда, повукло, суспендовало или на други начин огра-
ничило. 

Именовано тело мора да обавештава друга именована тела о 
сертификатима о прегледу типа и/или њиховим додацима које је 
одбило да изда, које је повукло, суспендовало или на други начин 
ограничило, а на њихов захтев, и о сертификатима и/или њиховим 
додацима које је издало. 

Именовано тело, на захтев надлежних органа и других име-
нованих тела, доставља копије сертификата о прегледу типа и/или 
њихових додатака. На захтев надлежних органа, именовано тело 
доставља и копије техничке документације и резултата прегледа 
и испитивања које је спровело. Именовано тело мора да чува при-
мерак сертификата о прегледу типа, његових прилога и додатака, 
као и техничку документацију, укључујући и документацију коју 
је доставио произвођач, најмање до истека рока важења сертифи-
ката.

9. Произвођач мора да чува примерак сертификата о прегле-
ду типа, његових прилога и додатака, заједно са техничком доку-
ментацијом, и да их учини доступним на захтев надлежних орга-
на, најмање десет година након стављања производа на тржиште. 

10. Заступник 
Заступник произвођача, у име произвођача и на његову од-

говорност, може да поднесе захтев из тачке 3. овог модула, као и 
да извршава обавезе из тач. 7. и 9. овог модула, ако је то одређено 
овлашћењем које је произвођач издао заступнику.

Модул Ц – Усаглашеност са типом на основу интерне 
контроле производње

1. Усаглашеност са типом на основу интерне контроле про-
изводње је део поступка оцењивања усаглашености којим прои-
звођач испуњава обавезе из тач. 2. и 3. овог модула и обезбеђује и 
изјављује, искључиво на сопствену одговорност, да је предметни 
производ на који се примењује технички пропис усаглашен са ти-
пом који је описан у Сертификату о прегледу типа и да испуњава 
захтеве из техничких прописа који се на њега примењује.

2. Производња
Произвођач предузима све мере које су потребне да прои-

зводни процес и његово надгледање обезбеде усаглашеност изра-
ђеног производа са типом који је описан у Сертификату о прегледу 
типа и да испуњава захтеве техничког прописа који се на тај про-
извод примењује.

3. Знак усаглашености и декларација о усаглашености
3.1. Произвођач ставља знак усаглашености на сваки поједи-

начан производ који је усаглашен са типом описаним у Сертифи-
кату о прегледу типа и захтевима из техничког прописа који се на 
тај производ примењују.

3.2. Произвођач сачињава декларацију о усаглашености за 
сваки модел производа и чува је тако да буде доступна надлежним 
органима, најмање десет година након стављања производа на тр-
жиште.

У декларацији о усаглашености идентификује се модел прои-
звода за који је сачињена.

Примерак декларације о усаглашености се, на захтев, ставља 
на располагање надлежним органима.

4. Заступник
Обавезе произвођача из тачке 3. овог модула, у његово име и 

на његову одговорност, може да испуни његов заступник ако је то 
наведено у овлашћењу.

Модул Ц1 – Усаглашеност са типом на основу интерне 
контроле производње и надгледаног испитивања производа 

1. Усаглашеност са типом на основу интерне контроле прои-
зводње и надгледаног испитивања производа је поступак оцењива-
ња усаглашености којим произвођач испуњава обавезе из тач. 2, 3. 

и 4. овог модула и којим обезбеђује и изјављује, на сопствену од-
говорност, да је предметни производ у складу са типом описаним 
у сертификату о прегледу типа и да испуњава захтеве техничког 
прописа који се на њега примењују.

2. Производња
Произвођач предузима све мере које су потребне да прои-

зводни процес и његово надгледање обезбеде усаглашеност изра-
ђеног производа са типом који је описан у Сертификату о прегледу 
типа и да испуњава захтеве техничких прописа који се на тај про-
извод примењују.

3. Прегледи производа 
Произвођач за сваки појединачно израђени производ спрово-

ди један или више прегледа у вези са једним или више посебних 
аспеката производа, како би потврдио његову усаглашеност са од-
говарајућим захтевима техничког прописа. Прегледе може спрове-
сти акредитовано тело у саставу произвођача или именовано тело, 
по избору произвођача. 

У случају када прегледе обавља именовано тело, произвођач 
под одговорношћу именованог тела током процеса производње 
ставља идентификациони број тог тела.

4. Знак усаглашености и декларација о усаглашености
4.1. Произвођач ставља знак усаглашености на сваки поједи-

начан производ који је усаглашен са типом описаним у Сертифи-
кату о прегледу типа и захтевима из техничког прописа који се на 
тај производ примењују.

4.2. Произвођач сачињава декларацију о усаглашености за 
сваки модел производа и чува је тако да буде доступна надлежним 
органима, најмање десет година након стављања производа на тр-
жиште.

У декларацији о усаглашености идентификује се модел прои-
звода за који је сачињена.

Примерак декларације о усаглашености се, на захтев, ставља 
на располагање надлежним органима.

5. Заступник
Обавезе произвођача које се односе на означавање знаком 

усаглашености и сачињавање декларације о усаглашености, може 
испунити његов заступник, у његово име и под његовом одговор-
ношћу, под условом да су наведене у овлашћењу.

Модул Ц2 – Усаглашеност са типом на основу интерне 
контроле производње и надгледаног испитивања производа у 

насумичним интервалима

1. Усаглашеност са типом на основу интерне контроле прои-
зводње и надгледаног испитивања производа у насумичним интер-
валима је поступак оцењивања усаглашености којим произвођач 
испуњава обавезе из тач. 2, 3. и 4. овог модула и којим обезбеђује 
и изјављује, на сопствену одговорност, да је предметни производ 
у складу са типом описаним у сертификату о прегледу типа и да 
испуњава захтеве применљивог техничког прописа.

2. Производња
Произвођач предузима све мере које су потребне да прои-

зводни процес и његово надгледање обезбеде усаглашеност изра-
ђеног производа са типом који је описан у Сертификату о прегледу 
типа и да испуњава захтеве применљивог техничког прописа.

3. Прегледи производа
Прегледе производа спроводи акредитовано тело у саставу 

произвођача или именовано тело по избору произвођача, у насу-
мичним интервалима које утврди то тело, како би се потврдио ква-
литет интерних прегледа производа, водећи рачуна, између оста-
лог, о технолошкој сложености производа и обиму производње. 
Наведено тело прегледа одговарајући узорак израђених произво-
да, пре њиховог стављања на тржиште, и спроводи одговарајућа 
испитивања, у складу са одговарајућим деловима српског/хармо-
низованог стандарда и/или техничких спецификација, или еквива-
лентна испитивања, како би проверило усаглашеност производа са 
релевантним захтевима применљивог техничког прописа.

Испитивање узорка се спроводи како би се утврдило да ли 
је процес производње извршен унутар прихватљивих граничних 
вредности и како би се обезбедила усаглашеност производа. 

У случају када испитивања спроводи именовано тело, про-
извођач под одговорношћу именованог тела током процеса прои-
зводње ставља идентификациони број тог тела.
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4. Знак усаглашености и декларација о усаглашености
4.1. Произвођач ставља знак усаглашености на сваки поједи-

начан производ који је усаглашен са типом описаним у Сертифика-
ту о прегледу типа и применљивим захтевима техничког прописа.

4.2. Произвођач сачињава декларацију о усаглашености за 
сваки модел производа и чува је тако да буде доступна надлежним 
органима, најмање десет година након стављања производа на тр-
жиште.

У декларацији о усаглашености идентификује се производ за 
који је сачињена.

Примерак декларације о усаглашености се, на захтев, ставља 
на располагање надлежним органима.

5. Заступник
Обавезе произвођача које се односе на означавање знаком 

усаглашености и сачињавање декларације о усаглашености, може 
испунити његов заступник, у његово име и под његовом одговор-
ношћу, под условом да су наведене у овлашћењу.

Модул Д – Усаглашеност са типом на основу обезбеђивања 
квалитета производње

1. Усаглашеност са типом на основу обезбеђивања квалитета 
производње је део поступка оцењивања усаглашености којим про-
извођач испуњава обавезе из тач. 2. и 5. овог модула и обезбеђује и 
изјављује, искључиво на своју одговорност, да су предметни прои-
зводи усаглашени са типом који је описан у Сертификату о прегле-
ду типа и да испуњавају захтеве применљивог техничког прописа.

2. Производња 
Произвођач мора да има одобрен систем квалитета за про-

изводњу, завршно контролисање и испитивање предметних прои-
звода у складу са тачком 3. овог модула, и подлеже надгледању од 
стране именованог тела у складу са тачком 4. овог модула.

3. Систем квалитета
3.1. Произвођач подноси захтев за оцењивање свог система 

квалитета за предметне производе именованом телу по свом избору.
Захтев мора да садржи:
 – име и адресу произвођача и име и адресу његовог заступни-

ка, ако он подноси захтев;
 – писану изјаву да захтев није поднет другом именованом 

телу;
 – све релевантне информације о предвиђеној категорији про-

извода;
 – документацију која се односи на систем квалитета;
 – техничку документацију о одобреном типу и примерак сер-

тификата о прегледу типа.
3.2. Систем квалитета мора да обезбеди усаглашеност прои-

звода са типом који је описан у сертификату о прегледу типа и са 
захтевима техничког прописа који се на те производе примењују.

Сви елементи, захтеви и одредбе које је произвођач усвојио 
документују се на систематичан и уредан начин у облику писаних 
процедура, поступака и упутстава. Документација о систему ква-
литета мора да омогући доследно тумачење процедура, планова, 
упутстава и записа о систему квалитета.

Документација о систему квалитета, нарочито, садржи сле-
деће описе:

 – циљева квалитета и организационе структуре, одговорно-
сти и овлашћења руководства у погледу квалитета производа;

 – одговарајућих техника, процеса и систематских мера, које 
ће се користити у производњи, контроли квалитета и обезбеђењу 
квалитета;

 – прегледа и испитивања који ће бити спроведени пре, за вре-
ме и након производње, као и учесталост којом ће се они спрово-
дити;

 – записа система квалитета, као што су извештаји о контро-
лисању, подаци о испитивању, подаци о еталонирању, извештаји о 
квалификацијама релевантног особља, итд.;

 – начина за надгледање постизања захтеваног квалитета про-
извода и ефективног спровођења система квалитета.

3.3. Именовано тело оцењује систем квалитета како би утвр-
дило да ли испуњава захтеве  из тачке 3.2. овог модула.

Именовано тело полази од претпоставке усаглашености са 
тим захтевима за елементе система квалитета који су усаглашени 
са одговарајућим захтевима релевантног српског/хармонизованог 
стандарда, односно техничке спецификације.

Оцењивачки тим именованог тела, поред искуства у области 
система квалитета, мора да има најмање једног члана са иску-
ством оцењивања у области предметног производа и производне 
технологије, као и знање о примењивим захтевима одговарајућег 
техничког прописа.

Оцењивање укључује оцењивачку посету просторијама про-
извођача. Оцењивачки тим прегледа документацију из тачке 3.1. 
алинеја пета овог модула, како би се уверио у способност прои-
звођача да идентификује релевантне захтеве техничког прописа и 
да спроведе неопходне прегледе и испитивања у циљу обезбеђива-
ња усаглашености предметног производа са тим захтевима.

О одлуци којом се оцењује систем квалитета, обавештава се 
произвођач. Обавештење мора да садржи закључке оцењивања и 
образложену одлуку о оцени.

3.4. Произвођач мора да испуњава обавезе које произлазе из 
одобреног система квалитета, као и да одржава систем тако да он 
остане адекватан и ефикасан.

3.5. Произвођач обавештава именовано тело које је одобрило 
систем квалитета о свакој планираној промени у том систему.

Именовано тело оцењује све предложене промене и одлучује 
о томе да ли измењени систем квалитета и даље испуњава захтеве 
из тачке 3.2. овог модула или је потребно поновно оцењивање.

Именовано тело обавештава произвођача о својој одлуци. 
Обавештење мора да садржи закључке прегледа и образложену 
одлуку о оцени.

4. Надгледање одобреног система квалитета од стране име-
нованог тела

4.1. Сврха надгледања је да обезбеди да произвођач у потпу-
ности испуњава све обавезе које произлазе из одобреног система 
квалитета.

4.2. Произвођач, за потребе оцењивања, омогућава именова-
ном телу приступ просторијама, односно местима за производњу, 
контролисање, испитивање и складиштење, и пружа му све по-
требне информације, а нарочито:

 – документацију о систему квалитета;
 – записе система квалитета, као што су извештаји о контро-

лисању и подаци о испитивању, подаци о еталонирању, извештаји 
о квалификацијама релевантног особља, итд.

4.3. Именовано тело периодично обавља провере како би се 
уверило да произвођач одржава и примењује систем квалитета, и 
доставља произвођачу извештај о провери.

4.4. Именовано тело може да спроводи и ненајављене посете 
произвођачу, приликом којих, ако је потребно, може да спроводи 
испитивања или обезбеђује да она буду спроведена како би се уве-
рило да систем квалитета функционише правилно. 

Именовано  тело доставља произвођачу извештај о посети, 
као и извештај о испитивањима ако су она спроведена.

5. Знак усаглашености и декларација о усаглашености
5.1. Произвођач ставља знак усаглашености и, под одговор-

ношћу именованог тела из тачке 3.1. овог модула, идентификацио-
ни број тог тела, на сваки појединачан производ који је усаглашен 
са типом описаним у сертификату о прегледу типа и који испуња-
ва примењиве захтеве из техничког прописа.

5.2. Произвођач сачињава декларацију о усаглашености за 
сваки модел производа и чува је тако да буде доступна на захтев 
надлежних органа, најмање десет година након стављања прои-
звода на тржиште. 

У декларацији о усаглашености наводи се модел производа 
за који је сачињена.

Примерак декларације о усаглашености се, на захтев, ставља 
на располагање надлежним органима.  

6. Произвођач, најмање десет година након стављања прои-
звода на тржиште, чува и чини доступном надлежним органима:

 – документацију из тачке 3.1. овог модула;
 – податке о промени система квалитета из тачке 3.5. овог мо-

дула, како је одобрена;
 – одлуке и извештаје именованог тела из тач. 3.5, 4.3. и 4.4. 

овог модула.
7. Именовано тело мора да обавештава орган надлежан за 

именовање о издатим или повученим одобрењима система ква-
литета, као и да му, периодично или на захтев, доставља списак 
одобрења система квалитета које је одбило да изда, повукло, су-
спендовало или на други начин ограничило.

Именовано тело мора да обавештава друга именована тела 
о одобрењима система квалитета које је одбило да изда, које је 
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повукло, суспендовало или на други начин ограничило, а на њи-
хов захтев и о одобрењима система квалитета које је издало.

8. Заступник
Обавезе произвођача из тач. 3.1, 3.5, 5. и 6. овог модула, у 

његово име и на његову одговорност, може да испуни његов за-
ступник, ако је то одређено овлашћењем које је произвођач издао 
заступнику.

Модул Д1 – Обезбеђење квалитета процеса производње

1. Обезбеђење квалитета процеса производње је поступак 
оцењивања усаглашености којим произвођач испуњава обавезе из 
тач. 2, 4. и 7. овог модула, и обезбеђује и изјављује искључиво на 
сопствену одговорност да предметни производи испуњавају захте-
ве применљивог техничког прописа.

2. Техничка документација
Произвођач сачињава техничку документацију, која треба да 

омогући оцењивање усаглашености производа са релевантним за-
хтевима и мора да обухвати адекватну анализу и процену ризика. 
У техничкој документацији је потребно назначити примењиве за-
хтеве и да обухвати процес пројектовања, израде и функциониса-
ња производа, у мери у којој су релевантни за оцењивање. Технич-
ка документација мора, када је одговарајуће, да садржи нарочито:

 – општи опис производа;
 – пројектне и производне цртеже и шеме производа и њего-

вих компоненти, подсклопова, кола итд.;
 – описе и објашњења потребне за разумевање наведених цр-

тежа и шема, као и начина рада производа;
 – списак српских/хармонизованих стандарда, примењених 

у целости или делимично, а ако ти стандарди нису примењени, 
описе са пратећим доказима о адекватности примењених решења 
за испуњавање битних захтева за здравље и безбедност, укључу-
јући и листу других релевантних техничких спецификација које 
су примењене. У случају да су српски/хармонизовани стандарди 
делимично примењени, у техничкој документацији треба навести 
делове који су примењени; 

 – резултате прорачуна, провера и прегледа, и
 – извештаје о испитивању.
3. Произвођач чува техничку документацију тако да буде до-

ступна надлежним органима у периоду од десет година након ста-
вљања производа на тржиште.

4. Производња
Произвођач мора да има одобрен систем квалитета за про-

изводњу, завршно контролисање и испитивање предметних прои-
звода у складу са тачком 5. овог модула, и подлеже надгледању од 
стране именованог тела у складу са тачком 6. овог модула. 

5. Систем квалитета
5.1. Произвођач подноси захтев за оцењивање свог система 

квалитета за предметне производе именованом телу по свом из-
бору.

Захтев мора да садржи:
 – име и адресу произвођача и име и адресу његовог заступни-

ка, ако он подноси захтев;
 – писану изјаву да захтев није поднет другом именованом 

телу;
 – све релевантне информације о предвиђеној категорији про-

извода;
 – документацију која се односи на систем квалитета;
 – техничку документацију из тачке 2. овог модула.
5.2. Систем квалитета мора да обезбеди усаглашеност прои-

звода са захтевима применљивог техничког прописа.
Сви елементи, захтеви и одредбе које је произвођач усвојио 

документују се на систематичан и уредан начин у облику писаних 
процедура, поступака и упутстава. Документација о систему ква-
литета мора да омогући доследно тумачење процедура, планова, 
упутстава и записа о систему квалитета.

Документација о систему квалитета, нарочито, садржи сле-
деће описе:

 – циљева квалитета и организационе структуре, одговорно-
сти и овлашћења руководства у погледу квалитета производа;

 – одговарајућих техника, процеса и систематских мера, које 
ће се користити у производњи, контроли квалитета и обезбеђењу 
квалитета;

 – прегледа и испитивања који ће бити спроведени пре, за време 
и након производње, као и учесталост којом ће се они спроводити;

 – записа система квалитета, као што су извештаји о контро-
лисању, подаци о испитивању, подаци о еталонирању, извештаји о 
квалификацијама релевантног особља, итд.;

 – начина за надгледање постизања захтеваног квалитета про-
извода и ефикасног спровођења система квалитета.

5.3. Именовано тело оцењује систем квалитета како би утвр-
дило да ли су испуњени захтеви  из тачке 5.2. овог модула.

Именовано тело полази од претпоставке усаглашености са 
тим захтевима за елементе система квалитета који су усаглашени 
са одговарајућим захтевима релевантног српског/хармонизованог 
стандарда, односно са техничком спецификацијом.

Оцењивачки тим именованог тела, поред искуства у области 
система квалитета, мора да има најмање једног члана са иску-
ством оцењивања у области предметног производа и производне 
технологије, као и знање о примењивим захтевима одговарајућег 
техничког прописа.

Оцењивање укључује оцењивачку посету просторијама про-
извођача. Оцењивачки тим прегледа документацију из тачке 2. 
овог модула, како би се уверио у способност произвођача да иден-
тификује релевантне захтеве техничког прописа и да спроведе не-
опходне прегледе и испитивања у циљу обезбеђивања усаглаше-
ности предметног производа са тим захтевима.

О одлуци којом се оцењује систем квалитета, обавештава се 
произвођач. Обавештење мора да садржи закључке оцењивања и 
образложену одлуку о оцени.

5.4. Произвођач мора да испуњава обавезе које произлазе из 
одобреног система квалитета, као и да одржава систем тако да он 
остане адекватан и ефикасан.

5.5. Произвођач обавештава именовано тело које је одобрило 
систем квалитета о свакој планираној промени у том систему.

Именовано тело оцењује све предложене промене и одлучује 
о томе да ли измењени систем квалитета и даље испуњава захтеве 
из тачке 5.2. овог модула или је  потребно поновно оцењивање.

Именовано тело обавештава произвођача о својој одлуци. 
Обавештење мора да садржи закључке прегледа и образложену 
одлуку о оцени.

6. Надгледање одобреног система квалитета од стране име-
нованог тела

6.1. Сврха надгледања је да обезбеди да произвођач у потпу-
ности испуњава све обавезе које произлазе из одобреног система 
квалитета.

6.2. Произвођач, за потребе оцењивања, омогућава именова-
ном телу приступ просторијама, односно местима за производњу, 
контролисање, испитивање и складиштење, и пружа му све по-
требне информације, а нарочито:

 – документацију о систему квалитета;
 – техничку документацију из тачке 2. овог модула;
 – записе система квалитета, као што су извештаји о контро-

лисању и подаци о испитивању, подаци о еталонирању, извештаји 
о квалификацијама релевантног особља, итд.

6.3. Именовано тело периодично обавља провере како би се 
уверило да произвођач одржава и примењује систем квалитета, и 
доставља произвођачу извештај о провери.

6.4. Именовано тело може да спроводи и ненајављене посе-
те произвођачу, приликом којих, ако је потребно, може да спрово-
ди испитивања или да се стара да она буду спроведена како би се 
уверило да систем квалитета функционише правилно. Именовано  
тело доставља произвођачу извештај о посети, као и извештај о 
испитивањима ако су она спроведена.

7. Знак усаглашености и декларација о усаглашености
7.1. Произвођач ставља знак усаглашености и, под одговор-

ношћу именованог тела из тачке 5.1. овог модула, идентификаци-
они број тог тела, на сваки појединачан производ који испуњава 
примењиве захтеве техничког прописа.

7.2. Произвођач сачињава декларацију о усаглашености за 
сваки модел производа и чува је тако да буде доступна на захтев 
надлежних органа, најмање десет година након стављања прои-
звода на тржиште. 

У декларацији о усаглашености наводи се модел производа 
за који је сачињена.

Примерак декларације о усаглашености се, на захтев, ставља 
на располагање надлежним органима.  
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8. Произвођач, најмање десет година након стављања прои-
звода на тржиште, чува и чини доступном надлежним органима:

 – документацију из тачке 5.1. овог модула;
 – податке о промени система квалитета из тачке 5.5. овог мо-

дула, како је одобрена;
 – одлуке и извештаје именованог тела из тач. 5.5, 6.3. и 6.4. 

овог модула.
9. Именовано тело обавештава орган надлежан за именовање 

о издатим или повученим одобрењима система квалитета, као и 
да му, периодично или на захтев, доставља листе одобрења систе-
ма квалитета које је одбило да изда, повукло, суспендовало или на 
други начин ограничило.

Именовано тело обавештава друга именована тела о одобре-
њима система квалитета које је одбило да изда, које је повукло, 
суспендовало или на други начин ограничило, а на њихов захтев и 
о одобрењима система квалитета које је издало.

10. Заступник
Обавезе произвођача из тач. 3, 5.1, 5.5, 7. и 8. овог модула, 

у његово име и на његову одговорност, може да испуни његов за-
ступник, ако је то одређено овлашћењем произвођача.

Модул Е – Усаглашеност са типом на основу обезбеђења 
квалитета производа

1. Усаглашеност са типом на основу обезбеђења квалитета про-
извода је део поступка оцењивања усаглашености којим произвођач 
испуњава обавезе из тач. 2. и 5. овог модула и обезбеђује и изјављу-
је искључиво на сопствену одговорност да су предметни производи 
усаглашени са типом који је описан у сертификату о прегледу типа и 
да испуњавају захтеве применљивог техничког прописа.

2. Производња
Произвођач мора да има одобрени систем квалитета за завр-

шну контролу производа и испитивање предметних производа у 
складу са тачком 3. овог модула и подлеже надгледању из тачке 4. 
овог модула.

3. Систем квалитета
3.1. Произвођач подноси захтев за оцењивање свог система 

квалитета именованом телу по свом избору, за предметне производе.
Захтев мора да садржи:
 – име и адресу произвођача и име и адресу његовог заступни-

ка, ако он подноси захтев;
 – писану изјаву да исти захтев није поднет другом именова-

ном телу;
 – све релевантне информације о предвиђеној категорији про-

извода;
 – документацију која се односи на систем квалитета;
 – техничку документацију о одобреном типу и примерак сер-

тификата о прегледу типа.
3.2. Систем квалитета мора да обезбеди усаглашеност прои-

звода са типом који је описан у сертификату о прегледу типа и са 
примењивим захтевима техничког прописа.

Сви елементи, захтеви и одредбе које је произвођач усвојио 
документују се на систематичан и уредан начин у облику писаних 
процедура, поступака и упутстава. 

Документација о систему квалитета мора да омогући дослед-
но тумачење процедура, планова, упутстава и записа о систему 
квалитета.

Документација система квалитета нарочито садржи следеће 
описе:

 – циљева квалитета и организационе структуре, одговорно-
сти и овлашћења руководства у погледу квалитета производа;

 – прегледа и испитивања који ће бити спроведени након про-
изводње;

 – записа о квалитету, као што су извештаји о контролисању и 
подаци о испитивањима, подаци о еталонирању, извештаји о ква-
лификацијама релевантног особља, итд.;

 – начина надгледања ефикасног функционисања система ква-
литета.

3.3. Именовано тело оцењује систем квалитета како би утвр-
дило да ли испуњава захтеве из тачке 3.2. овог модула.

Именовано тело полази од претпоставке усаглашености са 
овим захтевима у погледу елемената система квалитета који су 
усаглашени са одговарајућим захтевима релевантног српског/хар-
монизованог стандарда односно техничких спецификација.

Оцењивачки тим именованог тела, поред искуства у области 
система квалитета, мора да има најмање једног члана са иску-
ством оцењивања у области предметног производа и производне 
технологије, као и знање о примењивим захтевима из одговарају-
ћег техничког прописа. Оцењивање укључује оцењивачку посету 
просторијама произвођача. Оцењивачки тим прегледа документа-
цију из тачке 3.1. алинеја пета овог модула, како би се уверио у 
способност произвођача да идентификује релевантне захтеве тех-
ничког прописа и да спроведе неопходне прегледе и испитивања у 
циљу обезбеђивања усаглашености предметног производа са тим 
захтевима.

О одлуци којом се оцењује систем квалитета, обавештава се 
произвођач. Обавештење садржи закључке о прегледу и образло-
жену одлуку о оцењивању. 

3.4. Произвођач мора да испуни обавезе које проистичу из 
одобреног система квалитета и да га одржава тако да остане аде-
кватан и ефикасан.

3.5. Произвођач обавештава именовано тело које је одобрило 
систем квалитета о свакој планираној промени у систему квали-
тета.

Именовано тело оцењује све предложене промене и одлучује 
о томе да ли измењени систем квалитета и даље испуњава захтеве 
из тачке 3.2. овог модула или је потребно поновно оцењивање.

Именовано тело обавештава произвођача о својој одлуци. 
Обавештење мора да садржи закључке прегледа и образложену 
одлуку о оцењивању.

4. Надгледање за које је одговорно именовано тело
4.1. Сврха надгледања је да обезбеди да произвођач у пот-

пуности испуњава обавезе које проистичу из одобреног система 
квалитета.

4.2. Произвођач, за потребе оцењивања, омогућава имено-
ваном телу приступ просторијама, контролисање, испитивање и 
складиштење и пружа му све неопходне информације, нарочито:

 – документацију о систему квалитета;
 – записе о квалитету, као што су извештаји о контролисању и 

подаци о испитивању, подаци о еталонирању, извештаји о квали-
фикацијама релевантног особља, итд.

4.3. Именовано тело периодично обавља провере како би се 
уверило да произвођач одржава и примењује систем квалитета, и 
доставља произвођачу извештај о провери.

4.4. Именовано тело може да спроводи и ненајављене посете 
произвођачу, приликом којих, ако је потребно, може да спроводи 
испитивања или да обезбеди да она буду спроведена како би се 
уверило да систем квалитета функционише правилно. 

Именовано  тело доставља произвођачу извештај о посети, 
као и извештај о испитивањима ако су она спроведена.

5. Знак усаглашености и декларација о усаглашености
5.1. Произвођач ставља знак усаглашености и, у оквиру од-

говорности именованог тела из тачке 3.1. овог модула, идентифи-
кациони број тог тела, на сваки појединачан производ који је уса-
глашен са типом описаним у сертификату о прегледу типа и који 
испуњава примењиве захтеве техничког прописа.

5.2. Произвођач сачињава декларацију о усаглашености за 
сваки модел производа и чува је тако да буде доступна на захтев 
надлежних органа, најмање десет година након стављања прои-
звода на тржиште. 

У декларацији о усаглашености наводи се модел производа 
за који је сачињена.

Примерак декларације о усаглашености се, на захтев, ставља 
на располагање надлежним органима.  

6. Произвођач, најмање десет година након стављања прои-
звода на тржиште, чува и чини доступном надлежним органима:

 – документацију из тачке 3.1. овог модула;
 – податке о промени система квалитета из тачке 3.5. овог мо-

дула, како је одобрена;
 – одлуке и извештаје именованог тела из тач. 3.5, 4.3. и 4.4. 

овог модула.
7. Именовано тело мора да обавештава орган надлежан за 

именовање о издатим или повученим одобрењима система квали-
тета, као и да му, периодично или на захтев, доставља листе одо-
брења система квалитета које је одбило да изда, повукло, суспен-
довало или на други начин ограничило.

Именовано тело мора да обавештава друга именована тела 
о одобрењима система квалитета које је одбило да изда, које је 
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повукло, суспендовало или на други начин ограничило, а на њи-
хов захтев и о одобрењима система квалитета које је издало.

8. Заступник
Обавезе произвођача из тач. 3.1, 3.5, 5. и 6. овог модула, у ње-

гово име и на његову одговорност, може испунити његов заступ-
ник, ако је то одређено овлашћењем произвођача.

Модул Е1 – Обезбеђење квалитета завршне контроле и 
испитивања производа 

1. Обезбеђење квалитета завршне контроле и испитивања 
производа је поступак оцењивања усаглашености којим произво-
ђач испуњава обавезе из тач. 2, 4. и 7. овог модула, и обезбеђује и 
изјављује искључиво на сопствену одговорност да предметни про-
изводи испуњавају захтеве применљивог техничког прописа.

2. Техничка документација
Произвођач сачињава техничку документацију у складу са 

применљивим техничким прописом. Документација мора да омо-
гући оцењивање производа ради утврђивања његове усаглаше-
ности са релевантним захтевима, као и да обухвати одговарајућу 
анализу и процену ризика. У техничкој документацији је потребно 
назначити примењиве захтеве и она обухвата процес пројектова-
ња, израде и функционисања производа, у оној мери у којој је то 
релевантно за такво оцењивање. 

Техничка документација мора, када је одговарајуће, да садр-
жи нарочито:

 – општи опис производа;
 – идејно решење и произвођачке цртеже и шеме компоненти, 

подсклопова, кола, итд.;
 – описе и објашњења потребна за разумевање тих цртежа и 

шема и рада производа;
 – списак српских/хармонизованих стандарда, примењених у 

целости или делимично, а ако ти стандарди нису примењени, опи-
се са пратећим доказима о адекватности примењених решења за 
испуњавање битних захтева за здравље и безбедност, укључујући 
и листу других релевантних техничких спецификација које су при-
мењене; 

 – резултате пројектних прорачуна, спроведених прегледа, итд.;
 – извештаје о испитивању.
3. Произвођач чува техничку документацију и чини је до-

ступном надлежним органима у периоду од десет година након 
што је производ стављен на тржиште.

4. Производња
Произвођач мора да има одобрени систем квалитета за за-

вршну контролу и испитивање предметних производа у складу 
са тачком 5. овог модула и подлеже надгледању из тачке 6. овог 
модула.

5. Систем квалитета
5.1. Произвођач подноси захтев за оцењивање система ква-

литета именованом телу по свом избору, за предметне производе.
Захтев мора да садржи:
 – име и адресу произвођача и име и адресу његовог заступни-

ка, ако он подноси захтев;
 – писану изјаву да исти захтев није поднет другом именова-

ном телу;
 – све релевантне информације о предвиђеној категорији про-

извода;
 – документацију која се односи на систем квалитета;
 – техничку документацију из тачке 2. овог модула.
5.2. Систем квалитета мора да обезбеди усаглашеност прои-

звода са захтевима применљивог техничког прописа.
Сви елементи, захтеви и одредбе које је произвођач усвојио 

документују се на систематичан и уредан начин у облику писаних 
процедура, поступака и упутстава. 

Документација о систему квалитета мора да омогући дослед-
но тумачење процедура, планова, упутстава и записа о систему 
квалитета.

Документација система квалитета нарочито садржи следеће 
описе:

 – циљева квалитета и организационе структуре, одговорно-
сти и овлашћења руководства у погледу квалитета производа;

 – прегледа и испитивања који ће бити спроведени након про-
изводње;

 – записа о квалитету, као што су извештаји о контролисању и 
подаци о испитивањима, подаци о еталонирању, извештаји о ква-
лификацијама релевантног особља, итд.;

 – начина надгледања ефикасног функционисања система ква-
литета.

5.3. Именовано тело оцењује систем квалитета како би утвр-
дило да ли испуњава захтеве из тачке 5.2. овог модула.

Именовано тело полази од претпоставке усаглашености са 
овим захтевима у погледу елемената система квалитета који су 
усаглашени са одговарајућим захтевима релевантног српског/хар-
монизованог стандарда, односно техничких спецификација.

Оцењивачки тим именованог тела, поред искуства у области 
система квалитета, мора да има најмање једног члана са иску-
ством оцењивања у области предметног производа и производне 
технологије, као и знање о примењивим захтевима из одговарају-
ћег техничког прописа. Оцењивање укључује оцењивачку посету 
просторијама произвођача. Оцењивачки тим прегледа документа-
цију из тачке 2. овог модула, како би се уверио у способност прои-
звођача да идентификује релевантне захтеве техничког прописа и 
да спроведе неопходне прегледе у циљу обезбеђивања усаглаше-
ности предметног производа са тим захтевима.

Именовано тело обавештава произвођача о својој одлуци. 
Обавештење садржи закључке о прегледу и образложену одлуку 
о оцењивању.

5.4. Произвођач мора да испуни обавезе које проистичу из 
одобреног система квалитета и да га одржава тако да остане аде-
кватан и ефикасан.

5.5. Произвођач обавештава именовано тело које је одобрило 
систем квалитета о свакој планираној промени у систему квали-
тета.

Именовано тело оцењује све предложене промене и одлучује 
о томе да ли измењени систем квалитета и даље испуњава захтеве 
из тачке 5.2. овог модула или је  потребно поновно оцењивање.

Именовано тело обавештава произвођача о својој одлуци. 
Обавештење мора да садржи закључке прегледа и образложену 
одлуку о оцењивању.

6. Надгледање за које је одговорно именовано тело
6.1. Сврха надгледања је да обезбеди да произвођач у пот-

пуности испуњава обавезе које проистичу из одобреног система 
квалитета.

6.2. Произвођач, за потребе оцењивања, омогућава имено-
ваном телу приступ просторијама, контролисање, испитивање и 
складиштење и пружа му све неопходне информације, нарочито:

 – документацију о систему квалитета;
 – техничку документацију из тачке 2. овог модула;
 – записе о квалитету, као што су извештаји о контролисању и 

подаци о испитивању, подаци о еталонирању, извештаји о квали-
фикацијама релевантног особља, итд.

6.3. Именовано тело периодично обавља провере како би се 
уверило да произвођач одржава и примењује систем квалитета, и 
доставља произвођачу извештај о провери.

6.4. Именовано тело може да спроводи и ненајављене посете 
произвођачу, приликом којих, ако је потребно, може да спроводи 
испитивања или да обезбеди да она буду спроведена како би се 
уверило да систем квалитета функционише на одговарајући на-
чин. Именовано  тело доставља произвођачу извештај о посети, 
као и извештај о испитивањима ако су она спроведена.

7. Знак усаглашености и декларација о усаглашености
7.1. Произвођач ставља знак усаглашености и, у оквиру одго-

ворности именованог тела из тачке 5.1. овог модула, идентифика-
циони број тог тела, на сваки појединачан производ који испуњава 
примењиве захтеве техничког прописа.

7.2. Произвођач сачињава декларацију о усаглашености за 
сваки модел производа и чува је тако да буде доступна на захтев 
надлежних органа, најмање десет година након стављања прои-
звода на тржиште. 

У декларацији о усаглашености наводи се модел производа 
за који је сачињена.

Примерак декларације о усаглашености се, на захтев, ставља 
на располагање надлежним органима.  

8. Произвођач, најмање десет година након стављања прои-
звода на тржиште, чува и чини доступном надлежним органима:

 – документацију из тачке 5.1. овог модула;
 – податке о промени система квалитета из тачке 5.5. овог мо-

дула, како је одобрена;
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 – одлуке и извештаје именованог тела из тач. 5.5, 6.3. и 6.4 
овог модула.

9. Именовано тело обавештава орган надлежан за именовање 
о издатим или повученим одобрењима система квалитета, као и да 
му, периодично или на захтев, доставља списак одобрења систе-
ма квалитета које је одбило да изда, повукло, суспендовало или на 
други начин ограничило.

Именовано тело мора да обавештава друга именована тела о 
одобрењима система квалитета које је одбило да изда, које је по-
вукло, суспендовало или на други начин ограничило, а на њихов 
захтев и о одобрењима система квалитета које је издало.

10. Заступник
Обавезе произвођача из тач. 3, 5.1, 5.5, 7. и 8. овог модула, 

у његово име и на његову одговорност, може испунити његов за-
ступник, ако је то одређено овлашћењем произвођача.

Модул Ф – Усаглашеност са типом на основу верификације 
производа

1. Усаглашеност са типом на основу верификације производа 
је део поступка оцењивања усаглашености којим произвођач ис-
пуњава обавезе из тач. 2, 5.1 и 6. овог модула, и обезбеђује и изја-
вљује, искључиво на сопствену одговорност, да су производи који 
подлежу одредбама из тачке 3 овог модула усаглашени са типом 
који је описан у сертификату о прегледу типа и да испуњавају за-
хтеве техничког прописа који се на њих примењује.

2. Производња
Произвођач предузима све мере потребне да процес прои-

зводње и његово надгледање обезбеде усаглашеност израђених 
производа са одобреним типом који је описан у сертификату о 
прегледу типа и да испуњавају захтеве техничког прописа који се 
на предметне производе примењују.

3. Верификација
Именовано тело, по избору произвођача спроводи одговара-

јуће прегледе и испитивања како би проверило усаглашеност про-
извода са одобреним типом који је описан у сертификату о прегле-
ду типа и одговарајућим захтевима техничког прописа.

Прегледи и испитивања којима се проверава усаглашеност 
производа са одговарајућим захтевима спроводе се, по избору про-
извођача, или прегледом и испитивањем сваког производа у скла-
ду са тачком 4. овог модула, или прегледом и испитивањем прои-
звода на статистичкој основи у складу са тачком 5. овог модула.

4. Верификација усаглашености прегледом и испитивањем 
сваког производа

4.1 Сви производи се појединачно прегледају и спроводе се 
одговарајућа испитивања у складу са српским/хармонизованим 
стандардом, односно техничким спецификацијама, или еквива-
лентна испитивања, како би се верификовала њихова усаглаше-
ност са одобреним типом који је описан у сертификату о прегледу 
типа и одговарајућим захтевима техничког прописа. Ако не посто-
ји одговарајући српски/хармонизовани стандард, именовано тело 
одлучује о одговарајућим испитивањима која ће бити спроведена.

4.2 Именовано тело издаје сертификат о усаглашености у по-
гледу спроведених прегледа и испитивања и ставља свој иденти-
фикациони број на сваки одобрени производ или обезбеђује да тај 
број буде стављен под његовом одговорношћу.

Произвођач чува сертификате о усаглашености и чини их до-
ступнима надлежним  органима најмање десет година након ста-
вљања производа на тржиште.

5 Статистичка верификација 
5.1 Произвођач предузима све мере потребне да процес про-

изводње и његово надгледање обезбеде хомогеност сваке произве-
дене серије, и доставља своје производе ради њихове верификаци-
је у форми хомогених серија.

5.2 Случајни узорак се узима из сваке серије у складу са за-
хтевима техничког прописа. Сви производи у узорку испитују се 
појединачно и обављају се одговарајућа испитивања у складу са 
релевантним српским/хармонизованим стандардима, односно тех-
ничким спецификацијама, или еквивалентна испитивања, како би 
се обезбедила њихова усаглашеност са одговарајућим захтевима 
техничког прописа и да би се утврдило да ли је серија прихваћена 
или одбијена. Ако не постоји одговарајући српски/хармонизовани 
стандард, именовано тело одлучује о одговарајућим испитивањи-
ма која ће бити спроведена.

5.3 Ако је серија прихваћена, сви производи серије се одо-
бравају, осим оних производа из узорка за које се утврди да нису 
усаглашени.

Именовано тело издаје сертификат о усаглашености у погле-
ду спроведених прегледа и испитивања, и ставља свој идентифи-
кациони број на сваки одобрени производ, или обезбеђује да тај 
број буде стављен под његовом одговорношћу.

Произвођач чува сертификате о усаглашености тако да буду 
доступни за надлежне органе у периоду од десет година након што 
је производ стављен на тржиште.

5.4 Ако је серија одбијена, именовано тело или надлежни 
орган предузимају одговарајуће мере да спрече стављање такве 
серије на тржиште. У случају честих одбијања серија, именовано 
тело може да суспендује статистичку верификацију и предузме од-
говарајуће мере.

6. Знак усаглашености и декларација о усаглашености 
6.1. Произвођач ставља знак усаглашености у складу са при-

менљивим техничким прописом и, у оквиру одговорности име-
нованог тела из тачке 3. овог модула, идентификациони број тог 
тела, на сваки појединачни производ који је усаглашен са одобре-
ним типом који је описан у сертификату о прегледу типа и који 
испуњава примењиве захтеве техничког прописа.

6.2. Произвођач сачињава декларацију о усаглашености за 
сваки модел производа и чува је тако да буде доступна надлежним 
органима у периоду од десет година након стављања производа на 
тржиште. У декларацији о усаглашености наводи се модел прои-
звода за који је сачињена.

Примерак декларације о усаглашености се на захтев доста-
вља надлежним органима.

Уз сагласност именованог тела из тачке 3. овог модула и у 
оквиру његове одговорности, произвођач на производе може да 
стави идентификациони број тог тела.

7. Уз сагласност именованог тела и у оквиру његове одговор-
ности, произвођач може да стави идентификациони број тог тела 
на производе и током процеса производње.

8. Заступник
Обавезе произвођача може испунити, у његово име и на ње-

гову одговорност, његов заступник, под условом да су наведене у 
овлашћењу. Заступник не може да испуни обавезе произвођача на-
ведене у тач. 2. и 5.1. овог модула.

Модул Ф1 – Усаглашеност на основу верификације производа

1. Усаглашеност на основу верификације производа је по-
ступак оцењивања усаглашености којим произвођач испуњава 
обавезе из тач. 2, 3, 6.1 и 7. овог модула и обезбеђује и изјављује 
искључиво на сопствену одговорност да су производи који под-
лежу одредбама из тачке 4. овог модула усаглашени са захтевима 
техничког прописа који се на њих примењује.

2. Техничка документација
Произвођач сачињава техничку документацију у складу са 

техничким прописом. Документација мора да омогући оцењивање 
производа ради утврђивања његове усаглашености са релевант-
ним захтевима, и мора да обухвати адекватну анализу и процену 
ризика. У техничкој документацији је потребно назначити приме-
њиве захтеве и она обухвата процес пројектовања, израде и функ-
ционисања производа, у оној мери у којој је то релевантно за такво 
оцењивање. 

Техничка документација мора да садржи, у оној мери у којој 
је то релевантно за оцењивање:

 – општи опис производа;
 – пројектне и производне цртеже и шеме производа и њего-

вих компоненти, подсклопова, кола итд.;
 – описе и објашњења потребна за разумевање тих цртежа и 

шема и рада производа;
 – списак српских/хармонизованих стандарда, примењених у 

целости или делимично, а ако ти стандарди нису примењени, опи-
се са пратећим доказима о адекватности примењених решења за 
испуњавање битних захтева за здравље и безбедност, укључујући 
и листу других релевантних техничких спецификација које су при-
мењене;

 – резултате пројектних прорачуна, спроведених прегледа, итд.;
 – извештаје о испитивању.
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Произвођач чува техничку документацију тако да буде до-

ступна надлежним органима десет година након што је производ 
стављен на тржиште.

3. Производња
Произвођач предузима све мере потребне да процес прои-

зводње и његово надгледање обезбеде усаглашеност израђених 
производа са одговарајућим захтевима техничког прописа.

4. Верификација
Именовано тело по избору произвођача спроводи одговарају-

ће прегледе и испитивања, или обезбеђује да они буду спроведени, 
како би проверио усаглашеност производа са примењивим захте-
вима техничког прописа.

Прегледи и испитивања којима се проверава усаглашеност са 
овим захтевима спроводе се, по избору произвођача, или прегле-
дом и испитивањем сваког производа у складу са тачком 5. овог 
модула, или прегледом и испитивањем производа на статистичкој 
основи у складу са тачком 6. овог модула.

5. Верификација усаглашености прегледом и испитивањем 
сваког производа 

5.1 Сви производи се прегледају појединачно и спроводе се 
одговарајућа испитивања у складу са одговарајућим српским/хар-
монизованим стандардима односно техничким спецификацијама, 
или еквивалентна испитивања, како би се верификована њихова 
усаглашеност са применљивим захтевима. Ако не постоји одгова-
рајући  српски/хармонизовани стандард односно техничка специ-
фикација, именовано тело одлучује о одговарајућим испитивањи-
ма која ће бити спроведена.

5.2 Именовано тело издаје сертификат о усаглашености у по-
гледу спроведених прегледа и испитивања, и ставља свој иденти-
фикациони број на сваки одобрени производ или обезбеђује да он 
буде стављен на његову одговорност. Произвођач чува сертифика-
те о усаглашености тако да буду доступни надлежним органима 
десет година након стављања производа на тржиште.

6. Статистичка верификација 
6.1 Произвођач предузима све мере које су потребне да про-

цес производње обезбеди хомогеност сваке произведене серије, и 
доставља своје производе ради њихове верификације у форми хо-
могених серија. 

6.2 Случајни узорак се узима из сваке серије у складу са за-
хтевима техничког прописа. Сви производи у узорку испитују се 
појединачно и обављају се одговарајућа испитивања у складу са 
релевантним српским/хармонизованим стандардима, односно тех-
ничким спецификацијама, или еквивалентна испитивања, да би се 
утврдила њихова усаглашеност са захтевима који се на њих при-
мењују и да би се утврдило да ли је серија прихваћена или одби-
јена. Ако не постоји одговарајући српски/хармонизовани стандард 
односно техничка спецификација, именовано тело одлучује о од-
говарајућим испитивањима која ће бити спроведена.

6.3 Ако је серија прихваћена, сви производи серије се сматра-
ју одобреним, осим оних производа из узорка за које је утврђено 
да нису усаглашени.

Именовано тело издаје сертификат о усаглашености у погле-
ду спроведених прегледа и испитивања, и ставља свој идентифи-
кациони број на сваки одобрени производ или обезбеђује да он 
буде стављен на његову одговорност. 

Произвођач чува сертификате о усаглашености и чини их до-
ступним надлежним органима десет година након стављања про-
извода на тржиште.

Ако је серија одбијена, именовано тело предузима одговара-
јуће мере да спречи стављање такве серије на тржиште. У случају 
честих одбијања серија, именовано тело може суспендовати стати-
стичку верификацију и предузети одговарајуће мере.

7. Знак усаглашености и декларација о усаглашености
7.1. Произвођач ставља знак усаглашености у складу са тех-

ничким прописом, и, под одговорношћу именованог тела из тачке 
4. овог модула, идентификациони број тог тела на сваки појединач-
ни производ који испуњава примењиве захтеве техничког прописа.

7.2. Произвођач сачињава декларацију о усаглашености за 
сваки модел производа и чува је тако да буде доступна надлежним 
органима десет година након стављања производа на тржиште. У 
декларацији о усаглашености наводи се модел производа за који 
је сачињена. 

Примерак декларације о усаглашености доставља се надле-
жним органима, на захтев.

Уз сагласност именованог тела из тачке 5. овог модула, прои-
звођач на производе ставља и идентификациони број именованог 
тела, у оквиру одговорности тог тела.

8. Произвођач може, уз сагласност именованог тела и на ње-
гову одговорност, ставити идентификациони број тог тела на про-
изводе током процеса производње.

9. Заступник
Обавезе произвођача може испунити, у његово име и на ње-

гову одговорност, његов заступник, под условом да су наведене у 
овлашћењу, осим обавеза из тач. 3. и 6.1. овог модула.

Модул Г – Усаглашеност на основу појединачне верификације

1. Усаглашеност на основу појединачне верификације је по-
ступак оцењивања усаглашености којим произвођач испуњава 
обавезе из тач. 2, 3. и 5. овог модула, и обезбеђује и изјављује ис-
кључиво на сопствену одговорност да је предметни производ који 
подлеже одредбама из тачке 4. овог модула усаглашен са захтеви-
ма техничког прописа који се на њега примењује.

2. Техничка документација
Произвођач сачињава техничку документацију у складу са 

применљивим техничким прописом и  ставља је на располагање 
именованом телу из тачке 4. овог модула. Документација мора да 
омогући оцењивање производа ради утврђивања његове усагла-
шености са релевантним захтевима, и мора да обухвати адекватну 
анализу и процену ризика. У техничкој документацији је потребно 
назначити примењиве захтеве и она обухвата процес пројектова-
ња, израде и функционисања производа, у оној мери у којој је то 
релевантно за такво оцењивање. 

Документација мора да садржи, у оној мери у којој је то реле-
вантно за оцењивање:

 – општи опис производа;
 – пројектне и производне цртеже и шеме производа и њего-

вих компоненти, подсклопова, кола итд.;
 – описе и објашњења потребна за разумевање тих цртежа и 

шема и рада производа;
 – списак српских/хармонизованих стандарда, примењених у 

целости или делимично, а ако ти стандарди нису примењени, опи-
се са пратећим доказима о адекватности примењених решења за 
испуњавање битних захтева за здравље и безбедност, укључујући 
и листу других релевантних техничких спецификација које су при-
мењене; 

 – резултате пројектних прорачуна, спроведених прегледа, итд.;
 – извештаје о испитивању.
Произвођач чува техничку документацију тако да буде до-

ступна надлежним органима десет година након стављања прои-
звода на тржиште.

3. Производња
Произвођач предузима све мере потребне да процес прои-

зводње и његово надгледање обезбеде усаглашеност израђеног 
производа са одговарајућим захтевима техничког прописа.

4. Верификација
Именовано тело, по избору произвођача спроводи одгова-

рајуће прегледе и испитивања у складу са релевантним српским/
хармонизованим стандардима односно техничким специфика-
цијама, или еквивалентна испитивања, како би проверио усагла-
шеност производа са примењивим захтевима техничког прописа, 
или обезбеђује да буду спроведени. Ако не постоји одговарајући 
српски/хармонизовани стандард односно техничка спецификаци-
ја, именовано тело одлучује о одговарајућим испитивањима која 
ће бити спроведена.

Именовано тело издаје сертификат о усаглашености у погле-
ду спроведених прегледа и испитивања и ставља свој идентифика-
циони број на одобрени производ или обезбеђује да тај број буде 
стављен на његову одговорност.

Произвођач чува сертификате о усаглашености тако да буду 
доступни надлежним органима десет година након стављања про-
извода на тржиште.

5. Знак усаглашености и декларација о усаглашености
5.1. Произвођач ставља знак усаглашености и, у оквиру одго-

ворности именованог тела из тачке 4. идентификациони број тог 
тела на сваки производ који испуњава примењиве захтеве технич-
ког прописа.
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5.2. Произвођач сачињава декларацију о усаглашености и 
чува је тако да буде доступна надлежним органима десет година 
након стављања производа на тржиште. У декларацији о усагла-
шености наводи се производ за који је састављена.

Примерак декларације о усаглашености доставља се надле-
жним органима, на захтев.

6. Заступник
Обавезе произвођача из тач. 2. и 5. може испунити, у његово 

име и на његову одговорност, његов заступник, под условом да су 
наведене у овлашћењу.

Модул Х – Усаглашеност на основу потпуног обезбеђења 
квалитета

1. Усаглашеност на основу потпуног обезбеђења квалитета је 
поступак оцењивања усаглашености којим произвођач испуњава 
обавезе из тач. 2. и 5. овог модула, и обезбеђује и изјављује искљу-
чиво на сопствену одговорност да предметни производи испуња-
вају захтеве техничког прописа који се на њих примењује.

2. Производња
Произвођач примењује одобрени систем квалитета за пројек-

товање, производњу и завршну контролу и испитивање производа 
у складу са тачком 3. овог модула и подлеже надгледању у складу 
са тачком 4. овог модула.

3. Систем квалитета
3.1. Произвођач подноси захтев за оцењивање свог система 

квалитета именованом телу по свом избору, за предметне производе.
Захтев садржи:
 – назив и адресу произвођача и, ако захтев подноси овлашће-

ни заступник, назив и адресу заступника;
 – техничку документацију за један модел сваке категори-

је производа чија се производња намерава. Документација мора, 
када је применљиво, да садржи најмање следеће:

 – општи опис производа;
 – пројектне и производне цртеже и шеме производа и њего-

вих компоненти, подсклопова, кола итд.;
 – описе и објашњења потребна за разумевање тих цртежа и 

шема и рада производа;
 – списак српских/хармонизованих стандарда, примењених у 

целости или делимично, а ако ти стандарди нису примењени, опи-
се са пратећим доказима о адекватности примењених решења за 
испуњавање битних захтева за здравље и безбедност, укључујући 
и листу других релевантних техничких спецификација које су при-
мењене; 

 – резултате пројектних прорачуна, спроведених прегледа, итд.;
 – извештаје о испитивању;
 – документацију система квалитета;
 – писану изјаву да исти захтев није поднет другом именова-

ном телу.
3.2. Системом квалитета обезбеђује се усаглашеност прои-

звода са захтевима применљивог техничког прописа.
Сви елементи, захтеви и одредбе које је усвојио произвођач 

морају бити систематски и уредно документовани у облику писа-
них политика, поступака и упутстава. Та документација система 
квалитета мора да омогући доследно тумачење програма и плано-
ва квалитета и пословника и записа о квалитету. 

Она нарочито садржи адекватан опис:
 – циљева квалитета и организационе структуре, надлежности 

и овлашћења руководства у вези са пројектовањем и квалитетом 
производа;

 – техничких пројектних спецификација, укључујући стандар-
де, који ће бити примењени и, ако одговарајући српски/хармонизо-
вани стандарди нису примењени у целини, начина на који ће бити 
обезбеђено да битни захтеви применљивог техничког прописа 
буду испуњени применом других релевантних техничких специ-
фикација;

 – техника контроле пројекта и провере пројекта, процеса и 
систематских мера, који ће се користити при пројектовању прои-
звода које припадају предметној категорији производа;

 – одговарајућих техника производње, контроле квалитета и 
обезбеђења квалитета, процеса и систематских мера који ће се ко-
ристити;

 – прегледа и испитивања који ће бити спроведени пре, за вре-
ме и после производње и учесталости којом ће бити спроведени; 

 – записа о квалитету, као што су извештаји о контролисању и 
подаци о испитивању, подаци о еталонирању, извештаји о квали-
фикацијама особља;

 – начина надгледања остваривања захтеваног квалитета про-
јекта и производа и делотворног функционисања система квали-
тета.

3.3. Именовано тело оцењује систем квалитета да би утврди-
ло да ли задовољава захтеве из тачке 3.2. овог модула.

Именовано тело полази од претпоставке о усаглашености са 
тим захтевима за елементе система квалитета који су у складу са 
одговарајућим спецификацијама релевантног српског/хармонизо-
ваног стандарда, односно техничке спецификације. 

Поред искуства у области система менаџмента квалитетом, 
тим за проверу мора да има најмање једног члана са одговарају-
ћим искуством као оцењивач у одговарајућој области и технологи-
ји производа и са познавањем одговарајућих захтева применљивог 
техничког прописа. Провера укључује оцењивачку посету просто-
ријама произвођача. Тим за проверу прегледа техничку докумен-
тацију из тачкe 3.1. алинеја друга овог модула како би проверио 
способност произвођача да идентификује одговарајуће захтеве 
техничког прописа и да спроведе неопходне прегледе у циљу обез-
беђивања усаглашености производа са тим захтевима. 

Именовано тело о одлуци обавештава произвођача или њего-
вог овлашћеног заступника. Обавештење садржи закључке о про-
вери и образложену одлуку о оцењивању.

3.4. Произвођач мора да испуни обавезе које проистичу из 
одобреног система квалитета и да тај систем одржава тако да он 
остане адекватан и ефикасан.

3.5. Произвођач обавештава именовано тело које је одобрило 
систем квалитета о свакој намераваној измени система квалитета.

Именовано тело вреднује све предложене измене и одлучује 
о томе да ли модификовани систем квалитета и даље задовољава 
захтеве из тачке 3.2. овог модула или је потребно поновно оцењи-
вање. 

Именовано тело о својој одлуци обавештава произвођача. 
Обавештење садржи закључке прегледа и образложену одлуку о 
оцењивању.

4. Надгледање у оквиру надлежности именованог тела
4.1. Сврха надгледања је да се утврди да ли произвођач про-

писно испуњава своје обавезе које проистичу из одобреног систе-
ма квалитета.

4.2. Произвођач омогућава именованом телу да за потребе 
оцењивања приступи местима пројектовања, производње, контро-
лисања, испитивања и складиштења и обезбеђује му све неопход-
не информације, а нарочито:

 – документацију система квалитета;
 – записе о квалитету како је предвиђено елементима система 

квалитета који се односе на пројекат, као што су резултати анали-
за, прорачуни, испитивања;

 – записе о квалитету како је предвиђено елементима система 
квалитета који се односе на производњу, као што су извештаји о 
контролисању и подаци о испитивању, подаци о еталонирању, из-
вештаји о квалификацијама особља.

4.3. Именовано тело спроводи периодичне провере како би 
утврдило да ли произвођач одржава и примењује систем квалитета 
и произвођачу доставља извештај о провери.

4.4. Поред тога, именовано тело може да дође у ненајављену 
посету произвођачу. За време тих посета именовано тело може, по 
потреби, да спроведе испитивања производа или да наложи да се 
она спроведу, како би проверило правилно функционисање систе-
ма квалитета. Оно доставља произвођачу извештај о посети и, ако 
су спроведена испитивања, извештај о испитивању.

5. Знак усаглашености и декларација о усаглашености
5.1. Произвођач ставља знак усаглашености на производ и, 

у оквиру одговорности именованог тела из тачке 3.1. овог моду-
ла, идентификациони број тог тела на сваки појединачни производ 
који задовољава одговарајуће захтеве техничког прописа.

5.2. Произвођач сачињава декларацију о усаглашености за 
сваки модел производа и чува је тако да буде доступна надлежним 
органима у периоду од десет година након стављања производа на 
тржиште. Декларација о усаглашености идентификује модел про-
извода за које је састављена.

Примерак декларације о усаглашености се на захтев чини до-
ступним надлежним органима.
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6. Произвођач, у периоду од десет година након што је про-

извод стављен на тржиште, чува и чини доступним надлежним 
органима: 

 – техничку документацију из тачке 3.1. овог модула; 
 – документацију система квалитета из тачке 3.1. овог модула;
 – информације о измени из тачке 3.5. овог модула, како је 

одобрена;
 – одлуке и извештаје именованог тела из тач. 3.5, 4.3. и 4.4. 

овог модула.
7. Свако именовано тело обавештава орган надлежан за име-

новање о издатим или повученим одобрењима система квалитета 
и периодично или на захтев чини доступним органу надлежном за 
именовање списак одобрења система квалитета која је оно одбило, 
суспендовало или на други начин ограничило.

8. Овлашћени заступник
Обавезе произвођача утврђене у тач. 3.1, 3.5, 5. и 6. овог моду-

ла може да испуни његов овлашћени заступник, у његово име и на 
његову одговорност, уколико су наведене у овлашћењу произвођача.

Модул Х1 – Усаглашеност на основу потпуног обезбеђења 
квалитета и прегледа пројекта

1. Усаглашеност на основу потпуног обезбеђења квалитета 
и прегледа пројекта је поступак оцењивања усаглашености којим 
произвођач испуњава обавезе утврђене у тач. 2. и 6. овог модула и 
обезбеђује и изјављује, искључиво на сопствену одговорност, да 
предметни производи задовољавају захтеве применљивог технич-
ког прописа.

2. Производња
Произвођач примењује одобрени систем квалитета за пројек-

товање, производњу и завршну контролу и испитивање производа 
у складу са тачком 3. овог модула и подлеже надгледању у складу 
са тачком 5. овог модула.

Адекватност техничког пројекта испитује се у складу са тач-
ком 4. овог модула.

3. Систем квалитета
3.1. Произвођач подноси захтев за оцењивање система ква-

литета именованом телу по свом избору, за предметне производе.
Захтев садржи:
 – назив и адресу произвођача и, ако захтев подноси овлашће-

ни заступник, назив и адресу заступника;
 – све релевантне информације за предвиђену категорију про-

извода;
 – документацију система квалитета;
 – писану изјаву да исти захтев није поднет другом именова-

ном телу.
3.2. Систем квалитета мора да обезбеди усаглашеност прои-

звода са захтевима техничког прописа који се односе на њих.
Сви елементи, захтеви и одредбе које је усвојио произвођач 

морају бити систематски и уредно документовани у облику писа-
них политика, поступака и упутстава. Документација система ква-
литета мора да омогући доследно тумачење програма и планова 
квалитета и пословника и записа о квалитету. 

Она нарочито садржи адекватан опис:
 – циљева квалитета и организационе структуре, надлежности 

и овлашћења руководства у вези са пројектовањем и квалитетом 
производа;

 – примењених техничких пројектних спецификација, укљу-
чујући стандарде и, ако одговарајући српски/хармонизовани стан-
дарди и/или техничке спецификације нису примењени у целости, 
начина на који ће бити обезбеђено да битни захтеви применљивог 
техничког прописа, буду испуњени применом других релевантних 
техничких спецификација;

 – техника контроле и провере пројекта, процеса и системат-
ских мера, који ће се користити при пројектовању производа који 
припадају предметној категорији;

 – одговарајућих техника производње, контроле квалитета и 
обезбеђења квалитета, процеса и систематских мера који ће се ко-
ристити;

 – прегледа и испитивања који ће бити спроведени пре, за вре-
ме и после производње и учесталости којом ће бити спроведени; 

 – записа о квалитету, као што су извештаји о контролисању и 
подаци о испитивању, подаци о еталонирању, извештаји о квали-
фикацијама особља;

 – начина надгледања остваривања захтеваног квалитета про-
јекта и производа и делотворног функционисања система квали-
тета.

3.3. Именовано тело оцењује систем квалитета да би утвр-
дило да ли он задовољава захтеве из тачке 3.2. овог модула. Оно 
полази од претпоставке о усаглашености са тим захтевима за еле-
менте система квалитета који су у складу са одговарајућим захте-
вима релевантног српског/хармонизованог стандарда, односно 
техничке спецификације. 

Поред искуства у области система менаџмента квалитетом, 
тим за проверу мора да има најмање једног члана са одговарају-
ћим искуством оцењивача у одговарајућој области и технологији 
производа и са познавањем одговарајућих захтева техничког про-
писа. Провера укључује оцењивачку посету просторијама прои-
звођача. Именовано тело о одлуци обавештава произвођача или 
његовог овлашћеног заступника.

Обавештење садржи закључке о провери и образложену 
одлуку о оцењивању.

3.4. Произвођач мора да испуни обавезе које проистичу из 
одобреног система квалитета и да тај систем одржава тако да он 
остане адекватан и ефикасан.

3.5. Произвођач обавештава именовано тело које је одобрило 
систем квалитета о свакој намераваној измени система квалитета.

Именовано тело вреднује све предложене измене и одлучује 
о томе да ли модификовани систем квалитета и даље задовољава 
захтеве из тачке 3.2. овог модула или је потребно поновно оцењи-
вање. 

Оно о својој одлуци обавештава произвођача или његовог 
овлашћеног заступника. Обавештење садржи закључке прегледа и 
образложену одлуку о оцењивању.

3.6. Свако именовано тело обавештава орган за именовање о 
издатим или повученим одобрењима система квалитета и перио-
дично или на захтев чини доступним органу за именовање списак 
одобрења система квалитета која је оно одбило, суспендовало или 
на други начин ограничило.

Свако именовано тело обавештава друга именована тела о 
одобрењима система квалитета које је одбило, суспендовало или 
повукло, и, на захтев, о одобрењима система квалитета које је из-
дало.

4. Преглед пројекта 
4.1. Произвођач подноси захтев за преглед пројекта именова-

ном телу из тачке 3.1. овог модула.
4.2. Захтев мора да омогући разумевање пројекта, производ-

ње и функционисања производа и мора да омогући оцењивање 
усаглашености са одговарајућим захтевима применљивог технич-
ког прописа.

Захтев обухвата:
 – назив и адресу произвођача;
 – писану изјаву да исти захтев није поднет ниједном другом 

именованом телу;
 – техничку документацију за један модел сваке категорије 

производа чија се производња намерава. Техничка документација 
мора, када је примењиво, да садржи најмање следеће елементе:

 – општи опис производа;
 – пројектне и производне цртеже и шеме производа и њего-

вих компоненти, подсклопова, кола итд.;
 – описе и објашњења потребна за разумевање тих цртежа и 

шема и рада производа;
 – списак српских/хармонизованих стандарда, примењених у 

целости или делимично, а ако ти стандарди нису примењени, опи-
се са пратећим доказима о адекватности примењених решења за 
испуњавање битних захтева за здравље и безбедност, укључујући 
и листу других релевантних техничких спецификација које су при-
мењене;

 – резултате пројектних прорачуна, спроведених прегледа, итд.;
 – извештаје о испитивању;
 – пратеће доказе о адекватности техничког пројекта. У тим 

доказима морају да буду наведени сви документи који су приме-
њени, а нарочито ако релевантни српски/хармонизовани стандар-
ди односно техничке спецификације нису примењене у целости и 
да по потреби, садрже резултате испитивања која су спроведена 
у складу са другим релевантним техничким спецификацијама, у 
одговарајућој лабораторији произвођача или у другој испитној ла-
бораторији, у његово име и на његову одговорност.
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4.3. Именовано тело разматра захтев и ако пројекат испуњава 
захтеве применљивог техничког прописа, издаје произвођачу сер-
тификат о прегледу пројекта. 

Тај сертификат садржи назив и адресу произвођача, закључке 
прегледа, услове (ако постоје) за његово важење и податке неоп-
ходне за идентификацију одобреног пројекта. Сертификат може 
имати један или више прилога и садржи све релевантне информа-
ције које омогућавају оцењивање усаглашености израђеног прои-
звода са прегледаним пројектом и контролу у употреби. 

Ако пројекат не испуњава примењиве захтеве техничког про-
писа, именовано тело ће одбити да изда сертификат о прегледу 
пројекта и обавестиће о томе подносиоца захтева, наводећи де-
таљне разлоге за одбијање.

4.4. Именовано тело прати све промене у опште признатим 
најсавременијим достигнућима које указују да одобрени пројекат 
можда више није усаглашен са одговарајућим захтевима технич-
ког прописа и утврђује да ли је због тих промена потребно даље 
испитивање. Ако је оно потребно, именовано тело обавештава о 
томе произвођача.

Произвођач обавештава именовано тело које је издало сер-
тификат о прегледу пројекта о свакој модификацији на одобреном 
пројекту која може да утиче на усаглашеност са битним захтевима 
техничког прописа или са условима за важење тог сертификата. 
За такве модификацијe потребно је додатно одобрење  – од имено-
ваног тела које је издало сертификат о прегледу пројекта  – у виду 
допуне првобитном сертификату о прегледу пројекта.

4.5. Свако именовано тело обавештава орган надлежан за 
именовање о  сертификатима о прегледу пројекта и/или свим њи-
ховим допунама, које је издало или повукло, и периодично или 
на захтев ставља на увид органу надлежном за именовање списак 
сертификата и/или свих њихових допуна која је оно одбило, су-
спендовало или на други начин ограничило.

Друга именована тела могу на захтев добити копију сертифи-
ката о прегледу пројекта и/или њихових допуна.

Именовано тело чува примерак сертификата о прегледу про-
јекта, његових прилога и допуна, као и техничку документацију, 
укључујући и документацију коју достави произвођач, у периоду 
до истека важења сертификата.

4.6. Произвођач чува примерак сертификата о прегледу про-
јекта, његових прилога и допуна, заједно са техничком докумен-
тацијом, у периоду од десет година након стављања производа на 
тржиште, тако да буду доступни надлежним органима.

5. Надгледање у оквиру надлежности именованог тела
5.1. Сврха надгледања је да се утврди да ли произвођач испу-

њава своје обавезе које проистичу из одобреног система квалитета.
5.2. Произвођач омогућава именованом телу да за потребе 

оцењивања приступи местима пројектовања, производње, контро-
лисања, испитивања и складиштења и обезбеђује му све неопход-
не информације, а нарочито:

 – документацију система квалитета;
 – записе о квалитету како је предвиђено делом система ква-

литета који се односи на пројекат, као што су резултати анализа, 
прорачуни, испитивања и др.;

 – записе о квалитету како је предвиђено делом система ква-
литета који се односи на производњу, као што су извештаји о кон-
тролисању и подаци о испитивању, подаци о еталонирању, изве-
штаји о квалификацијама особља и др.

5.3. Именовано тело спроводи периодичне провере како би 
утврдило да ли произвођач одржава и примењује систем квалитета 
и произвођачу доставља извештај о провери.

5.4. Поред тога, именовано тело може да дође у ненајављену 
посету произвођачу. За време тих посета именовано тело може, по 
потреби, да спроведе испитивања производа или да наложи да се 
она спроведу, како би проверило правилно функционисање систе-
ма квалитета. Оно доставља произвођачу извештај о посети и, ако 
су спроведена испитивања, извештај о испитивању.

6. Знак усаглашености и декларација о усаглашености
6.1. Произвођач ставља знак усаглашености на производ и, 

у оквиру одговорности именованог тела из тачке 3.1. овог моду-
ла, идентификациони број тог тела на сваки појединачни производ 
који испуњава одговарајуће захтеве техничког прописа.

6.2. Произвођач сачињава декларацију о усаглашености за 
сваки модел производа и чува је тако да буде доступна надлежним 
органима у периоду од десет година након стављања производа на 

тржиште. У декларацији о усаглашености наводи се модел произво-
да за који је састављена, као и број сертификата о прегледу пројекта.

Копија декларације о усаглашености се на захтев чини до-
ступним надлежним органима.

7. Произвођач, најмање десет година након стављања прои-
звода на тржиште, чува и чини доступним надлежним органима: 

 – документацију система квалитета из тачке 3.1. овог модула;
 – информације о измени из тачке 3.5. овог модула, како је 

одобрена;
 – одлуке и извештаје именованог тела из тач. 3.5, 5.3. и 5.4. 

овог модула.
8. Овлашћени заступник
Овлашћени заступник произвођача може да поднесе захтев 

из тач. 4.1. и 4.2. овог модула и испуни обавезе из тач. 3.1, 3.5, 4.4, 
4.6, 6. и 7. овог модула, у његово име и на његову одговорност, под 
условом да су оне наведене у овлашћењу.

5683
На основу члана 99. ст. 3. и 4. Закона о високом образовању 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18  – др. закон, 67/19, 
6/20  – др. закон, 11/21  – аутентично тумачење, 67/21 и 67/21  – 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 изменама Одлуке о броју студената за упис у прву 
годину студијских програма мастер академских студија 

који се финансирају из буџета Републике Србије за 
високошколске установе чији је оснивач Република 

Србија у школској 2021/2022. години

1. У Одлуци о броју студената за упис у прву годину студиј-
ских програма мастер академских студија који се финансирају из 
буџета Републике Србије за високошколске установе чији је осни-
вач Република Србија у школској 2021/2022. години („Службени 
гласник РС”, број 53/21), у тачки 2. број: „5.953.” замењује се бро-
јем: „5.968.”

2. У тачки 3. део: „УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ”, мења се 
и гласи:

1. Факултет музичке уметности 100
2. Факултет примењених уметности 55
3. Факултет драмских уметности 60
4. Факултет ликовних уметности 45
5. Ректорат 18
 УКУПНО 278

3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављи-
вања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

05 број 612-11816/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5684
На основу члана 23. став 1. Закона о спољним пословима 

(„Службени гласник РС”, бр. 116/07, 126/07  – исправка и 41/09) 
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 отварању Конзулата Републике Србије у Банџулу, 
Република Гамбија

1. Отвара се Конзулат Републике Србије у Републици Гам-
бији, са почасним конзулом на челу, са седиштем у Банџулу и 
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конзуларним подручјем које обухвата територију Републике Гам-
бије.

2. Министарство спољних послова предузеће потребне мере 
за спровођење ове одлуке.

3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављи-
вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-11578/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5685
На основу члана 24. став 4. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18) и члана 43. став 2. 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),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о разрешењу државног секретара у Министарству 
трговине, туризма и телекомуникација

I
Разрешава се проф. др Милош Цветановић дужности држав-

ног секретара у Министарству трговине, туризма и телекомуника-
ција, на лични захтев.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11390/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5686
На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 разрешењу вршиоца дужности помоћника министра 
трговине, туризма и телекомуникација

I
Разрешава се Милан Добријевић дужности вршиоца дужно-

сти помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација ‒ 
Сектор за електронске комуникације и поштански саобраћај, због 
преласка на другу дужност.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-11389/2021

У Београду, 23. децембра 2021. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

5687
На основу члана 24. став 4. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18) и члана 43. став 2. 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),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу државног секретара у Министарству 
трговине, туризма и телекомуникација

I
Поставља се Милан Добријевић за државног секретара у Ми-

нистарству трговине, туризма и телекомуникација.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-11387/2021

У Београду, 23. децембра 2021. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

5688
На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
трговине, туризма и телекомуникација

I
Поставља се Дуња Ђенић за вршиоца дужности помоћника 

министра трговине, туризма и телекомуникација  – Главног тури-
стичког инспектора  – Сектор туристичке инспекције од 20. децем-
бра 2021. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-11740/2021

У Београду, 23. децембра 2021. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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5689
На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
пољопривреде, шумарства и водопривреде

I
Поставља се Ненад Вујовић за вршиоца дужности помоћни-

ка министра пољопривреде, шумарства и водопривреде  – Сектор 
пољопривредне инспекције од 16. децембра 2021. године, на три 
месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11158/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5690
На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
просвете, науке и технолошког развоја

I
Поставља се др Саша Лазовић за вршиоца дужности помоћ-

ника министра просвете, науке и технолошког развоја  – Сектор за 
технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем од 
21. децембра 2021. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11773/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5691
На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
просвете, науке и технолошког развоја

I
Поставља се проф. др Бојан Тубић за вршиоца дужности по-

моћника министра просвете, науке и технолошког развоја  – Сек-
тор за високо образовање од 21. децембра 2021. године, на три 
месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11770/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5692
На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
привреде

I
Поставља се Бранислав Пејчић за вршиоца дужности помоћ-

ника министра привреде  – Сектор за инвестициона улагања од 17. 
децембра 2021. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11695/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
правде

I
Поставља се Никола Наумовски за вршиоца дужности по-

моћника министра правде  – Сектор за међународну правну помоћ 
од 6. децембра 2021. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11762/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5694
На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
правде

I
Поставља се Владимир Винш за вршиоца дужности помоћ-

ника министра правде  – Сектор за међународну сарадњу и страте-
шко планирање, на шест месеци.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11756/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5695
На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 разрешењу вршиоца дужности помоћника министра 
спољних послова

I
Разрешава се Вера Вукићевић дужности вршиоца дужности 

помоћника министра спољних послова  – Сектор за конзуларне по-
слове, због постављења на положај помоћника министра спољних 
послова  – Сектор за конзуларне послове.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11822/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5696
На основу члана 33. и члана 34. став 1. Закона о државним 

службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправ-
ка, 83/05  – исправка, 64/07, 67/07  – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17, 95/18 и 157/20), члана 25. став 3. Закона о државној управи 
(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – 
др. закон и 47/18) 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 постављењу на положај помоћника министра 
спољних послова

I
Поставља се Вера Вукићевић на положај помоћника мини-

стра спољних послова  – Сектор за конзуларне послове, на пет го-
дина.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11823/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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5697
На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
спољних послова

I
Поставља се Милан Милановић за вршиоца дужности по-

моћника министра спољних послова  – Сектор за мултилатералну 
сарадњу, на шест месеци.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11638/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5698
На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
заштите животне средине

I
Поставља се Дејан Фурјановић за вршиоца дужности по-

моћника министра заштите животне средине ‒ Сектор за надзор и 
превентивно деловање у животној средини од 20. децембра 2021. 
године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11743/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5699
На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 разрешењу вршиоца дужности помоћника министра 
заштите животне средине

I
Разрешава се Сандра Докић дужности вршиоца дужности 

помоћника министра заштите животне средине ‒ Сектор за стра-
тешко планирање, пројекте, међународну сарадњу и европске ите-
грације, због промене у унутрашњем уређењу Министарства за-
штите животне средине са 13. децембром 2021. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11821/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5700
На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
заштите животне средине

I
Поставља се Сандра Докић за вршиоца дужности помоћни-

ка министра заштите животне средине ‒ Сектор за међународну 
сарадњу, пројекте и климатске промене од 14. децембра 2021. го-
дине, на шест месеци.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11766/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.



24. децембар 2021. Број 127 23
5701

На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
за европске интеграције

I
Поставља се Бранко Будимир за вршиоца дужности помоћ-

ника министра за европске интеграције  – Сектор за планирање, 
програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развој-
ној помоћи од 15. децембра 2021. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11304/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5702
На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
за европске интеграције

I
Поставља се Михајило Дашић за вршиоца дужности помоћ-

ника министра за европске интеграције  – Сектор за програме пре-
кограничне и транснационалне сарадње и сарадњу са органима 
и организацијама на локалном и регионалном нивоу ради ефика-
снијег коришћења фондова од 15. децембра 2021. године, на три 
месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11305/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5703
На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
здравља

I
Поставља се др Данијела Урошевић за вршиоца дужности 

помоћника министра здравља  – Сектор за европске интеграције и 
међународну сарадњу од 7. септембра 2021. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11829/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5704
На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
здравља

I
Поставља се др Горан Стаменковић за вршиоца дужности по-

моћника министра здравља  – Сектор за инспекцијске послове од 
3. септембра 2021. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11826/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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5705
На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
здравља

I
Поставља се Слађана Ђукић за вршиоца дужности помоћ-

ника министра здравља  – Сектор за здравствено осигурање од 3. 
октобра 2021. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11832/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5706
На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
здравља

I
Поставља се др Јелена Јанковић за вршиоца дужности по-

моћника министра здравља  – Сектор за јавно здравље и програм-
ску здравствену заштиту од 16. октобра 2021. године, на три ме-
сеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11831/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5707
На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
здравља

I
Поставља се др Драгана Вујичић за вршиоца дужности по-

моћника министра здравља  – Сектор за лекове и медицинска сред-
ства, психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре од 13. 
августа 2021. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11827/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5708
На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
омладине и спорта

I
Поставља се Снежана Жугић за вршиоца дужности помоћ-

ника министра омладине и спорта ‒ Сектор за омладину од 20. де-
цембра 2021. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11651/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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5709

На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
за бригу о селу

I
Поставља се Бојан Богданов за вршиоца дужности помоћни-

ка министра за бригу о селу  – Сектор за унапређење услова живо-
та и рада на селу од 20. децембра 2021. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11742/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5710
На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
за бригу о селу

I
Поставља се др Синиша Перић за вршиоца дужности помоћ-

ника министра за бригу о селу  – Сектор за стратешко сагледавање 
положаја села и сеоског становништва од 20. децембра 2021. годи-
не, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11744/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5711
На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
за бригу о селу

I
Поставља се Тијана Нешић за вршиоца дужности помоћника 

министра за бригу о селу  – Сектор за неговање традиције на селу, 
очување културно историјских садржаја и промотивне активности 
од 20. децембра 2021. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11746/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5712
На основу члана 26. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности секретара 
Министарства здравља

I
Поставља се Наташа Гудовић за вршиоца дужности секрета-

ра Министарства здравља од 15. септембра 2021. године, на три 
месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11830/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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5713
На основу члана 26. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности секретара 
Министарства омладине и спорта

I
Поставља се Милија Лазаревић за вршиоца дужности секре-

тара Министарства омладине и спорта од 20. децембра 2021. годи-
не, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11649/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5714
На основу члана 30. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности директора Управе 
за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и 

водопривреде

I
Поставља се Саша Стаматовић за вршиоца дужности дирек-

тора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде од 15. децембра 2021. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11162/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5715
На основу члана 149. ст. 1. и 5. Закона о полицији („Службе-

ни гласник РС”, бр. 6/16, 24/18 и 87/18) 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 престанку мандата директора полиције

I
Владимиру Ребићу престао је мандат директора полиције, 

због протека времена на које је изабран  – 19. децембра 2021. го-
дине.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11817/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5716
На основу члана 30. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности директора 
Инспектората за рад у Министарству за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања

I
Поставља се Милан Цветков за вршиоца дужности дирек-

тора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања од 20. децембра 2021. године, на три 
месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11693/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 30. став 3. Закона о државној управи („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности директора Управе за 
безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања

I
Поставља се Дуња Цицмил за вршиоца дужности директора 

Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања од 20. децембра 2021. 
године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11672/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5718
На основу члана 30. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности директора Управе 
за сарадњу с црквама и верским заједницама у 

Министарству правде

I
Поставља се др Владимир Рогановић за вршиоца дужности 

директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у 
Министарству правде од 6. децембра 2021. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србијеˮ.

24 број 119-11760/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5719
На основу члана 31. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника 
директора Управе за аграрна плаћања у Министарству 

пољопривреде, шумарства и водопривреде

I
Поставља се Бојан Живковић за вршиоца дужности помоћ-

ника директора Управе за аграрна плаћања  – Сектор за економ-
ско-финансијске послове у Министарству пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде од 15. децембра 2021. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11159/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5720
На основу члана 31. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника директора 
Управе за јавни дуг у Министарству финансија

I
Поставља се Драгана Дејановић за вршиоца дужности по-

моћника директора Управе за јавни дуг  – Сектор за задуживање 
Републике Србије у Министарству финансија од 17. децембра 
2021. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11739/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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5721
На основу члана 31. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника 
директора Инспектората за рад у Министарству за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања

I
Поставља се проф. др Саша Перишић за вршиоца дужности 

помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања од 20. децембра 2021. 
године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11694/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5722
На основу члана 31. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника директора 
Агенције за заштиту животне средине у Министарству 

заштите животне средине

I
Поставља се др Тамара Перуновић Ћулић за вршиоца дужно-

сти помоћника директора Агенције за заштиту животне средине 
 – Сектор за контролу квалитета и стање животне средине у Мини-
старству заштите животне средине од 19. децембра 2021. године, 
на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србијеˮ.

24 број 119-11745/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5723
На основу члана 4. став 1. Уредбе о Канцеларији за Косово 

и Метохију („Службени гласник РС”, бр. 75/12, 123/12 и 100/13), 
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) 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 постављењу вршиоца дужности заменика директора 
Канцеларије за Косово и Метохију

I
Поставља се Миљан Ранђеловић за вршиоца дужности заме-

ника директора Канцеларије за Косово и Метохију од 21. децем-
бра 2021. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11741/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

5724
На основу члана 5. став 1. Уредбе о оснивању Канцеларије 

за управљање јавним улагањима („Службени гласник РС”, број 
95/15), 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника директора 
Канцеларије за управљање јавним улагањима

I
Поставља се Зоран Диздаревић за вршиоца дужности по-

моћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима 
 – Сектор за опште, правне и финансијске послове од 15. децембра 
2021. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-10914/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 5. став 1. Уредбе о оснивању Канцеларије 
за управљање јавним улагањима („Службени гласник РС”, број 
95/15), 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника директора 
Канцеларије за управљање јавним улагањима

I
Поставља се Неда Малетић за вршиоца дужности помоћника 

директора Канцеларије за управљање јавним улагањима  – Сектор 
за међународну помоћ, сарадњу и пројекте од 15. децембра 2021. 
године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-10915/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5726
На основу члана 5. став 1. Уредбе о оснивању Канцеларије 

за управљање јавним улагањима („Службени гласник РС”, број 
95/15), 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника директора 
Канцеларије за управљање јавним улагањима

I
Поставља се Снежана Поповић за вршиоца дужности помоћ-

ника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима  – 
Сектор за обнову и управљање јавним улагањима од 17. децембра 
2021. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-10916/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5727
На основу члана 33. и члана 34. став 1. Закона о државним 

службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправ-
ка, 83/05  – исправка, 64/07, 67/07  – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17, 95/18 и 157/20), члана 38. став 1. Закона о правобранила-
штву („Службени гласник РС”, број 55/14) 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 постављењу на положај заменика државног 
правобраниоца у седишту у Београду

I
Поставља се Василије Јокић на положај заменика државног 

правобраниоца у седишту Државног правобранилаштва у Београ-
ду, на пет година.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11641/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5728
На основу члана 33. и члана 34. став 1. Закона о државним 

службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправ-
ка, 83/05  – исправка, 64/07, 67/07  – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17, 95/18 и 157/20), члана 38. став 1. Закона о правобранила-
штву („Службени гласник РС”, број 55/14) 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 постављењу на положај заменика државног 
правобраниоца у седишту у Београду

I
Поставља се Јасенка Богићевић на положај заменика држав-

ног правобраниоца у седишту Државног правобранилаштва у Бео-
граду, на пет година.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11646/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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5729
На основу члана 33. и члана 34. став 1. Закона о државним 

службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправ-
ка, 83/05  – исправка, 64/07, 67/07  – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17, 95/18 и 157/20), члана 38. став 1. Закона о правобранилаштву 
(„Службени гласник РС”, број 55/14) 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 постављењу на положај заменика државног 
правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ваљеву

I
Поставља се Милица Ћирић на положај заменика државног 

правобраниоца у Одељењу Државног правобранилаштва са седи-
штем у Ваљеву, на пет година.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-11644/2021

У Београду, 23. децембра 2021. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

5730
На основу члана 33. и члана 34. став 1. Закона о државним 

службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправ-
ка, 83/05  – исправка, 64/07, 67/07  – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17, 95/18 и 157/20), члана 38. став 1. Закона о правобранилаштву 
(„Службени гласник РС”, број 55/14) 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 постављењу на положај заменика државног 
правобраниоца у Одељењу са седиштем у Краљеву

I
Поставља се Бранко Петронијевић на положај заменика др-

жавног правобраниоца у Одељењу Државног правобранилаштва 
са седиштем у Краљеву, на пет година.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-11647/2021

У Београду, 23. децембра 2021. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

5731
На основу члана 16. став 2. Закона о јавним агенцијама 

(„Службени гласник РС”, бр. 18/05, 81/05  – исправка и 47/18) 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 разрешењу председника Управног одбора Агенције за 
безбедност саобраћаја

I
Разрешава се Владимир Ребић дужности председника Управ-

ног одбора Агенције за безбедност саобраћаја.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11736/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5732
На основу члана 16. став 2. Закона о јавним агенцијама 

(„Службени гласник РС”, бр. 18/05, 81/05  – исправка и 47/18) 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 именовању председника Управног одбора Агенције за 
безбедност саобраћаја

I
Именује се Владимир Илић, дипл. правник из Београда, за 

председника Управног одбора Агенције за безбедност саобраћаја.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11737/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5733
На основу члана 43. став 2. 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), а у вези са чла-
ном 17. став 3. и чланом 244. Закона о радијационој и нуклеарној 
сигурности и безбедности („Службени гласник РС”, бр. 95/18 и 
10/19),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о разрешењу члана Управног одбора Агенције за 
заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност 

Србије

I
Разрешава се Светлана Секулић дужности члана Управног 

одбора Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну 
сигурност Србије.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11754/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 15. и члана 17. став 1. Закона о радијационој 
и нуклеарној сигурности и безбедности („Службени гласник РС”, 
бр. 95/18 и 10/19) 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 именовању члана Одбора Директората за радијациону 
и нуклеарну сигурност и безбедност Србије

I
Именује се Сандра Божић за члана Одбора Директората за 

радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, на пет 
година. 

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”. 
24 број 119-11763/2021

У Београду, 23. децембра 2021. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

5735
На основу члана 60. ст. 1. и 8. Закона о науци и истраживањи-

ма („Службени гласник РС”, број 49/19) 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 разрешењу и именовању председника и чланова 
Управног одбора Института за примену нуклеарне 

енергије „ИНЕП” у Београду

I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Института за 

примену нуклеарне енергије „ИНЕП” у Београду:
1. академик Предраг Ђорђевић, председник,
2. др Зоран Шапоњић, члан,
3. др Марија Шљивић Ивановић, члан,
4. др Жељко Стакић, члан.

II
У Управни одбор Института за примену нуклеарне енергије 

„ИНЕП” у Београду именују се:
1. за председника:
 – проф. др Дејан Марковић, редовни професор, Стоматоло-

шки факултет  Универзитета у Бограду;
2. за чланове:
1) др Гордана Никчевић, научни саветник, Институт за моле-

куларну генетику и генетичко инжењерство, Београд,
2) доц. др Ивана Петровић, Институт за кардиоваскуларне 

болести „Дедиње”, Београд,
3) проф. др Петар Кнежевић, редовни професор, Природ-

но-математички факултет Универзитета у Новом Саду.

III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-11796/2021

У Београду, 23. децембра 2021. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

5736
На основу члана 60. ст. 1. и 8. Закона о науци и истраживањи-

ма („Службени гласник РС”, број 49/19) 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 разрешењу и именовању председника и чланова 
Управног одбора Института за воћарство, Чачак

I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Института за 

воћарство, Чачак:
1. проф. др Никола Бајић, председник,
2. проф. др Лека Мандић, члан,
3. доц. др Ненад Магазин, члан,
4. Мирослав Бојић, члан.

II
У Управни одбор Института за воћарство, Чачак именују се:
1. за председника:
 – проф. др Јован Црнобарац, редовни професор, Пољопри-

вредни факултет Универзитета у Новом Саду;
2. за чланове:
1) проф. др Љиљана Николић, редовни професор, Пољопри-

вредни факултет Универзитета у Новом Саду,
2) др Гордана Радовић, научни сарадник, „Дневник-Пољо-

привредник” АД Нови Сад,
3) Радојле Чоловић, Основна школа „Прељина”, Чачак.

III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-11792/2021

У Београду, 23. децембра 2021. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

5737
На основу члана 48. став 2. Закона о ученичком и студент-

ском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 55/13, 27/18 
 – др. закон и 10/19) 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 разрешењу председника и чланова Управног одбора 
Студентског центра у Крагујевцу

I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Студентског 

центра у Крагујевцу:
1. Горан Аксовић, председник, на лични захтев,  
2. Славица Раденковић, члан, на лични захтев,
3. др Анђелка Стојковић, члан, на лични захтев.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-11637/2021

У Београду, 23. децембра 2021. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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5738
На основу члана 48. став 2. Закона о ученичком и студент-

ском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 55/13, 27/18 
 – др. закон и 10/19) 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 именовању председника и чланова Управног одбора 
Студентског центра у Крагујевцу

I
У Управни одбор Студентског центра у Крагујевцу именују се:
1) за председника:
 – Ана Глођовић из Крагујевца;
2) за чланове:
 – представници оснивача:
(1) Марина Антић из Крагујевца,
(2) Вељко Радовић из Крагујевца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11639/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5739
На основу члана 62. став 7. Закона о високом образовању 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18  – др. закон, 73/18, 67/19, 
6/20  – др. закони, 11/21  – аутентично тумачење, 67/21  – др. закон и 
67/21) 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 разрешењу чланова Савета Факултета педагошких 
наука Универзитета у Крагујевцу

I
Разрешавају се дужности члана Савета Факултета педаго-

шких наука Универзитета у Крагујевцу, представници оснивача:
1. Радмило Цекић,
2. Мирослав Вељковић,
3. мр Бранислав Цветковић.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11757/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5740
На основу члана 62. став 7. Закона о високом образовању 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18  – др. закон, 73/18, 67/19, 
6/20  – др. закони, 11/21  – аутентично тумачење, 67/21  – др. закон и 
67/21) 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 именовању чланова Савета Факултета педагошких 
наука Универзитета у Крагујевцу

I
У Савет Факултет педагошких наука Универзитета у Крагу-

јевцу именују се за чланове, представници оснивача:
1) др Маријана Милошевић,
2) Бојана Ђуровић, мастер педагог,
3) др Марко Бојић,
4) Милена Макић, мастер туризмолог,
5) Сузана Николић, мастер правних наука,
6) Катарина Маринковић, мастер правних наука.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11759/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5741
На основу члана 62. став 7. Закона о високом образовању 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18  – др. закон, 73/18, 67/19, 
6/20  – др. закони, 11/21  – аутентично тумачење, 67/21  – др. закон и 
67/21) 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 разрешењу чланова Савета Педагошког факултета у 
Ужицу Универзитета у Крагујевцу

I
Разрешавају се дужности члана Савета Педагошког факул-

тета у Ужицу Универзитета у Крагујевцу, представници оснивача:
1. Милован Бошковић,
2. Драган Јараковић,
3. Икан Жунић.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11753/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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5742

На основу члана 62. став 7. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18  – др. закон, 73/18, 67/19, 
6/20  – др. закони, 11/21  – аутентично тумачење, 67/21  – др. закон и 
67/21) 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 именовању чланова Савета Педагошког факултета у 
Ужицу Универзитета у Крагујевцу

I
У Савет Педагошког факултета у Ужицу Универзитета у Кра-

гујевцу именују се за чланове, представници оснивача:
1) проф. др Жана Бојовић,
2) проф. др Сања Маричић,
3) проф. др Мирослава Јордовић Павловић,
4) проф. др Снежана Аксентијевић,
5) проф. др Љиљана Трумбуловић,
6) проф. др Љубица Диковић.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11755/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5743
На основу члана 62. став 7. Закона о високом образовању 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18  – др. закон, 73/18, 67/19, 
6/20  – др. закони, 11/21  – аутентично тумачење, 67/21  – др. закон и 
67/21) 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 разрешењу чланова Савета Факултета за машинство 
и грађевинарство у Краљеву Универзитета у 

Крагујевцу

I
Разрешавају се дужности члана Савета Факултета за ма-

шинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу, 
представници оснивача:

1. др Дејан Дивац,
2. др Миљко Кокић,
3. Милован Пузовић,
4. Слободан Миловановић.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11748/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5744
На основу члана 62. став 7. Закона о високом образовању 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18  – др. закон, 73/18, 67/19, 
6/20  – др. закони, 11/21  – аутентично тумачење, 67/21  – др. закон и 
67/21) 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 именовању чланова Савета Факултета за машинство 
и грађевинарство у Краљеву Универзитета у 

Крагујевцу

I
У Савет Факултета за машинство и грађевинарство у Краље-

ву Универзитета у Крагујевцу именују се за чланове, представни-
ци оснивача:

1) Звонко Туфегџић, дипл. инж. агрономије,
2) Драгутин Јеремић, дипл. инж. заштите на раду,
3) Милан Милошевић, дипл. инж. електротехнике,
4) Миодраг Грачанац, дипл. инж. машинства,
5) Вукман Ракочевић, машински инжењер.

 II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11750/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5745
На основу члана 62. став 7. Закона о високом образовању 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18  – др. закон, 73/18, 67/19, 
6/20  – др. закони, 11/21  – аутентично тумачење, 67/21  – др. закон и 
67/21) 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 именовању члана Савета Факултета за спорт и 
физичко васпитање Универзитета у Приштини

I
Именује се Марко Радосављевић, мастер електротехнике, за 

члана Савета Факултета за спорт и физичко васпитање Универзи-
тета у Приштини, представник оснивача.

 II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11761/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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5746
На основу члана 46. став 6. Закона о култури („Службени гла-

сник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16  – исправка, 6/20, 47/21 и 78/21) 
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 разрешењу члана Надзорног одбора Завода за заштиту 
споменика културе Краљево

I
Разрешава се Јасминка Марковић дужности члана Надзорног 

одбора Завода за заштиту споменика културе Краљево, на лични 
захтев.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-11592/2021

У Београду, 23. децембра 2021. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

5747
На основу члана 46. став 6. Закона о култури („Службени гла-

сник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16  – исправка, 6/20, 47/21 и 78/21) 
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 именовању члана Надзорног одбора Завода за 
заштиту споменика културе Краљево

I
Именује се Бобан Босић, дипл. сликар из Краљева, за члана 

Надзорног одбора Завода за заштиту споменика културе Краљево.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-11593/2021

У Београду, 23. децембра 2021. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

5748
На основу члана 113. став 5. Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник РС”, број 25/19) 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 разрешењу вршиоца дужности директора Института 
за јавно здравље Крагујевац

I
Разрешава се др сци. мед. Драган Васиљевић дужности врши-

оца дужности директора Института за јавно здравље Крагујевац.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-11824/2021

У Београду, 23. децембра 2021. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

5749
На основу члана 113. став 5. Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник РС”, број 25/19) 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 именовању вршиоца дужности директора Института 
за јавно здравље Крагујевац

I
Именује се др Небојша Ранковић за вршиоца дужности ди-

ректора Института за јавно здравље Крагујевац.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-11825/2021

У Београду, 23. децембра 2021. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

5750
На основу члана 113. став 5. Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник РС”, број 25/19) 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 разрешењу вршиоца дужности председника и 
именовању председника Управног одбора Института за 

медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић”

I
Разрешава се прим. др Радомир Ковачевић дужности вршио-

ца дужности председника Управног одбора Института за медици-
ну рада Србије „Др Драгомир Карајовић”.

II
Именује се Зорица Горданић, дипл. правник, за председника 

Управног одбора Института за медицину рада Србије „Др Драго-
мир Карајовић”.

III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-11795/2021

У Београду, 23. децембра 2021. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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5751

На основу члана 113. став 5. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС”, број 25/19) 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 разрешењу члана Управног одбора Института за 
здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан 

Чупић”

I
Разрешава се др Александар Стојановић дужности члана 

Управног одбора Института за здравствену заштиту мајке и детета 
Србије „Др Вукан Чупић”.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11804/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5752
На основу члана 113. став 5. Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник РС”, број 25/19) 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 разрешењу члана Управног одбора Клиничког центра 
Ниш

I
Разрешава се проф. др Слободан Милисављевић дужности 

члана Управног одбора Клиничког центра Ниш, на лични захтев.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11799/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5753
На основу члана 113. став 5. Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник РС”, број 25/19) 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 именовању члана Управног одбора Универзитетског 
клиничког центра Ниш

I
Именује се др Александар Стојановић за члана Управног од-

бора Универзитетског клиничког центра Ниш.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11797/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5754
На основу члана 22. став 1. Пословника Владе („Службе-

ни гласник РС”, бр. 61/06  – пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 
69/10, 20/11, 37/11, 30/13, 76/14 и 8/19  – др. пропис) 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 разрешењу и именовању члана Комисије за 
одобравање употребе службених возила 

I
Разрешава се Александар Ребић дужности члана Комисије за 

одобравање употребе службених возила.

II
Именује се Оливера Дурлевић, вршилац дужности помоћни-

ка директора Управе за заједничке послове републичких органа, за 
члана Комисије за одобравање употребе службених возила.

III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11723/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5755
На основу члана 43. став 2. 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), а у вези са чланом 
1. став 1.3. Меморандума о разумевању између Владе Републике 
Србије и Програма Уједињених нација за развој од 9. јуна 2017. 
године,

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о разрешењу и именовању члана српског дела Савета 
за координацију пројеката

I
Разрешава се Милош Чавић дужности члана српског дела 

Савета за координацију пројеката.

II
Именује се Марина Ивановић, министар саветник, координа-

тор у Сектору за мултилатералну сарадњу у Министарству спољ-
них послова, за члана српског дела Савета за координацију проје-
ката.
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III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11626/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5756
На основу члана 16. став 1. Споразума између Владе Републи-

ке Србије и Владе Републике Северне Македоније о успостављању 
заједничких контрола на граничном прелазу за међународни друм-
ски саобраћај Прешево (Република Србија)  – Табановце (Републи-
ка Северна Македонија) („Службени гласник РС  – Међународни 
уговори”, број 8/19) 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 разрешењу и именовању српског дела Мешовите 
комисије за праћење спровођења одредаба Споразума 

између Владе Републике Србије и Владе Републике 
Северне Македоније о успостављању заједничких 
контрола на граничном прелазу за међународни 

друмски саобраћај Прешево–Табановце

I
Разрешавају се дужности у српском делу Мешовите комисије 

за праћење спровођења одредаба Споразума између Владе Репу-
блике Србије и Владе Републике Северне Македоније о успоста-
вљању заједничких контрола на граничном прелазу за међународ-
ни друмски саобраћај Прешево –Табановце:

1) Небојша Пурић, председник,
2) Милан Блануша, члан,
3) Сенад Рончић, члан,
4) Драгољуб Брајовић, члан.

II
У српски део Мешовите комисије за праћење спровођења 

одредаба Споразума између Владе Републике Србије и Владе Ре-
публике Северне Македоније о успостављању заједничких кон-
трола на граничном прелазу за међународни друмски саобраћај 
Прешево –Табановце, именују се

1)  за председника: 
 – Миле Јандрић, начелник Управе граничне полиције, Мини-

старство унутрашњих послова;
2) за чланове:
(1) Небојша Здравковић, Управа граничне полиције, Мини-

старство унутрашњих послова,
(2) Ивица Прокоповић, Управа царина, Министарство финан-

сија,
(3) Иван Томашев, Управа за заштиту биља, Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде.

III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11642/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5757
На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
трговине, туризма и телекомуникација

I
Поставља се Јасмин Хоџић за вршиоца дужности помоћника 

министра трговине, туризма и телекомуникација  – Сектор за трго-
вину, услуге и политику конкуренције од 27. децембра 2021. годи-
не, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-12090/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5758
На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

I
Поставља се Тамара Делић за вршиоца дужности помоћника 

министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре  – Сектор 
за међународну сарадњу и европске интеграције од 27. децембра 
2021. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-12104/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.



24. децембар 2021. Број 127 37
5759

На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
културе и информисања

I
Поставља се Славица Трифуновић за вршиоца дужности по-

моћника министра културе и информисања  – Сектор за информи-
сање и медије од 29. децембра 2021. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11861/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5760
На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
за људска и мањинска права и друштвени дијалог

I
Поставља се Ивана Јоксимовић за вршиоца дужности помоћ-

ника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог 
 – Сектор за људска права од 27. децембра 2021. године, на три ме-
сеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-12006/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5761
На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
за људска и мањинска права и друштвени дијалог

I
Поставља се Борис Милићевић за вршиоца дужности помоћ-

ника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог 
 – Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције од 27. 
децембра 2021. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-12014/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5762
На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
за људска и мањинска права и друштвени дијалог

I
Поставља се Александар Радосављевић за вршиоца дужно-

сти помоћника министра за људска и мањинска права и друштве-
ни дијалог  – Сектор за друштвени дијалог од 27. децембра 2021. 
године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-12005/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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5763
На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
за људска и мањинска права и друштвени дијалог

I
Поставља се Жарко Степановић за вршиоца дужности по-

моћника министра за људска и мањинска права и друштвени ди-
јалог  – Сектор за сарадњу са цивилним друштвом од 27. децембра 
2021. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-12011/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5764
На основу члана 26. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности секретара 
Министарства за људска и мањинска права и 

друштвени дијалог

I
Поставља се Данијела Јанковић за вршиоца дужности секре-

тара Министарства за људска и мањинска права и друштвени дија-
лог од 27. децембра 2021. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-12007/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5765
На основу члана 30. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности директора Управе за 
ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и 

водопривреде

I
Поставља се Емина Милакара за вршиоца дужности дирек-

тора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде од 23. децембра 2021. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11161/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5766
На основу члана 30. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности директора Управе за 
спречавање прања новца у Министарству финансија

I
Поставља се доц. др Жељко Радовановић за вршиоца дужно-

сти директора Управе за спречавање прања новца у Министарству 
финансија од 25. децембра 2021. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-12008/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 31. став 3. Закона о државној управи („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника директора 
Управе за трезор у Министарству финансија

I
Поставља се Драгица Јовановић за вршиоца дужности по-

моћника директора Управе за трезор  – Сектор за обраду личних 
примања у Министарству финансија од 26. децембра 2021. године, 
на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11738/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5768
На основу члана 31. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника директора 
Пореске управе у Министарству финансија

I
Поставља се Снежана Величковић за вршиоца дужности по-

моћника директора Пореске управе  – Сектор за пружање услуга 
пореским обвезницима и едукацију у Министарству финансија од 
22. децембра 2021. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-12004/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5769
На основу члана 31. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника директора 
Управе царина у Министарству финансија

I
Поставља се Наташа Мирковић за вршиоца дужности помоћ-

ника директора Управе царина  – Сектор за царинске поступке у 
Министарству финансија од 27. децембра 2021. године, на три ме-
сеца

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-12012/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5770
На основу члана 31. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника директора 
Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у 

Министарству правде

I
Поставља се др Марко Николић за вршиоца дужности по-

моћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским зајед-
ницама  – Сектор за односе са црквама и верским заједницама у 
Министарству правде од 19. децембра 2021. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11899/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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5771
На основу члана 31. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника директора 
Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у 

Министарству правде

I
Поставља се др Ферид Булић за вршиоца дужности помоћни-

ка директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама 
 – Сектор за међуверски дијалог у Министарству правде од 15. де-
цембра 2021. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11900/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5772
На основу члана 37. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника директора 
Републичког хидрометеоролошког завода

I
Поставља се Александар Нишавић за вршиоца дужности 

помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода  – 
Сектор за метеоролошке и хидролошке прогнозе, најаве и упозо-
рења од 22. децембра 2021. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11928/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5773
На основу члана 37. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника директора 
Републичког хидрометеоролошког завода

I
Поставља се Горан Пејановић за вршиоца дужности помоћ-

ника директора Републичког хидрометеоролошког завода  – Сек-
тор Националног центра за климатске промене, развој климатских 
модела и оцену ризика елементарних непогода од 22. децембра 
2021. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11926/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5774
На основу члана 3. Уредбе о Канцеларији Националног са-

вета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народ-
ном Републиком Кином („Службени гласник РС”, број 49/17), 
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) 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 постављењу вршиоца дужности директора 
Канцеларије Националног савета за координацију 

сарадње са Руском Федерацијом и Народном 
Републиком Кином

I
Поставља се Недељко Тењовић за вршиоца дужности дирек-

тора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са 
Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином од 23. децем-
бра 2021. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11977/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 9. став 1. Уредбе о Генералном секретарија-
ту Владе („Службени гласник РС”, бр. 75/05, 71/08, 109/09, 85/12 и 
102/13), 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) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника 

Генералног секретара Владе

I
Поставља се Вукашин Јовановић за вршиоца дужности по-

моћника Генералног секретара Владе  – Сектор за информацио-
но-комуникациону инфраструктуру од 27. децембра 2021. године, 
на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-12131/2021

У Београду, 23. децембра 2021. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

5776
На основу члана 40. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18) и члана 43. став 2. 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),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу начелника Расинског управног округа са 

седиштем у Крушевцу

I
Разрешава се Бранислав Весић дужности начелника Расин-

ског управног округа са седиштем у Крушевцу, због навршења 
радног века  – 15. децембра 2021. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-12105/2021

У Београду, 23. децембра 2021. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

5777
На основу члана 40. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18) и члана 43. став 2. 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),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о постављењу начелника Расинског управног округа са 

седиштем у Крушевцу

I
Поставља се Иван Анђелић за начелника Расинског управног 

округа са седиштем у Крушевцу.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-12106/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5778
На основу члана 48. став 2. Закона о ученичком и студент-

ском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 55/13, 27/18 
 – др. закон и 10/19) 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 разрешењу председника и чланова Управног одбора 
Студентског центра „Београд”

I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Студентског 

центра „Београд”:
1. др Ненад Ђорђевић, председник,
2. Душан Шујдовић, члан,
3. Мирко Ваљаревић, члан,
4. Горан Павловић, члан,
5. Драги Лукић, члан,
6. проф. др Иванка Поповић, члан,
7. прог. др Станимир Стојиљковић, члан,
8. Боријан Соковић, члан,
9. Илија Тодоровић, члан,
10. Маргарета Смиљанић, члан,
11. Драган Вујић, члан,
12. Звонко Костић, члан,
13. Миро Мачар, члан.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11932/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5779
На основу члана 48. став 2. Закона о ученичком и студент-

ском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 55/13, 27/18 
 – др. закон и 10/19) 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 именовању председника и чланова Управног одбора 
Студентског центра „Београд”

I
У Управни одбор Студентског центра „Београд” именују се:
1) за председника:
 – др Ненад Ђорђевић, доктор стоматологије;
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2) за чланове:
 – представници оснивача:
(1) Златко Стриковић, дипл. хемичар, 
(2) Душан Шујдовић, дипл. економиста,
(3) Горан Павловић, мастер социолог,
(4) Драги Лукић, професор;
 – представници универзитета:
(1) проф. др Владан Ђокић, редовни професор Архитектон-

ског факултета Универзитета у Београду и ректор Универзитета у 
Београду,

(2) проф. др Дејан Филиповић, редовни професор Географ-
ског факултета Универзитета у Београду и проректор Универзите-
та у Београду;

 – представници студената:
(1) Илија Тодоровић, студент Технолошко-металуршког фа-

култета Универзитета у Београду,
(2) Ана Грчић, студент Факултета политичких наука Универ-

зитета у Београду, 
(3) Немања Величковић, студент Православно-богословског 

факултета Универзитета у Београду;
 – представници запослених у установи:
(1) Драган Вујић, доктор наука из области одбране и заштите, 

помоћник директора за организацију и развој, 
(2) Звонко Костић, дипл. инжењер пољопривреде, управник 

студентског ресторана „Карабурма”,
(3) Миро Мачар, дипл. инжењер шумарства, управник Сту-

дентског дома „Жарко Мариновић”.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11933/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5780
На основу члана 48. став 2. Закона о ученичком и студент-

ском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 55/13, 27/18 
 – др. закон и 10/19) 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 разрешењу председника и чланова Управног одбора 
Дома ученика средњих школа ,,Милутин Миланковић” 

у Београду

I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Дома ученика 

средњих школа ,,Милутин Миланковић” у Београду:
1. др Горан Бојовић, председник,  
2. Зоран Росић, члан,
3. мр Сузана Оташевић, члан,
4. Миленко Пановић, члан,
5. др Ана Аничић, члан,
6. Ана Станковић, члан,
7. Сања Милошевић, члан.

II
Овим решењем замењује се Решење о разрешењу председ-

ника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа 
,,Милутин Миланковић” у Београду („Службени гласник РС”, број 
120/21).

III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11860/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5781
На основу члана 5. Споразума између Владе Републике Ср-

бије и Владе Републике Јерменије о економској, научној и тех-
ничкој сарадњи („Службени гласник РС  – Међународни уговори”, 
број 8/15) 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 именовању председника српског дела српско-
јерменске Међувладине комисије за економску, научну 

и техничку сарадњу

I
Именује се Бранко Ружић, први потпредседник Владе и ми-

нистар просвете, науке и технолошког развоја, за председника 
српског дела српско-јерменске Међувладине комисије за економ-
ску, научну и техничку сарадњу.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11898/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5782
На основу члана 113. став 5. Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник РС”, број 25/19) 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 разрешењу председника и чланова Управног и 
Надзорног одбора Института за кардиоваскуларне 

болести „Дедиње” 

I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Института за 

кардиоваскуларне болести „Дедиње”:
1. академик проф. др Јован Хаџи-Ђокић, председник, 
2. проф. др Градимир Драгутиновић, члан, 
3. проф. др Марија Јовић, члан, 
4. др Драган Вељић, члан,
5. проф. др Драгослав Ненезић, члан,
6. др сци. мед. Бранко Лозук, члан,
7. Снежана Борић, члан.
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II 

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Института за 
кардиоваскуларне болести „Дедиње”:

1. Светозар Ћапин, председник,
2. Нађа Баранин, члан,
3. др Дражен Јелача, члан,
4. др сци. мед. Ивана Петровић, члан,
5. проф. др Петар Оташевић, члан.

III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-12136/2021

У Београду, 23. децембра 2021. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

5783
На основу члана 113. став 5. Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник РС”, број 25/19) 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 именовању председника и чланова Управног и 
Надзорног одбора Института за кардиоваскуларне 

болести „Дедиње”

I
У Управни одбор Института за кардиоваскуларне болести 

„Дедиње” именују се:
1) за председника:
 – академик проф. др Јован Хаџи Ђокић;
2) за чланове:
(1) проф. др Марија Јовић, ванредни професор на Факултету 

организационих наука Универзитета у Београду,
(2) др Драган Вељић, дипл. правник из Београда,
(3) доц. др Бранко Лозук, Институт за кардиоваскуларне бо-

лести „Дедиње”,
(4) клин. асист. др сци. мед. Горан Лончар, Институт за кар-

диоваскуларне болести „Дедиње.

II 
У Надзорни одбор Института за кардиоваскуларне болести 

„Дедиње” именују се:
1) за председника:
 – Светозар Ћапин, дипл. машински инжењер из Београда;
2) за чланове:
(1) Нађа Баранин, дипл. економиста из Београда,
(2) др Дражен Јелача, Општа болница Панчево,
(3) доц. др Ивана Петровић, Институт за кардиоваскуларне 

болести „Дедиње”,
(4) клин. асист. др Слободан Танасковић, Институт за карди-

оваскуларне болести „Дедиње”.

III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-12137/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5784
На основу члана 17. став 1. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), 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) и члана 20. став 2. Одлуке о усклађивању пословања 
Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” са п.о. Бео-
град са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС”, 
број 96/16),  

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о разрешењу председника Надзорног одбора Јавног 
предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” са п.о. 

Београд 

I
Разрешава се Милош Срећковић дужности председника Над-

зорног одбора Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашу-
ме” са п.о. Београд, због истека мандата.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-12150/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5785
На основу члана 17. став 1. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), 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) и члана 20. став 2. Одлуке о усклађивању пословања 
Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” са п.о. Бео-
град са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС”, 
број 96/16),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању председника Надзорног одбора Јавног 
предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” са п.о. 

Београд

I
Именује се Милош Срећковић за председника Надзорног од-

бора Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” са п.о. 
Београд.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-12151/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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5786
На основу тачке 19. Одлуке о оснивању Образовно-научног 

центра „Рас” („Службени гласник РС”, број 109/21) 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 именовању председника и чланова привременог 
Управног одбора Образовно-научног центра „Рас”

I
У привремени Управни одбор Образовно-научног центра 

„Рас” именују се:
1) за председника:
 – Зоран Касаловић, државни секретар у Министарству про-

свете, науке и технолошког развоја;
2) за чланове:
(1) јеромонах Гаврило, Горан Божиновић, игуман Манастира 

Ђурђеви ступови у Расу, 
(2) Дејан Кулунџић, директор Основне школе „Братство”, 

Нови Пазар,
(3) проф. др Александар Растовић, научни саветник, Историј-

ски институт у Београду,
(4) Жикица Несторовић, државни секретар у Министарству 

трговине, туризма и телекомуникација. 

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-12134/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5787
На основу тачке 19. Одлуке о оснивању Образовно-научног 

центра „Рас” („Службени гласник РС”, број 109/21) 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 именовању председника и чланова привременог 
Надзорног одбора Образовно-научног центра „Рас”

I
У привремени Надзорни одбор Образовно-научног центра 

„Рас” именују се:
1) за председника:
 – Дејан Милановић, посебни саветник министра, Министар-

ство просвете, науке и технолошког развоја;
2) за члана:
 – Самир Лекић, шеф кабинета градоначелника Новог Пазара.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-12133/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5788
Ha основу члана 21. став 1. Закона о спољним пословима 

(„Службени гласник РС”, бр. 116/07, 126/07  – исправка и 41/09) 
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 постављењу почасног конзула Републике Србије  
у Перту, Аустралија

1. Поставља се Колин Клејвег (Colin Kleyweg) за почасног 
конзула Републике Србије у Аустралији, са седиштем у Перту и 
са конзуларним подручјем које обухвата територију Западне Ау-
стралије.

2. Министарство спољних послова предузеће потребне мере 
за спровођење овог решења.

3. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 119-11591/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5789
На основу члана 21. став 1. Закона о спољним пословима 

(„Службени гласник РС”, бр. 116/07, 126/07  – исправка и 41/09) 
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 постављењу почасног конзула Републике Србије  
у Котону, Република Бенин

1. Поставља се Урош Поповић за почасног конзула Републи-
ке Србије у Републици Бенин, са седиштем у Котону, са конзулар-
ним подручјем које обухвата територију Републике Бенин.

2. Министарство спољних послова предузеће потребне мере 
за спровођење овог решења.

3. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 119-11944/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5790
На основу члана 21. став 1. Закона о спољним пословима 

(„Службени гласник РС”, бр. 116/07, 126/07  – исправка и 41/09) 
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 постављењу почасног конзула Републике Србије  
у Банџулу, Република Гамбија

1. Поставља се Омар М.О. Фаал (Omar M.O. Faal) за поча-
сног конзула Републике Србије у Републици Гамбији, са седиштем 
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у Банџулу и са конзуларним подручјем које обухвата територију 
Републике Гамбије.

2. Министарство спољних послова предузеће потребне мере 
за спровођење овог решења.

3. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 119-11579/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5791
На основу члана 43. став 2. 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), члана 123. став 
1. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16) 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 националног спортског признања

1. Додељује се национално спортско признање спортисти 
Николи Манојловићу, за освојену сребрну медаљу на Европском 
првенству, у олимпијском спорту  – рукомет, одржаном у Београ-
ду, Република Србија, 2012. године, у виду доживотног месечног 
новчаног примања у висини једне и по просечне нето зараде у Ре-
публици Србији за месец децембар претходне године, према пода-
цима органа надлежног за послове статистике.

2. За признање утврђено у тачки 1. овог решења средства се 
обезбеђују у буџету Републике Србије.

3. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 661-12076/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5792
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 Сташи Гејо за 
освојену бронзану медаљу на Светском првенству у олимпијској 
спортској дисциплини  – спортско пењање, болдер, одржаном у 
Москви, у Руској Федерацији, од 15. до 22. септембра 2021. годи-
не, 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 661-12184/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5793
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 Слободану Геју, тренеру 
спортисте Сташе Гејо, за освојену бронзану медаљу на Светском 
првенству у олимпијској спортској дисциплини  – спортско пења-
ње, болдер, одржаном у Москви, у Руској Федерацији, од 15. до 
22. септембра 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 661-12185/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5794
На основу члана 59. став 7, а у вези са чланом 74. став 1. 

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 Трогодишњи програм 
пословања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд 

за период 2022–2024. године

I
Даје се сагласност на Трогодишњи програм пословања 

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд за период 2022 –2024. 
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године, који је донела Скупштина Електродистрибуција Србије 
д.о.о. Београд, на седници од 17. децембра 2021. године.

II
Ово решење објавити у ,,Службеном гласнику Републике 

Србије”.

05 број 023-11298/2021-1
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5795
На основу члана 59. став 7. 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 Програм пословања Јавног 
предузећа „Пошта Србије” за 2022. годину

I
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа 

„Пошта Србије” за 2022. годину, који је донео Надзорни одбор 
Јавног предузећа „Пошта Србије” на седници од 26. новембра 
2021. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

05 број 023-12165/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5796
На основу члана 59. став 7, а у вези са чланом 74. став 1. 

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 Годишњи програм о 
изменама и допунама Годишњег програма пословања 

Акционарског друштва „Електромрежа Србије” 
Београд за 2021. годину

I
Даје се сагласност на Годишњи програм о изменама и до-

пунама Годишњег програма пословања Акционарског друштва 
„Електромрежа Србије” Београд за 2021. годину, који је донела 
Скупштина Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Бео-
град, на седници од 22. новембра 2021. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
05 број 023-12088/2021

У Београду, 23. децембра 2021. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

5797
На основу члана 59. став 7, а у вези са чланом 74. став 1. 

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 Програм о изменама и 
допунама Програма пословања „Транспортгас Србија” 

д.о.о. Нови Сад за 2021. годину

I
Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Про-

грама пословања „Транспортгас Србија” д.о.о. Нови Сад за 2021. 
годину, који 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 023-12002/2021

У Београду, 23. децембра 2021. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

5798
На основу члана 69. став 1. тачка 4) Закона о јавним преду-

зећима („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 располагање имовином велике 
вредности Друштва са ограниченом одговорношћу 

„Транспортгас Србија” Нови Сад 

I
Даје се сагласност на Одлуку о располагању имовином ве-

лике вредности Друштва са ограниченом одговорношћу „Транс-
портгас Србија” Нови Сад, коју је донела Скупштина Друштва са 
ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија” Нови Сад, на 
седници одржаној 19. новембра 2021. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
05 број 023-12065/2021

У Београду, 23. децембра 2021. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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5799

На основу члана 59. став 7, a у вези са чланом 74. став 1. 
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 Програм о изменама и 
допунама Програма пословања Акционарског друштва 
за управљање јавном железничком инфраструктуром 
„Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2021. 

годину

I
Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Про-

грама пословања Акционарског друштва за управљање јавном 
железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Ср-
бије”, Београд за 2021. годину, који је донела Скупштина Акцио-
нарског друштва за управљање јавном железничком инфраструк-
туром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд, на седници 
од 19. децембра 2021. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

05 број 023-11950/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5800
На основу члана 5а став 2. Закона о Агенцији за привредне 

регистре („Службени гласник РС”, бр. 55/04, 111/09 и 99/11) и чла-
на 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 Одлуку о измени Одлуке о 
накнадама за послове регистрације и друге услуге које 

пружа Агенција за привредне регистре

I
Даје се сагласност на Одлуку о измени Одлуке о накнадама 

за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за 
привредне регистре, коју је донео Управни одбор Агенције за при-
вредне регистре, на седници од 28. октобра 2021. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

05 број 401-12099/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5801
На основу члана 22. став 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 расподелу добити Јавног 
предузећа „Национални парк Копаоник” са потпуном 

одговорношћу, Копаоник за 2020. годину

I
Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити коју је 

остварило Јавно предузеће „Национални парк Копаоник” са пот-
пуном одговорношћу, Копаоник у 2020. години, коју је донео Над-
зорни одбор Јавног предузећа „Национални парк Копаоник” са 
потпуном одговорношћу, Копаоник, на седници од 19. маја 2021. 
године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

05 број 41-12058/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5802
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. 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 расподелу добити Привредног 
друштва с ограниченом одговорношћу за стратешки 

откуп и дистрибуцију пољопривредних производа 
„Метохијаˮ, Београд за 2020. годину

I
Даје се сагласност на Одлуку о расподели остварене добити 

Привредног друштва с ограниченом одговорношћу за стратешки 
откуп и дистрибуцију пољопривредних производа „Метохијаˮ, 
Београд за 2020. годину, коју је донела Скупштина Привредног 
друштва с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и ди-
стрибуцију пољопривредних производа „Метохијаˮ, Београд на 
седници од 28. октобра 2021. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

05 број 41-12017/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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5803
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. 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 расподелу добити 
Водопривредног друштва „Западна Морава” друштво с 

ограниченом одговорношћу Краљево за 2020. годину

I
Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити за 2020. го-

дину Водопривредног друштва „Западна Морава” друштво с огра-
ниченом одговорношћу Краљево, коју је донела Скупштина Водо-
привредног друштва „Западна Морава” друштво с ограниченом 
одговорношћу Краљево, на седници од 29. новембра 2021. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
05 број 41-12018/2021

У Београду, 23. децембра 2021. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

5804
На основу чл. 8. и 9. Закона о слободним зонама („Службени 

гласник РС”, број 62/06) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Слу-
жбени 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

o давању сагласности за проширење подручја Слободне 
зоне „Београд” у Београду

1. Даје се сагласност привредном друштву са ограниченом од-
говорношћу „Слободна зона Београд 2015” са седиштем у Београду, 
Краљице Марије 1, ПИБ 109168166, за проширење подручја Сло-
бодне зоне „Београд”, на површини од 25 ha 68 а 72 m², која се одре-
ђује катастарском парцелом број 6537 КО Нова Пазова, која је пове-
зана у пословну  целину, просторно ограђену и посебно означену.

2. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављива-
ња у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 483-11524/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

5805
На основу члана 13. ст. 2. и 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14  – др. закон, 101/16  – др. 
закон и 47/18) и члана 43. став 2. 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),

Влада доноси
Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Одлуку о успостављању 
сарадње између града Новог Пазара, Република Србија 

и општине Каратај, Република Турска

I
Даје се сагласност на Одлуку о успостављању сарадње из-

међу града Новог Пазара, Република Србија и општине Каратај, 

Република Турска, коју је донела Скупштина града Новог Пазара, 
на седници одржаној 25. октобра 2021. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
05 број 016-11872/2021

У Београду, 23. децембра 2021. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

5806
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 Кик бокс савеза Србије 

са седиштем у Београду, Маршала Бирјузова 50, за организовање 
Светског првенства у кик боксу за децу, кадете и јуниоре, у Бео-
граду 2022. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
05 број 661-12171/2021

У Београду, 23. децембра 2021. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

5807
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 Савеза за школски спорт 

Србије са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина 2, за ор-
ганизовање Светског школског првенства у кошарци 2022, у Бео-
граду 2022. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
05 број 661-12128/2021

У Београду, 23. децембра 2021. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

5808
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 Националног спортског 

савеза слепих и слабовидих са седиштем у Београду, Устаничка 
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25, за организовање Европског првенства слепих у куглању, у Апа-
тину 2022. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

05 број 661-12172/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5809
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 Савеза организација под-

водних активности Републике Србије са седиштем у Београду, 
Београдска 71, за организовање Светског првенства у роњењу на 
дах 2022, у Београду 2022. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

05 број 661-12129/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5810
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 Савеза Србије за боди 

билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик са седиштем у Београду, 
Обилићев венац 18 –20, локал 3.7, за организовање Светског пр-
венства у фитнесу за млађе категорије, у Чачку 2022. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

05 број 661-12170/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5811
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 Савеза Србије за боди 

билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик са седиштем у Београду, 
Обилићев венац 18 –20, локал 3.7, за организовање Европског пр-
венства у фитнесу за млађе категорије, у Чачку 2022. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

05 број 661-12168/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5812
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 Ваздухопловног савеза 

Србије са седиштем у Београду, Узун Миркова 4/I, за организо-
вање Европског првенства у ракетном моделарству, у Зрењанину 
2022. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

05 број 661-12126/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5813
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 
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и 100/21), у оквиру Раздела 16  – Министарство 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 Судовима  – Врхов-
ном касационом суду, средства у укупном износу од 1.000 динара 
за отварање апропријације економске класификације 413  – Нак-
наде у натури, у оквиру Програма 1603  – Рад судова, Програмска 
активност 0004  – Административна подршка спровођењу судских 
поступака Врховног касационог суда, ради реализације Закључка 
Владе 05 број 401-11875/2021 од 16. децембра 2021. године.

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 6  – Судови, Глава 6.1 
 – Врховни касациони суд, Програм 1603  – Рад судова, функција 
330  – Судови, Програмска активност 0004  – Административна по-
дршка спровођењу судских поступака Врховног касационог суда, 
апропријација економска класификација 413  – Накнаде у натури.

3. О реализацији овог решења стараће се Министарство фи-
нансија. 

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 401-12145/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5814
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, 149/21, 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, Гла-
ва 16.7  – Управа за јавни дуг, Програм 2201  – Управљање јавним 
дугом, функција 170  – Трансакције јавног дуга, Програмска ак-
тивност 0002  – Сервисирање спољног јавног дуга, апропријација 
економска класификација 442  – Отплата страних камата, средства 
у укупном износу од 2.250.000.000 динара преносе се у текућу 
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 финансија  – Управи за јавни дуг, ради обезбе-
ђивања недостајућих средстава потребних за евидентирање дис-
конта остварених емитовањем државних хартија од вредности на 
домаћем финансијском тржишту које су доспеле у 2021. години.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења 
распоређују се у оквиру Раздела 16  – Министарство финансија, 
Глава 16.7  – Управа за јавни дуг, Програм 2201  – Управљање јав-
ним дугом, функција 170  – Трансакције јавног дуга, Програмска 
активност 0001  – Сервисирање домаћег јавног дуга, апропријација 
економска класификација 441  – Отплата домаћих камата.

3. О реализацији овог решења стараће се Министарство фи-
нансија. 

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 401-12157/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5815
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, Програм 
1602  – Уређење и управљање у систему правосуђа, функција 360 
 – Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту, Про-
грамска активност 0010  – Администрација и управљање, апро-
пријација економска класификација 423  – Услуге по уговору, сред-
ства у укупном износу од 19.000.000 динара преносе се у текућу 
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 Судовима  – Апелационим судовима, Вишим судовима, Основ-
ним судовима, Привредним судовима, Прекршајним судовима и 
Јавним тужилаштвима  – Апелационим јавним тужилаштвима, 
Вишим јавним тужилаштвима, Основним јавним тужилаштвима, 
ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за исплату 
новчаних честитки за децу запослених.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења 
распоређују се, и то:

1) у оквиру Раздела 6  – Судови, у укупном износу од 
15.900.000 динара, и то:

 – Глава 6.5  – Апелациони судови, Програм 1603  – Рад судо-
ва, функција 330  – Судови, Програмска активност 0012  – Админи-
стративна подршка спровођењу судских поступака Апелационих 
судова, апропријација економска класификација 413  – Накнаде у 
натури, у износу од 1.000.000 динара;

 –  Глава 6.6  – Виши судови, Програм 1603  – Рад судова, 
функција 330  – Судови, Програмска активност 0014  – Админи-
стративна подршка спровођењу судских поступака Виших судова, 
апропријација економска класификација 413  – Накнаде у натури, у 
износу од 2.700.000 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, апропријација економска класификација 413  – Накнаде у на-
тури, у износу од 8.100.000 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, апропријација економска класификација 413  – Накнаде у 
натури, у износу од 1.400.000 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, апропријација економска класификација 413  – Накнаде у 
натури, у износу од 2.700.000 динара;
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2)  у оквиру Раздела 8  – Јавна тужилаштва, у укупном износу 

од 3.100.000 динара, и то:
 – Глава 8.4  – Апелациона јавна тужилаштва, Програм 1604 

 – Рад тужилаштва, функција 330  – Судови, Програмска активност 
0010  – Административна подршка раду Апелационих јавних ту-
жилаштава, апропријација економска класификација 413  – Накна-
де у натури, у износу од 200.000 динара;

 – Глава 8.5  – Виша јавна тужилаштва, Програм 1604  – Рад 
тужилаштва, функција 330  – Судови, Програмска активност 0012 
 – Административна подршка раду Виших јавних тужилаштава, 
апропријација економска класификација 413  – Накнаде у натури, 
у износу од 900.000 динара;

 – Глава 8.6  – Основна јавна тужилаштва, Програм 1604  – Рад 
тужилаштва, функција 330  – Судови, Програмска активност 0014 
 – Административна подршка раду Основних јавних тужилаштава, 
апропријација економска класификација 413  – Накнаде у натури, у 
износу од 2.000.000 динара.

3. О реализацији овог решења стараће се Министарство фи-
нансија. 

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 401-12158/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5816
На основу члана 61. став 12. и члана 69. став 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. закон) 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  – Министарство финансија, и то:

1) Глава 16.0  – Министарство финансија, у укупном износу 
од 3.000.000.000 динара, и то:

  – Програм 0702  – Реализација инфраструктурних пројеката 
од значаја за Републику 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  – Земљиште, у износу од 2.000.000.000 динара;

 – Програм 2301  – Уређење, управљање и надзор 
финансијског и фискалног система, функција 110  –  Извршни и 
законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни 
послови, Програмска активност 0004  – Административна подршка 
управљању финансијским и фискалним системом, апропријација 
економска класификација 452  – Субвенције приватним 
финансијским институцијама, у износу од 1.000.000.000 динара;

2) Глава 16.7  – Управа за јавни дуг, Програм 2201  – 
Управљање јавним дугом, функција 170  – Трансакције јавног 
дуга, Програмска активност 0002  – Сервисирање спољног јавног 
дуга, апропријација економска класификација 442  – Отплата 
страних камата, у износу од 556.850.000 динара, 
средства у укупном износу од 3.556.850.000 динара преносе 
се у текућу буџетску резерву, утврђену 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 рударства и енергетике, ради 
обезбеђивања недостајућих средстава потребних за консолидацију 
пословања Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља 
Ресавица.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог ре-
шења 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 економска 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 401-12159/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5817
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, 118/20 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 22  – Министарство грађевинарства, сао-
браћаја и инфраструктуре, и то:

1) Програм 0701  – Уређење и надзор у области саобраћаја, 
функција 450  – Саобраћај, у укупном износу од 156.500.000 дина-
ра, и то:

 – Програмска активност 0004  – Ваздушни саобраћај, апро-
пријација економска класификација 451  – Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 
142.000.000 динара;

 – Пројекат 7078  – Превенција и ублажавање последица на-
сталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, 
апропријација економска класификација 454  – Субвенције приват-
ним предузећима, у износу од 14.500.000 динара;

2) Програм 0702  – Реализација инфраструктурних пројеката 
од значаја за Републику Србију, функција 450  – Саобраћај, у укуп-
ном износу од 1.572.500.000 динара, и то:

 – Пројекат 5003  – Изградња аутопута Е-763 Обреновац –Љиг, 
апропријација економска класификација 511  – Зграде и грађевин-
ски објекти, у износу од 16.000.000 динара;

 – Пројекат 5008  – Брза саобраћајница Iб реда Нови Сад  – 
Рума, апропријација економска класификација 511  – Зграде и гра-
ђевински објекти, у износу од 222.000.000 динара;

 – Пројекат 5030  – Реконструкција моста на граничном пре-
лазу  – Каракај (Зворник), апропријација економска класификација 
511  – Зграде и грађевински објекти, у износу од 71.500.000 динара;

 – Пројекат 5032  – Реконструкција моста на граничном прела-
зу  – Шепак, апропријација економска класификација 511  – Зграде 
и грађевински објекти, у износу од 71.500.000 динара;

 – Пројекат 5035  – Изградња аутопута Е-761, деоница: Поја-
те –Прељина, апропријација економска класификација 511  – Згра-
де и грађевински објекти, у износу од 11.000.000 динара;
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 – Пројекат 5038  – Адаптација бродске преводнице у саставу 
ХЕПС „Ђердап 1”, апропријација економска класификација 511  – 
Зграде и грађевински објекти, у износу од 50.000.000 динара;

 – Пројекат 5044  – Реконструкција државног пута IIа реда, број 
203, Нови Пазар  – Тутин, апропријација економска класификација 
511  – Зграде и грађевински објекти, у износу од 31.000.000 динара;

 – Пројекат 5047  – Програм интегрисаног управљања чврстим 
отпадом у Србији, апропријација економска класификација 511  – 
Зграде и грађевински објекти, у износу од 120.000.000 динара;

 – Пројекат 5048  – Изградња аутопута Е-763, деоница: Нови 
Београд  – Сурчин, апропријација економска класификација 511  – 
Зграде и грађевински објекти, у износу од 169.500.000 динара;

 – Пројекат 5055  – Изградња нове Луке у Београду, апроприја-
ција економска класификација 511  – Зграде и грађевински објекти, 
у износу од 67.000.000 динара;

 – Пројекат 5061  – Реконструкција и доградња граничног пре-
лаза Хоргош, апропријација економска класификација 511  – Згра-
де и грађевински објекти, у износу од 290.000.000 динара;

 – Пројекат 5066  – Изградња брзе саобраћајнице, деоница: 
Иверак –Лајковац, апропријација економска класификација 511  – 
Зграде и грађевински објекти, у износу од 250.000.000 динара;

 – Пројекат 5072  – Изградња београдског метроа, апроприја-
ција економска класификација 463  – Трансфери осталим нивоима 
власти, у износу од 203.000.000 динара;

3) Програм 1101  – Уређење и надзор у области планирања и 
изградње, функција 620  – Развој заједнице, Програмска активност 
0005  – Регулаторне делатности, уређење грађевинског земљишта 
и легализација, апропријација економска класификација 424  – 
Специјализоване услуге, у износу од 120.000.000 динара, 
средства у укупном износу од 1.849.000.000 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 грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних 
за редован рад „Инфраструктура железнице Србије” а.д. Београд, у 
циљу отклањања штетних последица проузрокованих епидемијом 
заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог реше-
ња распоређују се у оквиру Раздела 22  – Министарство грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701  – Уређење 
и надзор у области саобраћаја, функција 450  – Саобраћај, Про-
грамска активност 0002  – Железнички и интермодални саобраћај, 
апропријација економска 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 401-12160/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5818
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:

1) Програмска активност 0001  – Извршење кривичних санк-
ција, у укупном износу од 29.000.000 динара, апропријација еко-
номска класификација, и то:

 – 421  – Стални трошкови, у износу од 10.000.000 динара,
 – 423  – Услуге по уговору, у износу од 8.000.000 динара,
 – 424  – Специјализоване услуге, у износу од 1.000.000 динара,
 – 426  – Материјал, у износу од 10.000.000 динара;
2) Програмска активност 0002  – Подршка лицима лишених 

слободе, апропријација економска класификација 426  – Матери-
јал, у износу од 2.687.000 динара;

3) Пројекат 5001  – Израда пројектно  – техничких докумен-
тација за нове објекте и објекте које треба реконструисати, апро-
пријација економска класификација 511  – Зграде и грађевински 
објекти, у износу од 13.267.000 динара;

4) Пројекат 5003  – Адаптација притвореничких блокова у 
Окружном затвору Београд, апропријација економска класифи-
кација 511  – Зграде и грађевински објекти, у износу од 4.238.000 
динара;

5) Пројекат 5010  – Изградња и реконструкција смештајних 
капацитета у КПЗ Пожаревац  – Забела, апропријација економска 
класификација 511  – Зграде и грађевински објекти, у износу од 
2.841.000 динара;

6) Пројекат 5011  – Радови на реконструкцији и изградњи 
објеката у оквиру КПЗ у Сремској Митровици, апропријација еко-
номска класификација 511  – Зграде и грађевински објекти, у изно-
су од 8.148.000 динара;

7) Пројекат 5014  – Изградња смештајних капацитета затворе-
ног типа, апропријација економска класификација 511  – Зграде и 
грађевински објекти, у износу од 3.000.000 динара, 
средства у укупном износу од 63.181.000 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, Програм 1408  – Управљање људским и материјалним ре-
сурсима, функција 310  – Полицијске услуге, Програмска активност 
0001  – Администрација и управљање, апропријација економска 
класификација 411  – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде).

3. О реализацији овог решења стараће се Министарство фи-
нансија. 

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 401-12162/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5819
На основу члана 69. став 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, 181/21 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 
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и 100/21), у оквиру Раздела 16  – Министарство 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 
омладине и спорта, средства у укупном износу од 4.720.000 дина-
ра ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за испла-
ту новчаних награда спортисти и тренеру за освојену бронзану ме-
даљу на Светском првенству у олимпијској спортској дисциплини 
 – спортско пењање, које је одржано од 15. до 22. септембра 2021. 
године у Москви, Руска Федерација.

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, Програмска активност 0014  – Новча-
не награде за врхунске спортске резултате, апропријација економ-
ска 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 401-12174/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5820
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 3  – Влада, Глава 3.9  – Генерални секрета-
ријат Владе, Програм 2102  – Подршка раду Владе, функција 110  – 
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови 
и спољни послови, Програмска активност 0008  – Стручни и опе-
ративни послови Генералног секретаријата Владе, апропријација 
економска класификација 465  – Остале дотације и трансфери, у 
износу од 1.549.300.000 динара;

2) у оквиру Раздела 16  – Министарство финансија, Глава 16.7 
 – Управа за јавни дуг, Програм 2201  – Управљање јавним дугом, 
функција 170  – Трансакције јавног дуга, Програмска активност 
0002  – Сервисирање спољног јавног дуга, апропријација економ-
ска класификација 442  – Отплата страних камата, у износу од 
2.200.000.000 динара, 
средства у укупном износу од 3.749.300.000 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 одбране, ради обезбеђивања не-
достајућих средстава потребних за подизање нивоа оперативних 
способности Војске Србије и задовољења потреба за опремањем 
средствима наоружања и војне опреме.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења ра-
споређују се у оквиру Раздела 19  – Министарство одбране, Програм 
1703  – Операције и функционисање МО и ВС, функција 210  – Војна 
одбрана, Програмска активност 0001  – Функционисање МО и ВС, 
апропријација економска класификација 512  – Машине и опрема.

3. О реализацији овог решења стараће се Министарство фи-
нансија. 

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 401-12175/2021-1
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5821
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  – Министарство 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 Генералном секре-
таријату Владе, средства у укупном износу од 118.000.000 динара 
ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних привред-
ном друштву СП Атлетика 2022 д.о.о. Београд, за организацију 
Светског првенства у атлетици које ће бити одржано од 18. до 20. 
марта 2022. године у Београду, Република Србија.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења 
користиће се за непланиране сврхе за које није утврђена апропри-
јација и књижиће 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 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 401-12180/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5822
На основу члана 69. став 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 
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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 
здравља, средства у укупном износу од 128.329.000 динара ради 
обезбеђивања недостајућих средстава потребних за подршку ин-
ститутима и заводима за јавно здравље, за измиривање обавеза 
насталих услед допунског ангажовања материјалних и људских 
ресурса у спровођењу бројних активности од општег интереса у 
здравству, као и мера на спречавању ширења епидемије заразне 
болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења ра-
споређују се у оквиру Раздела 27  – Министарство здравља, Програм 
1808  – Подршка остварењу права из обавезног здравственог оси-
гурања, функција 760  – Здравство некласификовано на другом ме-
сту, Пројекат 7078  – Превенција и ублажавање последица насталих 
услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, апроприја-
ција економска класификација 465  – Остале дотације и трансфери.

3. О реализацији овог решења стараће се Министарство фи-
нансија. 

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 401-12192/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5823
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 непокрет-
ности  – земљишта и објеката на земљишту који по закону могу 
бити предмет експропријације непокретности, у циљу изградње 
и реконструкције музеја, сагласно Информацији о локацији број 
350-120/2021-05-1 од 11. августа 2021. године, издатој од стране 
Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту жи-
вотне средине Општинске управе општине Ћуприја, а у складу са 
Планом генералне регулације градског насеља Ћуприја („Службе-
ни гласник општине Ћуприја”, бр. 2/12, 9/18, 23/18 и 46/20), на 
непокретностима у КО Мијатовац, 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 465-11820/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5824
На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о ек-

спропријацији („Службени 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 Градског пра-
вобранилаштва града Врања, Врање, Краља Милана 1,

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се јавни интерес за  експропријацију, односно 
административни пренос непокретности, у циљу проширења 

Бунушевачког гробља, сагласно Информацији о локацији број 
353-504/2021-08/1 од 9. септембра 2021. године, издатој од стра-
не Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове, комунал-
но-стамбене делатности и заштиту животне средине Градске упра-
ве града Врања, а у складу са Планом генералне регулације „Зоне 
2” у Врању („Службени  гласник града Врања”, број 33/11), на не-
покретностима у КО Врање I, територија града Врања. 

II. Град Врање одређује се за корисника експропријације, од-
носно административног преноса непокретности из тачке I. овог 
решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 465-11996/2021
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5825
На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о ек-

спропријацији („Службени 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 Градског пра-
вобранилаштва града Врања, Врање, Краља Милана 1,

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно ад-
министративни пренос непокретности, у циљу изградње улице 
Мостарске, сагласно Информацији о локацији број 353-523/2021-
08/1  – Веза број У. број 260/21 од 27. септембра 2021. године, изда-
тој од стране Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове, 
комунално-стамбене делатности и заштиту животне средине Град-
ске управе града Врања, а у складу са Планом генералне регула-
ције „Зоне 2” у Врању („Службени  гласник града Врања”, број 
33/11), на непокретностима КО Врање I, територија града Врања. 

II. Град Врање одређује се за корисника експропријације, од-
носно административног преноса непокретности из тачке I. овог 
решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 465-11997/2021 
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5826
На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о ек-

спропријацији („Службени 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 Градског пра-
вобранилаштва града Чачка, Чачак, Жупана Страцимира 2,

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно ад-
министративни пренос непокретности, у циљу изградње приступ-
ног пута, сагласно Информацији о локацији број 958-1213/2021-
IV-2-01 од 4. октобра 2021. године и Информацији о локацији 
број 958-1214/2021-IV-2-01 од 5. октобра 2021. године, издатим 
од стране Градске управе за урбанизам града Чачка, а у складу са 
Планом детаљне регулације „Прелићи” у Чачку („Службени лист 
града Чачка”, број 29/20), на непокретностима у КО Атеница и КО 
Чачак, територија града Чачка. 
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II. Град Чачак одређује се за корисника експропријације, односно административног преноса непокретности из тачке I. овог реше-

ња.
III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 465-11998/2021 
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

5827
На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о експропријацији („Службени 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 Градског правобранилаштва града Чачка, Чачак, Жупана Страцимира 2,

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно административни пренос непокретности  – земљишта и објеката на зе-
мљишту који по закону могу бити предмет експропријације, односно административног преноса непокретности, у циљу изградње Син-
ђелићеве улице, сагласно Информацији о локацији број 958-1073/2021-IV-2-01 од 23. септембра 2021. године, издатој од стране Градске 
управе за урбанизам града Чачка, а у складу са Планом генералне регулације „Центар” у Чачку („Службени лист града Чачка”, бр. 15/14 
и 27/18), на непокретностима у КО Чачак, територија града Чачка. 

II. Град Чачак одређује се за корисника експропријације, односно административног преноса непокретности из тачке I. овог решења.
III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 465-11999/2021 
У Београду, 23. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

М И Н И С ТА Р С Т ВА
5828

На основу члана 4. став 10, члана 5. став 9, члана 6. став 7, члана 10. став 5, члана 10а став 13, члана 12. став 14, члана 17. став 7, 
члана 18. став 5, члана 21. став 10, члана 23. став 3, члана 24. став 13, члана 25. став 5, члана 30. став 10, члана 31. став 5, члана 32. став 
6, члана 32а став 6, члана 36. став 9, члана 36а став 11, члана 36б став 13, члана 41, члана 45, члана 46. став 2, члана 52. став 6. и члана 57. 
Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04  – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14  – др. закон, 
142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19 и 153/20) и члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службе-
ни гласник РС”, бр. 80/02, 84/02  – исправка, 23/03  – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05  – др. закон, 62/06  – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 
 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12  – исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15  – аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 
95/18, 86/19, 144/20 и 96/21),

Министар финансија доноси

П РА В И Л Н И К

о изменама и допунама Правилника о порезу на додату вредност

Члан 1.
У Правилнику о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 37/21 и 64/21), у члану 84. став 2. после речи: „фискалне 

касе” додају се запета и речи: „односно фискални рачун издат у складу са законом којим се уређује фискализација”.

Члан 2.
После члана 180. додају се чл. 180а и 180б, који гласе:

„Члан 180a
Фискални рачун који се издаје у складу са законом којим се уређује фискализација, а који садржи податак о ПИБ-у примаоца 

фискалног рачуна, не мора да садржи остале податке из члана 42. став 4. Закона и овог правилника, који нису обавезни подаци у складу 
са прописима којима се уређује фискализација.

Члан 180б
Рачун који се издаје у складу са законом којим се уређује електронско фактурисање, не мора да садржи податак о месту издавања 

електронске фактуре.”.
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Члан 3.
У члану 188. став 1. тачка 4) после речи: „плаћање” додају се речи: „и датум пријема аванса”.
У ставу 2. после речи: „по основу авансних уплата” додају се запета и речи: „осим ако овим правилником није друкчије прописано”.

Члан 4.
У члану 189. став 1. тачка 4) после речи: „плаћање” додају се речи: „и датум пријема аванса”.

Члан 5.
У члану 198. додају се ст. 4 –7, који гласе:
„Фискални рачун који издаје обвезник ПДВ који евидентира промет добара и услуга преко електронског фискалног уређаја, у скла-

ду са законом којим се уређује фискализација, сматра се рачуном у смислу Закона.
Изузетно од става 4. овог члана, ако је за промет добара и услуга, за који се издаје фискални рачун у складу са законом којим се 

уређује фискализација, извршено авансно плаћање:
1) у потпуности, тај фискални рачун не сматра се рачуном у смислу Закона;
2) делимично, тај фискални рачун не сматра се рачуном у смислу Закона у делу плаћеног аванса.
Ако је за промет добара и услуга издат фискални рачун у складу са законом којим се уређује фискализација, обвезник ПДВ може да 

изда и рачун у којем не исказује податке из члана 42. став 4. тач 6) –10) Закона, већ искључиво податак о укупном износу накнаде за тај 
промет.

Рачун из става 6. овог члана садржи и податак о броју фискалног рачуна.”.

Члан 6.
У члану 275. после става 6. додаје се нови став 7, који гласи:
„Ако се носиоцу права издаје фискални рачун у складу са законом којим се уређује фискализација, на фискалном рачуну исказује се 

ПИБ, односно други идентификациони број носиоца права.”.
Досадашњи ст. 7. и 8. постају ст. 8. и 9.

Члан 7.
Подаци о обрачунатом ПДВ исказаном у фискалном рачуну који се у складу са овим правилником сматра рачуном у смислу Закона 

о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04  – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14  – др. закон, 142/14, 
83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19 и 153/20), као претходном порезу, исказују се у Обрасцу ПОПДВ  – Преглед обрачуна ПДВ за порески 
период од __________ до _________ 20__. године, који је одштампан уз Правилник о порезу на додату вредност („Службени гласник 
РС”, бр. 37/21 и 64/21) и чини његов саставни део, почев од подношења пореске пријаве за порески период децембар 2021. године, 
односно октобар –децембар 2021. године.

Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

Број 110-00-579/2021-04
У Београду, 23. децембра 2021. године

Министар,
Синиша Мали, с.р.

5829
На основу члана 5. став 1. Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, број 

49/21), 
Министар рударства и енергетике доноси

П РА В И Л Н И К 

о измени Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла

Члан 1.
У Правилнику о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС”, број 150/20), Прилог 3. 

Извештај о складиштењу и транспорту течних горива нафтног порекла, који је одштампан уз Правилник о техничким и другим захтеви-
ма за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС”, број 150/20) и чини његов саставни део, замењује се Прилогом 3. Извештај 
о складиштењу и транспорту течних горива нафтног порекла, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00141/2021-05
У Београду, 21. децембра 2021. године

Министар, 
проф. др Зорана З. Михајловић, с.р.



ЈАВНИ ПОЗИВИЈАВНИ ПОЗИВИ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

објављује

JАВНИ ПОЗИВ

Назив наручиоца: Општинска управа општине Баточина.
Адреса: Краља Петра Ⅰ брoj 32, Баточина, 34227.
Врста поступка јавне набавке: oтворени поступак.
Врста предмета набавке: услуге.
Назив предмета набавке: додела јавног уговора за реализацију про-

јекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије за изградњу 
спортско-рекреативног комплекса.

Главна ЦПВ ознака: 92610000.
Подаци о партијама: овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: к.п. бр. 502/3 КО Баточина варошица.
Критеријум за доделу уговора на основу: цене.
Трајање уговора: почетак: од дана закључења јавног уговора, завр-

шетак: 10 година од дана када је употребна дозвола за објекте постала ва-
лидна и ступила на снагу.

Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и 
несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/.

Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://
jnportal.ujn.gov.rs/.

Рок за подношење понуда или пријава: 8. фебруара 2022. године у 
10.00 часова.

Отварање понуда
Датум и време: 8. фебруара 2022. године у 10.00 часова.
Место: Баточина.  21-33489

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

Назив наручиоца: Општинска управа општине Мали Зворник.
Адреса: Краља Петра I 38, Мали Зворник, 15318.
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.
Врста предмета набавке: услуге.
Назив предмета набавке: поверавање обављања комуналне делатно-

сти линијског превоза путника на територији Општине Мали Зворник.

Главна ЦПВ ознака: 60112000.
Подаци о партијама: овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: територија општине Мали Зворник.
Критеријум за доделу уговора на основу: цене.
Трајање уговора у месецима: 96.
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и 

несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://

jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда или пријава: 22. фебруар 2022. године у 

10.00 часова.
Отварање понуда
Датум и време: 22. фебруар 2022. године у 10.05 часова.
Место: Општина Мали Зворник, Краља Петра I 38, 15318 Мали 

Зворник.  21-33475

MUNICIPAL ADMINISTRATION OF THE MUNICIPALITY OF MALI 
ZVORNIK

announces

PUBLIC INVITATION

Name of the procuring entity: Municipal Administration of the 
Municipality of Mali Zvornik.

Address: Kralja Petra I 38, Mali Zvornik, 15318.
Type of public procurement procedure: Open procedure.
Type of procurement: Services.
Name of the subject of procurement: Entrusting the performance of 

communal activities of regular passenger transport on the territory of the 
Municipality of Mali Zvornik.

Main CPV code: 60112000.
Procurement informations: The procurement is not divided into lots.
Main place of execution: The territory of the municipality of Mali 

Zvornik.
Contract award criteria based on: Prices.
Contract duration in months: 96.
Procurement documentation is available with free, unlimited and 

unhindered direct access to: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Offers or applications must be submitted electronically at: https://jnportal.

ujn.gov.rs/
Deadline for submission of offers or applications: 22.2.2022. 10:00:00.
Opening offers
Date and time: 22.2.2022. 10:05:00.
Place: Municipality of Mali Zvornik, Kralja Petra I 38, 15318 Mali 

Zvornik.  21-33475
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ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

Назив наручиоца: Општина Стара Пазова.
Адреса: Светосавска 11, Стара Пазова, 22300.
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.
Врста предмета набавке: радови.
Назив предмета набавке: избор приватног партнера и додела уговора 

о јавно-приватном партнерству за одржавање локалне путне инфраструк-
туре на територији општине Стара Пазова са јавним плаћањем.

Главна ЦПВ ознака: 45000000.
Подаци о партијама: овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: Стара Пазова.
Критеријум за доделу уговора на основу: цене.
Трајање уговорау месецима: 84.
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и 

несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://

jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда или пријава: 4. фебруар 2022. године, у 

10.00 часова.
Отварање понуда
Датум и време: 4. фебруар 2022. године, у 10.00 часова.
Место: канцеларија број 60, општина Стара Пазова.  21-33660

ЈАВНИ КОНКУРСИЈАВНИ КОНКУРСИ
ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА на основу чл. 78. и 79. Закона о 

јавном тужилаштву („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 
78/11  – др. закон, 101/11, 38/12  – одлука УС, 121/12, 101/13, 111/14  – одлу-
ка УС, 117/14, 106/15, 63/16  – одлука УС), чл. 49. и 50. Пословника о раду 
Државног већа тужилаца („Службени гласник РС”, бр. 29/17, 46/17 и 
39/21), оглашава избор јавних тужилаца у јавним тужилаштвима у Репу-
блици Србији и то за:

I
1. Апелационо јавно тужилаштво у Новом Саду
2. Апелационо јавно тужилаштво у Нишу

II
1. Више јавно тужилаштво у Новом Саду
2. Више јавно тужилаштво у Зрењанину
3. Више јавно тужилаштво у Сремској Митровици
4. Више јавно тужилаштво у Крагујевцу
5. Више јавно тужилаштво у Јагодини
6. Више јавно тужилаштво у Чачку
7. Више јавно тужилаштво у Ужицу
8. Више јавно тужилаштво у Пожаревцу
9. Више јавно тужилаштво у Лесковцу
10. Више јавно тужилаштво у Зајечару
11. Више јавно тужилаштво у Неготину
12. Више јавно тужилаштво у Прокупљу

III
1. Треће основно јавно тужилаштво у Београду
2. Основно јавно тужилаштво у Лазаревцу
3. Основно јавно тужилаштво у Убу
4. Основно јавно тужилаштво у Смедереву
5. Основно јавно тужилаштво у Панчеву
6. Основно јавно тужилаштво у Вршцу
7. Основно јавно тужилаштво у Кикинди
8. Основно јавно тужилаштво у Шапцу
9. Основно јавно тужилаштво у Лозници
10. Основно јавно тужилаштво у Аранђеловцу
11. Основно јавно тужилаштво у Јагодини
12. Основно јавно тужилаштво у Брусу
13. Основно јавно тужилаштво у Трстенику
14. Основно јавно тужилаштво у Чачку
15. Основно јавно тужилаштво у Новом Пазару
16. Основно јавно тужилаштво у Пријепоље
17. Основно јавно тужилаштво у Петровцу на Млави
18. Основно јавно тужилаштво у Врању
19. Основно јавно тужилаштво у Лебану
20. Основно јавно тужилаштво у Бору
21. Основно јавно тужилаштво у Неготину
22. Основно јавно тужилаштво у Пироту
23. Основно јавно тужилаштво у Прокупљу
24. Основно јавно тужилаштво у Куршумлији
Позивају се заинтересовани кандидати који испуњавају услове пропи-

сане Законом о јавном тужилаштву да поднесу пријаву. У пријави на оглас 

обавезно се наводи назив јавног тужилаштва за који се пријава подноси. У 
пријави на оглас потребно је да сви кандидати доставе потпуну личну и радну 
биографију, на формулару који је објављен на интернет презентацији Већа.

Кандидати уз пријаву на оглас достављају и следећу конкурсну доку-
ментацију: оверену копију дипломе о завршеном акредитованом Правном 
факултету са називом „дипломирани правник”, оверену копију уверења о 
положеном правосудном испиту, уверење о држављанству Републике Ср-
бије, извештај из казнене евиденције, уверење о здравственој способно-
сти, изјаву подносиоца о томе да ли му је престао радни однос због теже 
повреде дужности из радног односа у државном органу, потврду о радном 
искуству у правној струци после положеног правосудног испита, личну и 
радну биографију са навођењем података о завршеним специјалистичким 
академским, мастер академским, магистарским или докторским студијама; 
податке о објављеним стручним и научним радовима из области правне 
струке и науке; податке о познавању језика националних мањина; опционо 
податке о националној припадности уколико конкурише за неко од јавних 
тужилаштава где се примењује члан 60. Пословника о раду Државног већа 
тужилаца, као и друге податке од значаја за одлучивање.

Кандидати уз пријаву на конкурс достављају и програм организације 
и унапређења рада јавног тужилаштва.

Кандидат који је носилац јавнотужилачке функције не подноси дока-
зе о испуњености услова за избор.

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

Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија одбацује закључком.
Пријаве се подносе Државном већу тужилаца, Београд, Ресавска 42, 

са назнаком: „Оглас за избор јавних тужилаца”.  21-33755

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 740-07-01366/2021-22 од 6. децембра 2021. године, 13. децем-
бра 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 740-07-01366/2021-22 од 6. децембра 2021. го-
дине, којим је одређено расписивање и спровођење конкурса за именовање 
јавнобележничких помоћника и то за подручје:

1) Основног суда Руми, територија општине Ириг  – 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,

8. уверење о положеном правосудном испиту,
9. уверење о положеном јавнобележничком испиту,
10. доказ да се против кандидата не води кривични поступак,
11. доказ да кандидату није престао статус јавног бележника, јавно-

бележничког помоћника, јавнобележничког сарадника, јавнобележничког 
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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.  21-33471

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА на основу члана 39. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и Одлу-
ке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног 
предузећа „Паркинг сервис” Нови Сад, Скупштина Града Новог Сада, 
оглашава јавни конкурс

 – за избор директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” 
Нови Сад.

Подаци о јавном предузећу:
Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис” Нови Сад, Филипа Ви-

шњића 47, матични број 08831149, уписано у Агенцији за привредне реги-
стре, број БД 21832/05 од 2. августа 2005. године, ПИБ 103635323.

Претежна делатност: 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају.
Пословање и рад Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Нови 

Сад уређује се Одлуком о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комунал-
ног предузећа „Паркинг сервис” Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада”, бр. 47/16 и 57/16  – испр.) и Статутом јавног комуналног предузећа 
„Паркинг сервис” Нови Сад, број 2016-0-1870/1 од 7. новембра 2016. године.

Радно место и послови:
Директор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Нови Сад.
Директор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Нови Сад, 

представља и заступа Јавно предузеће, организује и руководи процесом рада, 
води пословање Јавног предузећа, одговара за законитост рада Јавног преду-
зећа, као и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града, Градона-
челника и Градског већа, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне 
стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, 
односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа и одговоран је за 
његово спровођење, предлаже финансијске извештаје Јавног предузећа, извр-
шава одлуке Надзорног одбора, бира извршног директора, закључује уговоре 
о раду са извршним директором, у складу са законом којим се уређују радни 
односи, бира представнике Јавног предузећа у скупштини друштава капитала 
чији је једини власник Јавно предузеће, доноси акт о систематизацији, и врши 
друге послове одређене законом, овом одлуком и Статутом Јавног предузећа.

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. Услова за именовање директора,

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, и
 – забрана вршења позива, делатности или дужности.
Стручна оспособњеност, знања и вештине кандидата за именовање 

директора Јавног предузећа оцењују се увидом у податке из пријаве и до-
казе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, 
односно на други одговарајући начин сходно потребама рада Јавног пре-
дузећа, у складу са законом којим се уређује правни положај јавних пре-
дузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа 
(„Службени гласник РС”, број 65/16).

Директор се именује на период од четири године.
Место рада:
Нови Сад, Филипа Вишњића 47.
Рок за подношење пријава:
Рок за подношење пријава је 30 дана и почиње да тече наредног дана од 

дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и 

место рођења, адресу становања, 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 одговорностима на тим 
пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним обла-
стима знања.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Зоран 
Прошић, контакт телефон: 021/526-970.

Адреса на коју се подносе пријаве:
Комисији за спровођење конкурса за избор директора, Жарка Зрења-

нина 2, спрат II, соба 25, са назнаком: „За јавни конкурс  – за избор дирек-
тора Јавног комуналног предузећа ’Паркинг сервис’ Нови Сад”.

Докази који се прилажу уз пријаву:
1. извод из матичне књиге рођених,
2. диплому о стеченом високом образовању,
3. 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 (тачка 3. Услова за именовање 
дректора), односно да има најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима Јавног предузећа, као и да има радно 
искуство у организовању рада и вођењу послова (тач. 4. и 6. Услова за име-
новање директора)),

4. изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
да лице није члан органа политичке странке, односно да му је одређено 
мировање у вршењу функције у органу политичке странке,

5. потврда надлежног органа да лице није осуђивано на казну затво-
ра од најмање шест месеци, и

6. потврда надлежног органа да лицу, у складу са законом којим се 
уређују кривична дела, није изречена мера безбедности обавезно психија-
тријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско 
лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохо-
личара и забрана вршења позива, делатности и дужности.

Сви докази 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.

Јавни конкурс оглашава се у „Службеном гласнику Републике Ср-
бије”, „Службеном листу Града Новог Сада”, у дневном листу „Дневник”, 
као и на званичној интернет презентацији Скупштине Града Новог Сада, 
www.skupstina.novisad.rs.  21-33928

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК, на седници одр-
жаној 20. децембра 2021. године, на основу члана 36. и 37. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 32. 
став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14  – др. закон, 101/16  – др. закон и 47/18), члана 40. Статута оп-
штине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник”, бр. 21/18 
и 4/21) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора 
Јавног комуналног предузећа „Дрина” Мали Зворник, објављује оглас о 
јавном конкурсу

 – за именовање директора Јавног комуналног предузећа ,,Дрина” 
Мали Зворник.

1. Подаци о јавном предузећу: Предузеће послује под пословним име-
ном Јавно кумунално предузеће „Дрина”, седиште Јавног кумуналног преду-
зеће „Дрина” је на адреси Рибарска 23, Мали Зворник. Скраћени назив по-
словног имена гласи: ЈКП „Дрина”, ПИБ: 101361692, матични број 07168764, 
претежна шифра делатности је 3811  – Скупљање отпада који није опасан.

2. Радно место: директор Јавног кумуналног предузећа „Дрина” 
Мали Зворник.

Послови директора: представља и заступа Предузеће, организује и руко-
води процесом рада, води пословање Предузећа, одговара за законитост рада 
Предузећа, предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за њего-
во спровођење, предлаже финансијске и друге пословне извештаје, извршава 
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одлуке Надзорног одбора, одлучује о заснивању радног односа, распоређива-
њу запослених и престанку радног односа, склапа уговоре о раду, и доноси 
решења о раскиду уговора о раду, одлучује о дисциплинској одговорности 
запослених и изриче дисциплинске мере, доноси одлуку о распореду радног 
времена у оквиру радне недеље, одлучује о службеном путовању запослених 
и о коришћењу службених аутомобила, предлаже Надзорном одбору органи-
зацију Предузећа и након његове верификације доноси акт о систематизацији 
радних места, предузима мере безбедности и здравља на раду, у складу са за-
коном и актима Предузећа, закључује појединачни колективни уговор, утвр-
ђује износ основне зараде запослених, обавља и друге послове утврђене зако-
ном, Одлукама оснивача, овим Статутом, и другим општим актима Предузећа.

Директор јавног предузећа именује се на период од четири године.
3. Услови за именовање
1) да је пунолетно и пословно способно;
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 и област финансија;
6) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
7) 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.
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.
4. Место рада: Мали Зворник.
5. Стручна оспособљеност, знање и вештине које се оцењују у из-

борном поступку и начину њихове провере: познавање делокруга рада 
Јавног комуналног предузећа „Дрина” Мали Зворник, увидом у податке из 
пријаве и усменим разговором, проверава се поседовање стручних, орга-
низационих и других способности неопходних за успешно организовање и 
обављање функције директора.

6. Рок за подношење пријава на јавни конкурс: рок за подношење 
пријава на јавни конкурс је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса 
у „Службеном гласнику Републике Србије” и дневном листу који се ди-
стрибуира на територији Републике Србије „ Информер.” Јавни конкурс ће 
бити објављен и на интернет страници општине Мали Зворник. Рок почи-
ње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса.

7. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и ме-
сто рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и ду-
жини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат ра-
дио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, 
податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

8. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: извод из матичне 
књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује радно 
искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно иску-
ство); оверена изјава у суду или општини да није члан органа политичке стран-
ке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политич-
ке странке; 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:

 – 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.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена 

у општини или суду, односно код јавног бележника.
9. Адреса на коју се подносе пријаве на jaвни конкурс: Општина 

Мали Зворник, Краља Петра I број 38, 15318 Мали Зворник, са назнаком 
„За јавни конкурс  – за именовање директора Јавног комуналног предузећа 
’Дрина’ Мали Зворник”.

10. Подаци о лицу за контакт: Лице задужено за давање обавеште-
ња о јавном конкурсу за именовање директора је Весна Илић, председник 
Комисије за именовање директора Јавног комуналног предузећа ,,Дрина” 
Мали Зворник, број телефона 015/ 472-035, 064/195-66-34.

Напомена: Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве уз 
које нису приложени сви потребни докази Комисија ће одбацити.

Оглас о јавном конкурсу биће објављен у „Службеном гласнику Ре-
публике Србије’’, „Службеном листу Општине Мали Зворник”, дневном 
листу „Информер” и на званичној интернет страници Општине Мали 
Зворник, www.malizvornik.rs.  21-33969

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ, на основу 
члана 36. ст. 3. и 4, члана 38. став 2. и члана 39. Закона о јавним предузећи-
ма („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 24. Статута градске 
општине Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 98/19  – пречи-
шћен текст 2 и 144/19  – исправка), члана 40. Одлуке о промени оснивачког 
акта Jавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”, Обреновац („Слу-
жбени лист града Београда”, бр. 85/16 и 72/17) и Одлуке о спровођењу Јав-
ног конкурса за избор и именовање директора Jавног комуналног предузе-
ћа „Паркинг сервис” Обреновац VII-01 бр. 020-155 од 17. децембра 2021. 
године, објављује oглас о јавном конкурсу

 – за избор и именовање директора Јавног комуналног предузећа 
„Паркинг сервис”, Обреновац на период од четири године.

Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом: Јавно комунално преду-

зеће „Паркинг сервис”, Обреновац.
Скраћено пословно име Предузећа је: ЈКП „Паркинг сервис”, Обре-

новац.
Седиште Предузећа је у Обреновцу, Александра Аце Симовића 2.
Матични број ЈКП „Паркинг сервис”, Обреновац је 20190655, а ПИБ 

је 104614161.
Претежна делатност Предузећа је 52.21  – услужне делатности у коп-

неном саобраћају, као делатности од општег интереса.
Радно место:
Директор Jавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”, Обреновац.
Директор се именује на период од четири године.
Послови директора Предузећа утврђени су чланом 37. Одлуке о про-

мени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”, Об-
реновац.

Услови за именовање директора:
Кандидат, лице за избор за директора Предузећа мора испунити сле-

деће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
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. овог става;

4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су 
повезани са пословима 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:
 (1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој уста-

нови;
 (2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
 (3) обавезно лечење наркомана;
 (4) обавезно лечење алкохоличара;
 (5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Обреновац, Александра Аце Симовића 2.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата: проверавају и 

оцењују се у изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе под-
нете уз пријаву на јавни конкурс, усменом и писаном провером, односно 
на други одговарајући начин сходно потребама рада Предузећа у складу 
са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом 
о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Слжбени гласник 
РС”, број 65/16).

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и 

место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о 
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства, податке о познава-
њу корпоративног управљања, стручном усавршавању и податке о посеб-
ним областима знања.

Уз пријаву са личном и радном биографијом прилажу се докази о ис-
пуњености услова у оригиналу или овереној фотокопији, и то:

 – извод из матичне књиге рођених (издат у складу са Законом о ма-
тичним књигама),

 – уверење о пословној способности (издато од стране надлежног 
Центра за социјални рад),

 – диплома о стеченом високом образовању,
 – исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде или 

други акти којима се доказује најмање пет година радног искуства на по-
словима за које се захтева високо образовање),

 – исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су 
повезани са пословима Предузећа (потврде или други акти којима се дока-
зује да лице има најмање три године радног искуства на пословима који су 
повезани са пословима ЈКП „Топловод”, Обреновац),
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 – исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и 

вођењу послова (потврде или други акти којима се доказује да лице има 
радно искуство у организовању рада и вођењу послова),

 – изјава кандидата дата под кривичном и материјалном одговорно-
шћу 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,
(не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног кон-

курса у „Службеном гласнику Републике Србије”).
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви 

потребни докази, Комисија за спровођење конкурса одбациће решењем 
против ког није допуштена посебна жалба.

Рок за подношење пријаве
Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања овог кон-

курса у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Адреса на коју се подносе пријаве
Пријава на оглас са доказима о испуњености услова подноси се 

у запечаћеној коверти Комисији за спровођење јавног конкурса за избор 
директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач градска 
општина Обреновац, преко Службе за скупштинске послове и прописе Об-
реновац путем поште или преко писарнице Управе градске општине Об-
реновац, на адресу Обреновац, Вука Караџића 74, са назнаком „За јавни 
конкурс за избор директора ЈКП ’Паркинг сервис’, Обреновац”.

Подаци о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу:
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Томислав 

Бугарски, шеф Одсека за скупштинске послове и радна тела Скупштине 
градске општине, контакт телефон 064/8322-038, сваког радног дана од 
7.30 –15.30 часова.

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”, у 
року од осам дана од дана доношења Одлуке о спровођењу јавног конкур-
са за именовање директора, „Службеном листу града Београда”, у дневном 
листу „Српски телеграф”, који се дистрибуира на целој територији Репу-
блике Србије и на интернет страници градске општине Обреновац.

  21-33648

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО на основу члана 24. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16, 88/119) и Одлуке 
о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа 
„Младост”, оглашава јавни конкурс

 – за именовање директора Јавног предузећа „Младост”, Опово.
Подаци о јавном предузећу
Предузеће послује под пословним именом: Јавно предузеће за про-

изводњу,
пречишћавање и дистрибуцију воде „Младост”, Опово.
Скраћени назив пословног имена гласи: ЈП „Младост”, Опово
Седиштe предузећа је у Опову, Иве Лоле Рибара 1/Ј
Матични број предузећа: 08143099.
ПИБ: 101558512.
Претежна делатност је: 36.00 скупљање, пречишћавање и дистрибу-

ција воде.
Јавни конкурс се спроводи за радно место: директор Јавног предузе-

ћа „Младост”, Опово.
Мандат директора траје четири године.
Место рада је у Опову, Иве Лоле Рибара 1/Ј.
Услови за именовање директора:
 – да је пунолетно и пословно способно лице;
 – да има стечено високо образовање на основним студијама у тра-

јању од најмање 4 године, односно на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама или спе-
цијалистичким струковним студијама;

 – да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се 
захтева високо образовање из алинеје 2;

 – да има најмање 3 године радног искуства на пословима који су по-
везани са пословима јавног предузећа;

 – да познаје област корпоративног управљања;
 – да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
 – да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено 

мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
 – да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
 – 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.
Уз пријаву кандидат подноси:
 – фотокопију личне карте;
 – професионалну биографију са контакт телефоном и адресом елек-

тронске поште;
 – извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија;
 – уверење о држављанству Републике Србије, оригинал или оверена 

фотокопија;
 – диплома или уверење о стручној спреми, оверена фотокопија;
 – доказ о радном искуству и доказ о радном искуству у организовању 

рада и вођењу послова, оригинал;
 – уверење да кандидату нису изречене мере безбедности у складу са 

условима за именовање директора алинеја 9 од 1 до 5, оригинал;
 – уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање 

шест месеци, оригинал;
У изборном поступку усменим и писменим путем проверава се по-

седовање стручних, организационих и других способности неопходних за 
успешно обављање функције директора у складу са одредбама Закона о 
јавним предузећима и подзаконских аката који регулишу мерила за избор 
директора јавног предузећа.

Адреса на коју се подносе пријаве за јавни конкурс је:
Скупштина општине Опово, Комисија за именовање директора Јав-

ног предузећа, са називом „Пријава на јавни конкурс за именовање дирек-
тора ЈП ’Младост’, Опово  – не отварати”, 26204 Опово, Бориса Кидрича 10.

Јавни конкурс спроводи Комисија за именовање директора Јавног 
предузећа.

Комисија ће благовремено обавестити подносиоце пријава на јавни 
конкурс о датуму одржавања усмене или писмене провере кандидата.

Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се у року од 30 
дана од дана објављивања огласа о јавном конкурсу у „Службеном гласни-
ку Републике Србије”.

Овај јавни конкурс објављује се у „Службеном гласнику Републике 
Србије”, „Општинском службеном гласнику општине Опово”, дневним 
новинама „Дневник” као и на званичној интернет презентацији општине 
Опово www.opovo.org.rs с тим што се мора навести када је оглас о јавном 
конкурс објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази комисија ће одбацити.

Лице задужено за давање обавештења по јавном конкурсу за имено-
вање директора је: Славко Манчев, телефон 013 681 030, локал 5.

  21-33644

СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ на основу члана 36. ст. 3. и 4. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), 
члана 33. став 1. тачка 21) Статута Града Суботице („Службени лист Града 
Суботице”, бр. 27/19  – пречишћени текст, 13/21 и 16/21) и Одлуке о спро-
вођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа 
„Суботичка топлана” Суботица, објављује оглас о јавном конкурсу

 – за избор директора Јавног комуналног предузећа „Суботичка то-
плана” Суботица.

 Подаци о Јавном предузећу:
Пословно име Јавног предузећа гласи:
 – Јавно комунално предузеће „Суботичка топлана” Суботица
 – Javno komunalno preduzeće „Subatička toplana” Subatica
 – Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat Szabadka
 – Javno komunalno poduzeće „Subotička toplana” Subotica
Mатични број: 08038180
Порески идентификациони број (ПИБ): 100847219
Седиште Јавног предузећа је у Суботици, Сегедински пут 22.
Претежна делатност Јавног предузећа је: 3530  – Снабдевање паром 

и климатизација.
Јавно комунално предузеће основано је ради обављања делатности 

од општег интереса  – комуналне делатности производња и дистрибуција 
топлотне енергије на територији Града Суботице.

Јавни конкурс се спроводи за избор директора Јавног предузећа који:
1) представља и заступа Јавно предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање Јавног предузећа;
4) одговара за законитост рада Јавног предузећа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и 

развоја и одговоран је за њихово спровођење;
6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и 

одговоран је за његово спровођење;
7) предлаже финансијске извештаје;
8) извршава одлуке Надзорног одбора;
9) бира извршне директоре;
10) бира представнике Јавног предузећа у скупштини друштва капи-

тала чији је једини власник Јавно предузеће;
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11) закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са 

законом којим се уређују радни односи;
12) доноси акт о систематизацији;
13) врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и ста-

тутом Јавног предузећа.
Директор се именује на период од четири године.
Услови за именовање директора Јавног предузећа су:
1) да је пунолетно и пословно способно,
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:
(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.
Место рада: Суботица, Сегедински пут 22.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање 

директора Јавног предузећа оцењују се увидом у податке из пријаве и до-
казе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, 
односно на други одговарајући начин сходно потребама рада Јавног пре-
дузећа, у складу са законом којим се уређује правни положај јавних пре-
дузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа 
(„Службени гласник РС”, брoj 65/16).

Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања јавног 
конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Пријава на јавни конкурс, са личном и радном биографијом и докази-
ма о испуњености услова, подноси се Скупштини града Суботице  – Коми-
сији за спровођење конкурса за избор директора, на адресу: Суботица, Трг 
слободе 1, препорученом пошиљком или лично, предајом у Градском услу-
жном центру у приземљу Градске куће у Суботици, Трг слободе 1, у затворе-
ној коверти са назнаком: „Пријава на јавни конкурс за именовање директора 
Јавног комуналног предузећа ’Суботичка топлана’ Суботица  – не отварати”.

Докази који се прилажу уз пријаву:
 – извод из матичне књиге рођених;
 – диплома о стеченом високом образовању;
 – исправа (потврда или други акт) којом се доказује радно искуство 

у трајању од најмање пет година на пословима за које се захтева високо 
образовање;

 – исправа (потврда или други акт) којом се доказује радно искуство 
у трајању од најмање три године на пословима који су повезани са посло-
вима Јавног предузећа;

 – исправа (сертификат о завршеном семинару о корпоративном упра-
вљању или уверење институције о положеном испиту из области корпора-
тивног управљања) којом се доказује да кандидат познаје област корпора-
тивног управљања,

 – исправа (потврда или други акт) којом се доказује да кандидат има 
радно искуство у организовању рада и вођењу послова,

 – изјава кандидата оверена од стране надлежног органа, да није члан 
органа ни једне политичке странке, односно, уколико је кандидат члан 
органа политичке странке, акт надлежног органа политичке странке да је 
кандидату одређено мировање у вршењу те функције;

 – доказ да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
 – доказ 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 фотокопији овереној код на-

длежног 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.

Оглас о јавном конкурсу објављује се у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије”, „Службеном листу Града Суботице”, у дневном листу „Да-
нас” и на званичној интернет презентцији Града Суботице www.subotica.rs.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Ђула Ла-
доцки, дипл. правник, Секретар Скупштине града Суботице, телефон: 024/ 
626-969.  21-33940

СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ на основу члана 36. ст. 3. и 4. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), 
члана 33. став 1. тачка 21) Статута Града Суботице („Службени лист Града 
Суботице”, бр. 27/19  – пречишћени текст, 13/21 и 16/21) и Одлуке о спро-
вођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа 
„Суботичке пијаце” Суботица, објављује оглас о јавном конкурсу

 – за избор директора Јавног комуналног предузећа „Суботичке пија-
це” Суботица.

Подаци о Јавном предузећу:
Пословно име Јавног предузећа гласи:
 – Јавно комунално предузеће „Суботичке пијаце” Суботица
 – Javno komunalno preduzeće „Subatičke pеce” Subatica
 – Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat Szabadka
 – Javno komunalno poduzeće „Subotičke tržnice” Subotica
Mатични број: 08711585
Порески идентификациони број (ПИБ): 100838380
Седиште Јавног предузећа је у Суботици, Ђуре Ђаковића 23.
Претежна делатност Јавног предузећа је: 6820  – Изнајмљивање вла-

ститих или изнајмљених некретнина и управљање њима.
Јавно комунално предузеће основано је ради обављања делатности 

од општег интереса  – комуналне делатности управљање пијацама на тери-
торији Града Суботице, у складу са законом и Одлуком о управљању пи-
јацама на територији Града Суботице. („Службени лист Града Суботице”, 
бр. 27/18, 35/19 и 37/21)

Јавни конкурс се спроводи за избор директора Јавног предузећа који:
1) представља и заступа Јавно предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање Јавног предузећа;
4) одговара за законитост рада Јавног предузећа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и 

развоја и одговоран је за њихово спровођење;
6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и 

одговоран је за његово спровођење;
7) предлаже финансијске извештаје;
8) извршава одлуке Надзорног одбора;
9) бира извршне директоре;
10) бира представнике Јавног предузећа у скупштини друштва капи-

тала чији је једини власник Јавно предузеће;
11) закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са 

законом којим се уређују радни односи;
12) доноси акт о систематизацији;
13) врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и ста-

тутом Јавног предузећа.
Директор се именује на период од четири године.
Услови за именовање директора Јавног предузећа су:
1) да је пунолетно и пословно способно,
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:
(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.
Место рада: Суботица, Ђуре Ђаковића 23.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање 

директора Јавног предузећа оцењују се увидом у податке из пријаве и до-
казе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, 
односно на други одговарајући начин сходно потребама рада Јавног пре-
дузећа, у складу са законом којим се уређује правни положај јавних пре-
дузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа 
(„Службени гласник РС”, брoj 65/16).

Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања јавног 
конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Пријава на јавни конкурс, са личном и радном биографијом и докази-
ма о испуњености услова, подноси се Скупштини града Суботице  – Комиси-
ји за спровођење конкурса за избор директора, на адресу: Суботица, Трг сло-
боде 1, препорученом пошиљком или лично, предајом у Градском услужном 
центру у приземљу Градске куће у Суботици, Трг слободе 1, у затвореној 
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коверти са назнаком: „Пријава на јавни конкурс за именовање директора 
Јавног комуналног предузећа ’Суботичке пијаце’ Суботица  – не отварати”.

Докази који се прилажу уз пријаву:
 – извод из матичне књиге рођених;
 – диплома о стеченом високом образовању;
 – исправа (потврда или други акт) којом се доказује радно искуство 

у трајању од најмање пет година на пословима за које се захтева високо 
образовање;

 – исправа (потврда или други акт) којом се доказује радно искуство 
у трајању од најмање три године на пословима који су повезани са посло-
вима Јавног предузећа;

 – исправа (сертификат о завршеном семинару о корпоративном упра-
вљању или уверење институције о положеном испиту из области корпора-
тивног управљања) којом се доказује да кандидат познаје област корпора-
тивног управљања,

 – исправа (потврда или други акт) којом се доказује да кандидат има 
радно искуство у организовању рада и вођењу послова,

 – изјава кандидата оверена од стране надлежног органа, да није члан 
органа ни једне политичке странке, односно, уколико је кандидат члан 
органа политичке странке, акт надлежног органа политичке странке да је 
кандидату одређено мировање у вршењу те функције;

 – доказ да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
 – доказ 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 фотокопији овереној код на-

длежног 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.

Оглас о јавном конкурсу објављује се у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије”, „Службеном листу Града Суботице”, у дневном листу „Да-
нас” и на званичној интернет презентцији Града Суботице www.subotica.rs.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Ђула Ла-
доцки, дипл. правник, Секретар Скупштине града Суботице, телефон: 024/ 
626-969.  21-33940

СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ на основу члана 36. ст. 3. и 4. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), 
члана 33. став 1. тачка 21) Статута Града Суботице („Службени лист Града 
Суботице”, бр. 27/19  – пречишћени текст, 13/21 и 16/21) и Одлуке о спро-
вођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за превоз 
путника у градском и приградском саобраћају „Суботица-транс” Суботи-
ца, објављује оглас о јавном конкурсу

 – за избор директора Јавног предузећа за превоз путника у градском 
и приградском саобраћају „Суботица-транс” Суботица.

Подаци о Јавном предузећу:
Пословно име Јавног предузећа гласи:
 – Јавног предузећа за превоз путника у градском и приградском са-

обраћају
„Суботица-транс” Суботица
 – Javno preduzeće za privoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju
„Subatica-trans” Subatica
 – Subotica-trans Közúti Utasszállító Közvállalat Szabadka
 – Javno poduzeće za prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu
„Subotica-trans” Subotica.
Mатични број: 08049548
Порески идентификациони број (ПИБ): 100960042
Седиште Јавног предузећа је у Суботици, Сегедински пут 84.
Претежна делатност Јавног предузећа је: 4931  – Градски и приград-

ски копнени превоз путника.
Јавно комунално предузеће основано је ради обављања делатности 

од општег интереса  – комуналне делатности градски и приградски превоз 
путника на територији Града Суботице, у складу са законом и Одлуком о 
градском и приградском превозу путника на територији Града Суботице 
(„Службени лист Града Суботице”, бр. 19/18 и 37/21).

Јавни конкурс се спроводи за избор директора Јавног предузећа који:
1) представља и заступа Јавно предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање Јавног предузећа;
4) одговара за законитост рада Јавног предузећа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и 

развоја и одговоран је за њихово спровођење;
6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и 

одговоран је за његово спровођење;
7) предлаже финансијске извештаје;

8) извршава одлуке Надзорног одбора;
9) бира извршне директоре;
10) бира представнике Јавног предузећа у скупштини друштва капи-

тала чији је једини власник Јавно предузеће;
11) закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са 

законом којим се уређују радни односи;
12) доноси акт о систематизацији;
13) врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и ста-

тутом Јавног предузећа.
Директор се именује на период од четири године.
Услови за именовање директора Јавног предузећа су:
1) да је пунолетно и пословно способно,
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:
(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.
Место рада: Суботица, Сегедински пут 84.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање 

директора Јавног предузећа оцењују се увидом у податке из пријаве и до-
казе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, 
односно на други одговарајући начин сходно потребама рада Јавног пре-
дузећа, у складу са законом којим се уређује правни положај јавних пре-
дузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа 
(„Службени гласник РС”, брoj 65/16).

Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања јавног 
конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Пријава на јавни конкурс, са личном и радном биографијом и дока-
зима о испуњености услова, подноси се Скупштини града Суботице  – Ко-
мисији за спровођење конкурса за избор директора, на адресу: Суботица, 
Трг слободе 1, препорученом пошиљком или лично, предајом у Градском 
услужном центру у приземљу Градске куће у Суботици, Трг слободе 1, у 
затвореној коверти са назнаком: „Пријава на јавни конкурс за именовање 
директора Јавног предузећа за превоз путника у градском и приградском 
саобраћају ’Суботица-транс” Суботица  – не отварати”.

Докази који се прилажу уз пријаву:
 – извод из матичне књиге рођених;
 – диплома о стеченом високом образовању;
 – исправа (потврда или други акт) којом се доказује радно искуство 

у трајању од најмање пет година на пословима за које се захтева високо 
образовање;

 – исправа (потврда или други акт) којом се доказује радно искуство 
у трајању од најмање три године на пословима који су повезани са посло-
вима Јавног предузећа;

 – исправа (сертификат о завршеном семинару о корпоративном упра-
вљању или уверење институције о положеном испиту из области корпора-
тивног управљања) којом се доказује да кандидат познаје област корпора-
тивног управљања,

 – исправа (потврда или други акт) којом се доказује да кандидат има 
радно искуство у организовању рада и вођењу послова,

 – изјава кандидата оверена од стране надлежног органа, да није члан 
органа ни једне политичке странке, односно, уколико је кандидат члан 
органа политичке странке, акт надлежног органа политичке странке да је 
кандидату одређено мировање у вршењу те функције;

 – доказ да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
 – доказ 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 фотокопији овереној код на-

длежног органа.
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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.

Оглас о јавном конкурсу објављује се у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије”, „Службеном листу Града Суботице”, у дневном листу „Да-
нас” и на званичној интернет презентацији Града Суботице www.subotica.rs.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Ђула Ла-
доцки, дипл. правник, Секретар Скупштине града Суботице, телефон: 024/ 
626-969.  21-33940

ОСНОВНА ШКОЛА „НХ СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ”, БЕО-
ГРАД објављује конкурс

 – за директора, на период од четири године.
Услови: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове пропи-

сане чл. 122. и 139. и чланом 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18  – др. закон, 
10/19 и 6/20): 1) да има одговарајуће високо образовање за наставника основ-
не школе, за педагога или психолога школе стечено: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултиди-
сциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педаго-
шких наука (мора да има завршене студије првог степена из научне, одно-
сно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да има 
дозволу за рад (лиценца за наставника или стручног сарадника); 3) да има 
обуку и положен испит за директора школе; 4) да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; 5) да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 6) да није осуђиван правноснажном 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, запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне 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 
дискриминаторно понашање; 7) да има држављанство Републике Србије; 8) 
да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: оверену копију ди-
пломе о стеченом одговарајућем високом образовању за наставника основ-
не школе, педагога или психолога (не старије од шест месеци); оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту или обавештења о положе-
ном испиту за лиценцу за наставника или стручног сарадника (не старије 
од шест месеци); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал не 
старији од шест месеци); лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима (оригинал не старији 
од шест месеци); оригинал/оверену копију уверења о неосуђиваности за 
наведена кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања из казнене евиденције МУП-а Републи-
ке Србије (не старије од шест месеци); оригинал/оверену копију уверења 
надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак, 
донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора (не старије од шест месеци); оригинал/
оверену копију потврде о најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања 
(не старије од шест месеци); оверену копију потврде о положеном испиту 
за лиценцу за директора школе (ако је кандидат посeдује); извод из матич-
не књиге рођених са холограмом; доказ о знању српског језика, на коме се 
остварује образовно-васпитни рад у школи (доставља само кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српском језику); доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (Извештај просветног савет-
ника, уколико га је било); резултате стручно педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања, уколико је кандидат предходно обављао ду-
жност директора установе (уколико га је било); преглед кретања у служби 
са биографским подацима и предлогом програма рада директора. Кандидат 
изабран за директора школе који нема положен испит за директора дужан 
је да га положи у року од две године од дана ступања на дужност, у складу 
са условима прописаним законом. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја и одштампани формулар заједно са пријавом на конкурс и 
доказима о испуњавању услова конкурса доставља лично или поштом на 
адресу школе: ОШ „НХ Синиша Николајевић”, Тимочка 24, 11000 Београд, 
са назнаком „Конкурс за избор директора школе”. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Подаци који се прикупљају од кандидата биће ис-
коришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, у 

складу са Законом о заштити података о личности („Службени гласник РС”, 
број 87/18). Ближе информације о конкурсу могу се добити у секретаријату 
школе лично или позивом на број телефона: 011/2836621.  21-33665

ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”, БЕОГРАД, Ђо-
рђа Огњановића 2, расписује конкурс

 – за пријем у радни однос на неодређено време:
1. за радно место наставникa хемије са непуним радним временом  – 

60% односно 24 часа недељно  – један извршилац;
2. за радно место наставника физике са непуним радним временом  – 

90% односно 36 часова недељно  – један извршилац;
3. за радно место наставника географије са непуним радним време-

ном  – 50% односно 20 часова недељно  – један извршилац;
4. за радно место наставника физичког васпитања са непуним рад-

ним временом  – 75% односно 30 часова недељно  – један извршилац;
5. за радно место наставника српског језика са непуним радним вре-

меном  – 50% односно 20 часова недељно  – један извршилац;
6. за радно место наставника разредне наставе рад са пуним радним 

временом  – један извршилац;
7. за радно место наставника разредне наставе рад у продуженом бо-

равку са пуним радним временом  – један извршилац
Кандидати за сва радна места дужни су да испуњавају услове пропи-

сане чланом 139. Закона о основама система образовања и васпитања и то:
1. да имају одговарајуће образовање;
2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са 

ученицима;
3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за 

које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три ме-
сеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање;

4. да имају држављанство Републике Србије;
5. да знају српски језик и језик на којем се остварује образовно-ва-

спитни;
6. Доказ о знању српског језика достављају само кандидати који од-

говарајуће образовање нису стекли на српском језику.
Доказ о здравственој способности доставља кандидат који буде иза-

бран, непосредно пре закључења уговора о раду.
1. Конкурс ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”
2. Рок за пријављивање на конкурс је осам дана од дана објављивања 

конкурса.
3. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
4. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
 – попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне интернет 

странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANJE.doc

 – оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, не ста-
рије од шест месеци;

 – доказ о држављанству (уверење о држављанству) оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од шест месеци;

 – доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног пона-
шања, не старији од шест месеци (уверење МУП-а о неосуђиваности, ори-
гинал или оверену фотокопију)

 – доказ о знању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику);

Конкурс ће спровести конкурсна комисија коју именује директор 
школе посебним решењем, а на основу члана 154. став 3. Закона.

У поступку одлучивања о избору кандидата , конкурсна комисија 
врши ужи избор кандидата који се упућују на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за по-
слове запошљавања применом стандардизованих поступака.

Решење о избору кандидата по објављеном конкурсу донеће се у 
складу са чланом 154. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18  – др. закон, 10/19 и 6/20)

Пријаве могу да се подносе лично у секретаријату школе од 9.00 до 
14.00 часова, сваког радног дана или да се шаљу путем поштe на адресу 
Школе (Основна школа „Милош Црњански”, Ђорђа Огњановића 2, 11030 
Београд) са назнаком „за конкурс”.

Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе 
и на број телефона 011/2396-745.  21-33645
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ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ” ЗВЕЧАН, оглашава кон-

курс радно место за:
1. НаставникА разредне наставе 100% радног времена на неодређено 

време (1 извршилац);
2. НаставникА математике 100% радног времена на неодређено вре-

ме (1 извршилац);
3. НаставникА грађанског васпитања са 75 % радног времена на нео-

дређено време (1 извршилац).
Услови: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 

139. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гла-
сник РС”, бр 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), да поседују одговарајуће образо-
вање седми степен стручне спреме (VII-1) наведеном занимању у складу 
са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
/који изводе образовни васпитни рад/у основној школи („Службени гла-
сник  – Просветни гласник Републике Србије”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 11/17, 11/19, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20 и 3/21).

Остало: Пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, биографију, диплому, уверење о држављанству Ре-
публике Србије, извод из матичне књиге рођених, знање српског језика, да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за које је изречена безу-
словна казна затвора у трајању од најмање три месеца или да није право-
снажном пресудом осуђен за кривично дело против достојанства личности 
и морала што се доказује уверењем надлежног суда, уверење МУП-а. да 
није осуђиван, да има психичку, физичку и здраствена способност se дока-
зује лекарским уверењем.

Документа која се достављају не старија од шест месеци.
Непотпуне и не благовремене пријаве неће се узимати у обзир.
Рок за пријављивање је осам дана.  21-33140

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ВРАЊЕ, директор, на 
основу чл. 60, 62. и 69. Закона о ученичком и студентском стандарду 
(„Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 55/13) и Закључка комисије за да-
вање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број 112-11092/2020 од 25. децембра 2020. 
године, расписује конкурс

 – за пријем у радни однос извршиоца за обављање послова и задата-
ка „васпитача у дому ученика”, и то један извршилац на неодређено време.

Услови:
 – Лице које је стекло високо образовање: на студијама другог степена 

(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специ-
јалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године;

 – на основним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 – да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима;

 – да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање шест ме-
сеци и да није у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.

Рок за подношење пријава је осам дана од објављивања овог конкурса.
Уз пријаву кандидат подноси доказ о испуњености услова, и то:
 – оверена фотокопија дипломе о стручном образовању,
 – уверење о држављанству, не старије од шест месеци од дана обја-

вљивања конкурса.
Конкурс објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова слати на адре-

су: Дом ученика средњих школа Врање, Моше Пијаде 41, „Пријава на кон-
курс за васпитача дома ученика”.

На полеђини коверте навести име и презиме кандидата.
Не благовремене пријаве неће се разматрати.
Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека 

рока за подношење пријава.  21-33147

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ВРАЊЕ, директор, на основу 
чл. 60, 62. и 69. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени 
гласник РС”, бр. 18/10 и 55/13) и Закључка комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних сред-
става 51 број 112-7891/2021 од 27. августа 2021. године, расписује конкурс

 – за пријем у радни однос извршиоца за обављање послова и задата-
ка „педагог у Дому ученика”, и то један извршилац на неодређено време.

Услови:
 – Лице које је стекло високо образовање: на студијама другог степена 

(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специ-
јалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године;

 – на основним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

 – положен испит за лиценцу;
 – три године радног искуства са високим образовањем;

 – да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима;

 – да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање шест ме-
сеци и да није у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.

Рок за подношење пријава је осам дана од објављивања овог конкурса.
Уз пријаву кандидат подноси доказ о испуњености услова, и то:
 – оверена фотокопија дипломе о стручном образовању,
 – уверење о држављанству, не старије од шест месеци од дана обја-

вљивања конкурса.
Конкурс објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова слати на адре-

су: Дом ученика средњих школа Врање, Милунке Савић 41, „Пријава на 
конкурс за педагога Дома ученика”.

На полеђини коверте навести име и презиме кандидата.
Неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека 

рока за подношење пријава.  21-33147

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА НИШ, директор, на основу 
члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17  – Одлука УС , 113/17 и 95/18 аутентично тумачење), чл. 
60, 62 –64. и 69. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени 
гласник РС”, бр. 18/10, 55/13, 27/18  – др. закон и 10/19 ) и Закључка Коми-
сије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажо-
вање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-3853/2021 од 27. априла 
2021. године, расписује конкурс

 – за пријем у радни однос извршиоца за обављање послова и зада-
така „васпитача у дому ученика”, и то једног извршиоца на неодређено 
време.

Услови:
 – лице које је стекло високо образовање на студијама другог степена 

(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специ-
јалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; или

 – на основним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

 – положен испит за лиценцу; или лице које први пут заснива радни 
однос у својству приправника;

 – да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима;

 – да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање шест месе-
ци и да није у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање.

Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања овог 
конкурса.

Уз пријаву кандидат подноси доказ о испуњености услова, и то:
 – оверену фотокопију дипломе о стручном образовању,
 – уверење о држављанству, не старије од шест месеци од дана обја-

вљивања конкурса (оригинал или оверена фотокопија);
 – извод из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци (ори-

гинал или оверена фотокопија);
 – уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични 

поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не 
старије од шест месеци);

 – уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осу-
ђиван казном затвора у трајању најмање шест месеци;

 – уверење о положеном испиту за лиценцу (оригинал или оверена 
фотокопија) или лиценцу (оригинал или оверена фотокопија) или

 – потврду из евиденције Националне службе за запошљавање или 
потврду послодавца о приправничком стажу.

Конкурс објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова слати на адре-

су: Дом ученика средњих школа Ниш, Косовке девојке 6, „Пријава на кон-
курс за васпитача у Дому ученика”.

На полеђини коверте навести име и презиме кандидата.
Неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана исте-

ка рока за подношење пријава.  21-33800

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА, БЕОГРАД, Кнез Миха-
илова 2, објављује

обавештење о обустави јавног конкурса за избор једног директора 
 – члана Одбора директора Агенције за осигурање депозита

Обуставља се поступак јавног конкурса за избор једног директора 
 – члана Одбора директора Агенције за осигурање депозита, који је обја-
вљен у „Службеном гласнику РС”, број 112 од 26. новембра 2021. године, у 
дневном листу „Политика”, дана 27. новембра 2021. године и на интернет 
страници Агенције за осигурање депозита.  21-33795
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ВИШИ СУД У ЧАЧКУ

Виши суд у Чачку, и то судија Драгана Обрадо-
вић, као судија појединац, у правној ствари предла-
гача Сандре Митић из Републике Немачке, 44141 
Dortmund,Thomas-Mann-Str. 2, коју заступа пуномоћ-
ник Драгана Алексић, адвокат из Чачка, против про-
тивника предлагача Блаца Денис, непознатог пребива-
лишта и боравишта у Немачкој, ради признања стране 
судске одлуке, решењем 2Р. број 20/21 од 20. децембра 
2021. године, противнику предлагача за привременог 
заступника поставио је Веру Тодоровић, адвоката из 
Чачка, која ће га у овом поступку заступати све док се 
противник предлагача или његов пуномоћник не појаве 
пред судом, односно док орган старатељства не обаве-
сти суд да му је поставио старатеља.

2. Р. број 20/21  – Из Вишег суда у Чачку.
  21-33698

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

Први основни суд у Београду, судија Немања Ни-
кодијевић, у правној ствари тужиоца Сава неживотно 
осигурање а.д.о. Београд, Булевар војводе Мишића 51, 
чији је законски заступник председник извршног одбо-
ра Милорад Боснић, против тужених Марка Степића 
из Београда, Курсулина 31 и Владана Степића из Бео-
града, Курсулина 31, ради регреса накнаде штете, вред-
ност предмета спора 70.300,00 динара, ван рочишта 27. 
октобра 2021. године, донео је оглас.

Решењем Првог основног суда у Београду Пл. број 
1449/20 од 27. октобра 2021. године сходно члану 81. 
ст. 1. и 2. тачка 4. ЗПП-а, постављен је туженима Марку 
Степићу из Београда и Владану Степићу из Београда, 
са непознатим пребивалиштем и боравиштем привре-
мени заступник адвокат Радоје Малиџан из Београда, 
Теразије 29/16.

Овим решењем је одређено да привремени заступ-
ник у овој парници има сва права и дужности законског 
заступника и може предузимати све парничне радње у 
поступку све док се тужена или њен законски заступ-
ник или њен пуномоћник не појаве пред судом или док 
орган старатељства не обавести суд да је поставио ста-
раоца.

40. Пл. број 1449/20  – Из Првог основног суда у 
Београду.  21-33514

ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

Други основни суд у Београду, и то судија Јасмина 
Вуковљак Јовановић, као судија појединац, у парици 
тужиоца Компаније „Дунав осигурање” а.д.о. Београд, 
Македонска 4, МБ 07046898, кога заступа Милан Ате-
љевић, адвокат из Београда, Кнеза Милоша 58, против 
тужених Јеремић Драгана, из Београда, Патриса Лу-
мумбе 76 и Николић Луке, сада непознатог пребивали-
шта, ради дуга, ван рочишта, 8. новембра 2021. године, 
донео је решење.

Туженом Николић Луки сада непознатог преби-
валишта, поставља се привремени заступник адвокат 
Вучићевић В. Радивоје, из Београда, Александра Фле-
минга 66, који у овом поступку, пред овим судом има 
сва права и дужности законског заступника и који ће та 
права и вршити, док се тужени или његов пуномоћник 
не појаве пред судом, односно док орган старатељства 
не обавести суд да је постављен старалац.

3. Пл. број 2/21  – Из Другог основног суда у Бео-
граду.  21-33299

Други основни суд у Београду и то судија Ми-
лена Смиљковић, у ванпарничном предмету Р2 број 
141/2021 по предлогу предлагача Вулетић Огњена из 
Београда, ради утврђења чињенице смрти Баричевић 
Олге са последњим пребивалиштем у Реснику, Јелезо-
вачка 26/32, рођене 5. октобра 1929. године, у Београ-
ду, општина Врачар, којој је за привременог старатеља 
постављена Галић Дејана дипл. соц. радник Центра за 
социјални рад одељења Раковица на основу члана 71. 
ЗВП-а позива свако лице које ма шта зна о њеном жи-
воту да то без одлагања јави Другом основном суду у 
Београду, с тим што ће суд по протеку рока од 30 дана 
од објављивања огласа, одлучити о поднетом предлогу 
и констатовати да је смрт Баричевић Олге наступила 
28. фебруара 2007. године.

Р2. број 141/2021  – Из Другог основног суда у Бео-
граду.  21-33465

ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

Трећи основни суд у Београду, као парнични и то 
судија Љиљана Билош, као судија појединац, у парници 
тужиоца „Генерали осигурање Србија” а.д.о. Београд 
чији је пуномоћник Немања Алексић, адвокат из Новог 
Сада, Грчкошколска 1, против туженог Мартић Брани-
слава из Шапца, Рибари, Церска 92, сада непознатог 
пребивалишта, ради регреса, решењем од 29. септем-
бра 2021. године туженом је поставио за привременог 
заступника адвоката Кукић Стојана из Београда, Земун, 
Кеј ослобођења 13ц, који ће заступати туженог пред 
Трећим основним судом у Београду, у правној ствари 
1. П. 15510/18 док се тужени или његов пуномоћник не 
појаве пред овим судом, односно док орган старатељ-
ства не обавести суд да је туженом поставио привреме-
ног заступника, а све на основу одредби члана 81. ст. 1. 
и 2. тач. 4. и 5. ЗПП.

1. П. број 10510/18  – Из Трећег основног суда у 
Београду.  21-33682

Пред овим судом у току је парнични поступак 
по тужби тужиоца Триглав осигурање а.д.о. Београд 
из Београда  – Нови Београд, против туженог Николе 
Стевановића из Ниша, Душана Животића 8 сада непо-
знатог пребивалишта, ради регреса, у ком поступку је 
туженом Николи Стефановићу постављен привремени 
заступник адвокат Рада Лацић из Београда, Војислава 
Илића 18, који ће туженог заступати у овој парници и 
имати сва права и дужности законског заступника, све 
док се тужени или његов пуномоћник не појаве пред 
судом или док орган старатељства не извести суд да је 
туженом поставио стараоца.

26. П. број 9575/19  – Из Трећег основног суда у 
Београду.  21-33683

ОСНОВНИ СУД У БЕЧЕЈУ

Основни суд у Бечеју, по судији Гордани Вла-
шкалин, као судији појединцу, у правној ствари тужи-
оца ОДС ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, Огранак 
електродистрибуције Нови Сад, кога заступа Миленко 
Радованов, адвокат из Новог Сада, против туженог 
Пашалић Љубомира из Бечеја и туженог Хорват Ми-
хаља из Бечеја, сада непознатог места пребивалишта, 
ради исплате, решењем број 4-П. 118/21 од 9. децембра 
2021. године, поставио је друготуженом за привреме-
ног заступника Смиешко Тамаша, адвоката из Бачког 
Петровог Села.

Привремени заступник ће заступати туженог у 
овој парници све док се тужени или његов пуномоћник 
не појаве пред судом, односно док орган старатељства 
не обавести суд да је поставио стараоца.

4. П. број 118/21  – Из Основног суда у Бечеју.
  21-33403

ОСНОВНИ СУД У БУЈАНОВЦУ

Основни суд у Бујановцу, председник већа судија 
Недретан Реџепи, у правној ствари тужиље Аземи Ај-
тене из Прешева, Х. Карпош 50, коју заступа пун. Мех-
мети Решат адв. из Прешева, против туженог Аземи 
Орхана из Прешева, Х. Карпош 50, сада на непознатој 
адреси у Белгији, ради развода брака, објављује оглас.

За привременог заступника туженом Аземи Орха-
ну из Прешева, Карпош 50, сада на непознатој адреси у 
Белгији, на основу члана 81. ст. 1. и 2. тачка 4. ЗПП-а, 
поставља се Милош Арсић адв. из Бујановца, који ће 
заступати туженог у поступку, све док се тужени или 
његов пуномоћник не појаве пред судом, односно док 
орган старатељства не постави старатеља.

Оглас се објављује у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије”, на огласној табли суда и на интернет 
страници суда, у складу с чланом 83. ЗПП-а.

П2. број 70/21  – Из Основног суда у Бујановцу.
  21-33209

ОСНОВНИ СУД У ВРБАСУ 
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У КУЛИ

Туженом Милети Ћировић из Сивца, Санџачка 11, 
сада на непознатом месту пребивалишта и боравишта, 
поставља се као привремени заступник Дарко Зукић 
адвокат у Врбасу који ће штитити интерес туженог у 
парници по тужби тужиоца све док се тужени или њи-
хов пуномоћник не појави пред Основним судом у Вр-
басу, Судска јединица у Кули.

Ⅰ.8. П. број 1796/2020  – Из Основног суда у Врба-
су, Судска јединица у Кули.  21-33557

ОСНОВНИ СУД У ВРШЦУ

Пред Основним судом у Вршцу у току је оставин-
ски поступак иза пок. Софије Керкез, од оца Лазе и мај-
ке Саве, без података о датуму рођења, преминуле 30. 
јануара 1999. године, са последњим пребивалиштем у 
Вршцу, Хероја Пинкија 168.

Позивају се сва лица, која полажу право на насле-
ђе, да се јаве овом суду у року од једне године од дана 
објављивања огласа.

О. број 1683/21  – Из Основног суда у Вршцу.
  21-33143

ОСНОВНИ СУД У КИКИНДИ

Основни суд у Кикинди, по судији Наташи Иве-
тић, у правној ствари тужиоца Ивана Штевин из Српске 
Црње чији је пуномоћник Милца Милошевић, адвокат 
из Војвода Степе, против тужених Будимке Савин, Алек-
сандра Савин, Љубинке Савин и Душана Савин, послед-
ње пребивалиште у Српској Црњи, сада непознатог пре-
бивалишта, ради утврђења, донео је решење.

Бранислава Јоксимовић, адвокат из Кикинде по-
ставља се за привременог заступника туженим Будим-
ки Савин, Александри Савин, Љубинки Савин и Ду-
шану Савин последње пребивалиште у Српској Црњи, 
сада непознатог пребивалишта, у поступку који се пред 
овим судом води под 1 П. 1637/21.

1. П. број 1637/21  – Из Основног суда у Кикинди.
  21-33703

ОСНОВНИ СУД У КРУШЕВЦУ

Основни суд у Крушевцу, судија Драгана Милоје-
вић, судија појединац, у правној ствари тужиоца Ком-
панија Дунав осигурање а.д.о. Београд, против туженог 
Милана Ђурђевића из Малог Головода, сада на непо-
знатој адреси, ради регреса, 13. децембра 2021. године, 
објављује оглас.

Поставља се туженом Милану Ђурђевићу из Ма-
лог Головода, сада са непознатим пребивалиштем, при-
времени заступник, пуномоћник Раде Димитријевић, 
адвокат из Крушевца, који ће заступати његова права и 
интересе, сходно одредби члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП.

Привремени заступник предузимаће све парничне 
радње у поступку док се странка, њен законски заступ-
ник или пуномоћник не појави пред судом или док орган 
старатељства не обавести суд да је поставио старатеља.

П. број 463/20  – Из Основног суда у Крушевцу.
  21-33387

ОСНОВНИ СУД У ЛАЗАРЕВЦУ

Основни суд у Лазаревцу, судија Борис Боровић, 
председник већа, у поступку развода брака по тужби 
тужиље Весне Живковић из Лазаревца, Николе Вуја-
чића 9ц, стан број 19 и туженог Ратка Живковића из 
Лазаревца, Николе Вујачића 9ц, стан број 19, сада не-
познатог боравишта, ван расправе донео је 8. децембра 
2021. године решење.

Туженом Ратку Живковићу, непознатог борави-
шта поставља се привремени заступник адвокат Марко 
Бировљев из Београда, Далматинска 62, број телефона 
063/8267-594.

Привремени заступник има у поступку сва права 
и дужности законског заступника и предузимаће рад-
ње у поступку све док се извршни дужници и њихов 
законски заступник или пуномоћник не појави пред су-
дом или док орган старатељства не обавести суд да је 
поставио стараоца.

П2. број 193/21  – Из Основног суда у Лазаревцу.
  21-33297

Основни суд у Лазаревцу, судија Борис Боровић, 
у парничном поступку по судији Борису Боровићу, су-
дији појединцу у парници тужиоца Републичког фонда 
за пензијско и инвалидско осигурање, против туженог 
Предрага Милинковића из Лазаревца, Магистрална 
114, ЈМБГ 0611970710158, ради накнаде штете, донео 
је ван рочишта 22. новембра 2021. године, решење.

Туженом Предрагу Милинковићу са непознатим 
пребивалиштем у Републици Србији, поставља се 
привремени заступник адв. Катарина Бијелић из Бео-
града, Сазонова 73/9, у смислу члана 81. став 2. тачка 
4. ЗПП-а.

Привремени заступник ће вршити сва права и ду-
жности законског заступника све док тужени не при-
ступи у суд или не достави суду пуномоћје за лице које 
ће га заступати.

П. број 562/21  – Из Основног суда у Лазаревцу.
  21-33676



127 / 24. ХII 2021. 11
ОСНОВНИ СУД У НЕГОТИНУ

Основни суд у Неготину, судија Јасмина Дамња-
новић, у ванпарничном предмету предлагача Душице 
Павловић из Неготина, Зелена пијаца 11, против про-
тивника предлагача АИК банке а.д. Београд, ради по-
ништаја исправе, издаје оглас.

Пред Основним судом у Неготину је покренут по-
ступак од стране предлагача Душице Павловић из Не-
готина, против противника предлагача АИК Банке а.д. 
Београд, ради проглашења неважећим нереализованог 
чека чији је издавалац АИК банка а.д. Београд, послов-
ница Неготин, и то:

 – чека са серијским бројем 19684455 са максимал-
ним задужењем од 5.000,00 динара који је издат у Не-
готину 10. фебруара 2014. године, по текућем рачуну 
број 105000040760514365 код АИК банке а.д. Београд.

Позивају се сва лица која држе означени чек, да 
исти покажу или известе суд о лицу и пребивалишту 
лица које држи наведену исправу, да се јаве Основном 
суду у Неготину, Трг Стевана Мокрањца 1, у року од 60 
дана који тече од објављивања овог огласа у „Службе-
ном гласнику Републике Србије” у коме се могу подне-
ти пријаве и приговори против предлога.

Упозорава се дужник да по овом чеку не може пу-
новажно испунити своју обавезу нити обновити или за-
менити чек, а ималац овог чека да не сме пренети права 
из истог, све док решење о поништењу исправе или о 
обустави поступка не постане правноснажно.

Означени чек ће се судски поништити ако се у огла-
сном року са овим чеком нико не пријави суду или не ста-
ви приговор против предлога за поништење ове исправе.

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије” и на огласној табли суда.

Р3. број 102/21  – Из Основног суда у Неготину.
  21-33507

ОСНОВНИ СУД У НИШУ

Основни суд у Нишу, судија Бети Лазаревић, у 
парници Верице Младеновић из Ниша против тужених 
Јелице Јешић из Баточине село Бадње чије је борави-
ште непознато, ради утврђења права својине, донео је 
4. октобра 2021. године решење.

Поставља се туженој Јелици Јешић из Баточине, 
село Бадње, сада непознатог боравишта, за привременог 
заступника адв. Ивана Димитријевић Пекдемир из Ниша.

Привремени заступник вршиће за туженог Јелицу 
Јешић из Баточине, сва права и дужности законског за-
ступника, све док се законски заступник туженог или 
његов пуномоћник не појаве пред судом.

19. П. број 5726/20  – Из Основног суда у Нишу.
  21-33592

Пред Основним судом у Нишу покренут је по-
ступак по предлогу предлагача Саћиповић Емила из 
Ниша, Златиборска 58, кога заступа адв. Јордан Велич-
ков из Ниша, против противника предлагача Саћипо-
вић Фазлије из Ниша, Златиборска 58, ради деобе.

Решењем Основног суда у Нишу 4Р1. број 363/20 
од 29. новембра 2021. године, противнику предлагача 
Саћиповић Фазлији из Ниша, Златиборска 58, поста-
вљен је привремени заступник, а из разлога предвиђе-
них одредбама члана 81. ст. 1. и 2. тач. 4. и 5, члана 
81. став 4. и члана 82. Закона о парничном поступку. За 
привременог заступника је постављен адвокат Ђорђе-
вић С. Иван из Ниша.

Привремени заступник заступаће противника пре-
длагача у поступку све док се противник предлагача 
или његов пуномоћник не појаве пред судом, односно 
док орган старатељство не обавести суд да је поставио 
старатеља.

4. Р1. број 363/20  – Из Основног суда у Нишу.
  21-33859

Пред Основним судом у Нишу, покренут је по-
ступак по предлогу предлагача Николић Каје из Ниша, 
Уроша Предића 10/11, против противника предлагача 
„Аик Банка” а.д. Београд, ради проглашења чекова не-
важећим, а који су издати од стране наведеног против-
ника предлагача, и то:

 – чека серијског броја 26045963, номиналне вред-
ности 5.000,00 динара,

 – чека серијског броја 9419342, номиналне вред-
ности 5.000,00 динара,

по текућем рачуну број 105000040200579440 од 
стране Аик банке а.д. Београд, комитенту пок. Драго-
славу Николићу, бив. из Ниша, Конрада Жилинка 4, а 
који чекови су изгубљени.

Позивају се сва лица која дуже означене чекове да 
исте покажу или да известе суд о лицу и пребивалишту 
лица која држе наведене исправе, да се јаве Основном 
суду у Нишу, Вожда Карађорђа 23, у року од 60 дана 
који тече од дана објављивања овог огласа у „Службе-
ном гласнику Републике Србије”, у коме се могу подне-
ти пријаве или приговор против предлога.

Упозорава се дужник да по овим чековима не може 
пуноважно испунити своју обавезу нити обновити или 
заменити чекове, а ималац ових чекова да не сме прене-
ти права из истих, све док решење о поништењу испра-
ва или о обустави поступка не постане правноснажно.

Означени чекови ће се судски поништити ако се у 
огласном року са овим чековима нико не појави суду 
или не стави приговор против предлога за поништење 
ових исправа.

4. Р3. број 171/21  – Из Основног суда у Нишу.
  21-33860

ОСНОВНИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ

Основни суд у Новом Пазару, судија Марко Срећ-
ковић, у ванпарничном поступку по предлогу предлага-
ча Шефике Љајић из Новог Пазара, Исабега Исаковића 
б.б., ради утврђивања смрти Маиде Љајић чији је при-
времени старатељ Есма Мушовић, 20. децембра 2021. 
године, издаје оглас.

Пред овим судом је у току поступак по предлогу 
предлагача Шефике Љајић, ради утврђивања смрти 
Маиде Љајић, од оца Фуада Љајића и мајке Шефике 
Љајић. Према наводима предлагача Маида Љајић је 
преминула 21. септембра 1999. године у Подгорици.

Основни суд у Новом Пазару позива сва лица која 
нешто знају о животу Маиде Љајић да у року од 15 
дана од дана објављивања огласа обавесте о томе суд.

По истеку наведеног рока суд ће одлучити о пре-
длогу.

18. Р2. број 73/21  – Из Основног суда у Новом Пазару.
  21-33407

Основни суд у Новом Пазару, судија Ениса Али-
јагић, у парници тужиље Тотић Исмете из Новог Паза-
ра, коју заступа пуномоћник Изет Суљовић, адвокат из 
Новог Пазара, против туженог Ферхатовић Хајрудина 
из БиХ, који се тренутно налази у Ерие, Пенсилванија 
САД, на непознатој адреси, ради развода брака, 20. де-
цембра 2021. године, донео је решење П2. бр. 604/21, 
којим је за привременог заступка туженом поставио 
Фатиму Кахровић, адвоката из Новог Пазара, која ће 
заступати туженог до окончања поступка.

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Ре-
публике Србије”, на огласној табли суда и на интернет 
страници суда.

9. П2. број 604/21  – Из Основног суда у Новом Па-
зару.  21-33733

ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ

Основни суд у Новом Саду, по судији Бајило Сен-
ки у правној ствари тужиоца Војвођанска банка а.д. 
Нови Сад, Трг слободе 5, коју заступа Тамара Савић 
адв. у Београду, против тужене Биљане Ранђеловић 
ЈМБГ 0701978865028 са последњом познатом адресом 
Лазаревац, Бранка Радичевића 44, сада на непознатом 
месту боравка, ради исплате дуга, донео је оглас.

Основни суд у Новом Саду поставио је применом 
одредаба члана 81. став 2. тачка 4. и члана 82. ЗПП-а 
(„Службени гласник РС”, бр. 125/04, 111/09 и 72/11), 
привременог заступника туженој, тренутно на непозна-
тој адреси, Александра Бјелобабу, адвоката из Новог 
Сада, који ће штитити интересе тужене у парници која 
се води пред Основним судом у Новом Саду, посл. бр. П. 
13680/20 ради исплате дуга, и који ће заступати тужену 
у овом парничном поступку, све док се тужена, његов за-
конски заступник или пуномоћник не појаве пред судом.

П. број 13680/20  – Из Основног суда у Новом 
Саду.  21-33142

Основни суд у Новом Саду, судија Александар Не-
дељков, у парници тужиоца Ерсте банка а.д. Нови Сад, 
са седиштем у Новом Саду, Булевар ослобођења 5, МБ 
08063818, ПИБ 101626723, чији је заступник Дејан 
Вуковић адвокат у Београду, против тужене Смиљке 
Кобиљски из Новог Сада, сада на непознатом месту бо-
равка, са последњим познатим пребивалиштем на адре-
си Епископа Висариона 7, ЈМБГ 0209949805111, ради 
стицања без основа, вредност предмета спора 196.967,60 
динара, 22. децембра 2021. године, донео је оглас.

Основни суд у Новом Саду, поставио је применом 
одредаба члана 81. став 2. тачка 4. и члана 82. Закона о 
парничном поступку привременог заступника туженој 
Кобиљски са последњим познатим пребивалиштем на 
адреси Епископа Висариона 7, ЈМБГ 0209949805111, 
Мирјану Стевановић адвоката из Новог Сада, који ће 
заступати тужену и штитити њене интересе у парници 
која се води пред Основним судом у Новом Саду под 
посл. бројем П 18432/2021, ради стицања без основа, 
све док се тужена, њен законски заступник или пуно-
моћник не појави пред судом.

Овај оглас ће се објавити у „Службеном гласнику 
Републике Србије”, на огласној табли Основног суда у 
Новом Саду и на интернет страници Основног суда у 
Новом Саду.

П. број 18432/2021  – Из Основног суда у Новом 
Саду.  21-33503

Основни суд у Новом Саду, поступајући по судији 
Татјани Наумов, у правној ствари тужиоца Електроди-
стрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електроди-
стрибуција Нови Сад, Нови Сад, Булевар ослобођења 
100, МБ 07005466, ПИБ 100001378, кога заступа ди-
ректор Милан Тешовић, против тужене Зорице Милић, 
ЈМБГ 1308982855029, са последњом познатом адресом 
у Ђурђеву, Мирослава Антића б.б., сада на непознатом 
месту боравка, ради исплате, впс: 75.491,00 динара, 21. 
јуна 2021. године издаје оглас.

Основни суд у Новом Саду, применом члана 81. 
става 2. тачка 4. и члана 82. Закона о парничном по-
ступку, поставља привременог заступника туженој 
Зорици Милић ЈМБГ 1308982855029, на непознатом 
месту боравка, Мирослава Пупца, адвоката из Новог 
Сада, који ће штитити интересе тужене у овој парни-
ци која се води код овог суда под бројем П-7858/2021 
и који ће заступати тужену све док се тужена или њен 
законски заступник или пуномоћник не појави пред су-
дом или док орган старатељства не обавести суд да је 
поставио старатеља.

П. број 7858/2021  – Из Основног суда у Новом 
Саду.  21-33506

Основни суд у Новом Саду, судија Александар 
Недељков, у парници тужиоца Ерсте банка а.д. Нови 
Сад, са седиштем у Новом Саду, Булевар ослобођења 
5, МБ 08063818, ПИБ 101626723, чији је заступник Де-
јан Вуковић адвокат у Београду против тужене Смиљке 
Кобиљски из Новог Сада, сада на непознатом месту 
боравка, са последњим познатим пребивалиштем на 
адреси Епископа Висариона 7, ЈМБГ 0209949805111, 
ради стицања без основа, вредност предмета спора 
196.967,60 динара, 22. децембра 2021. године издаје 
оглас.

Основни суд у Новом Саду поставио је применом 
одредаба члана 81. став 2. тачка 4. и члана 82. Закона о 
парничном поступку привременог заступника туженој 
Кобиљски из Новог Сада, са последњим познатим пре-
бивалиштем на адреси Нови Сад, Епископа Висариона 
7, ЈМБГ 0209949805111, Мирјану Стевановић адвока-
та из Новог Сада, који ће заступати тужену и штитити 
њене интересе у парници која се води пред Основним 
судом у Новом Саду под посл. бројем П 18432/2021, 
ради стицања без основа, све док се тужена, њен закон-
ски заступник или пуномоћник не појави пред судом.

Овај оглас ће се објавити у „Службеном гласнику 
Републике Србије”, путем огласне табле Основног суда 
у Новом Саду и на интернет страници Основног суда 
у Новом Саду.

П. број 18432/2021  – Из Основног суда у Новом 
Саду.  21-33516

ОСНОВНИ СУД У ПАНЧЕВУ

Основни суд у Панчеву, судија Иванка Благојевић, 
у ванпарничном поступку предлагача Павловић Ленке 
из Панчева, Кнеза Михаила Обреновића 8/1, против 
противника предлагача АИК Банка АД Београд, Буле-
вар Михајла Пупина 115-ђ, ради амортизације чека, 6. 
децембра 2021. године, донео је оглас.

Пред овим судом води се поступак за поништај 
исправа, и то чека серијски број 15782675 издат од 
стране АИК банка АД Београд, 4. јануара 2013. године 
на име Павловић Богдана, ЈМБГ 2504958860078, те се 
позивају лица код којих се наведена исправа налази да 
исту прикажу суду или известе суд о месту где се иста 
исправа налази или лица којима је познато код кога се 
иста исправа налази, известе суд о лицу и пребивали-
шту лица које држи исправу у року од 60 дана од дана 
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објављивања овог огласа у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије”, а уколико се наведена лица не јаве суду 
у наведеном року или суду не буде пријављено код кога 
се исправа налази, односно држалац исправе, не стави 
приговор против предлога за поништење исте, наве-
дена исправе ће бити судски поништена, а дужник по 
овој исправи се упозорава да не може пуноважно испу-
нити своју обавезу нити да обнови или замени исправу, 
изда нове купоне или талоне нити ималац исправе сме 
пренети право из ове исправе на друго лице.

18. Р3. број 316/2021  – Из Основног суда у Панчеву.
  21-33166

Основни суд у Панчеву, судија Цаковић Немања, у 
парници тужиоца ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад, Трг 
слободе 5, МБ 08603537, чији је пуномоћник Светлана 
Анђелковић Милошевић адв. из Београда, Косовска 34, 
против тужене Зорице Јанковић из Панчева, Кикиндска 
19/5, ЈМБГ 1810972865090, сада на непознатој адреси бо-
равишта, ради дуга, вредност предмета спора 598.766,00 
динара, донео је 2. децембра 2021. године оглас.

Решењем Основног суда у Панчеву број 20 Пл. 
93/2021 од 2. децембра 2021. године, на основу одредби 
члана 81. ст. 1. и 2. тач. 4. и 5. и члана 83. ЗПП, адво-
кат Ања Јањић из Панчева, Змај Јовина 2, постављен 
је за привременог заступника туженој Јанковић Зори-
ци из Панчева, сада на непознатој адреси боравишта, 
а у правној ствари која се води код овог суда по тужби 
тужиоца ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад, ради дуга.

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 да је туженој 
поставио стараоца.

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Ре-
публике Србије” и на огласној табли Основног суда у 
Панчеву.

20. Пл. број 93/2020  – Из Основног суда у Панчеву.
  21-33167

Основни суд у Панчеву, судија Вања Томић као су-
дија појединац, у правној ствари тужиоца NLB banka 
a.d. Банка, са седиштем у Београду, Булевар Михајла 
Пупина 165-В МБ 08250499, ПИБ 01700234, против ту-
женог Радовановић Миодрага из Црепаје, Партизанска 
8, ЈМБГ 2011969860049, ради дуга, вредност предмета 
спора 36.142,47 динара, донео је 30. септембра 2021. 
године, оглас.

Решењем Основног суда у Панчеву 21 Пл. број 
88/21 од 16. новембра 2021. године, на основу одредби 
члана 81. ст. 1. и 2. тачка 4. и члана 83. ЗПП, разрешен 
је адвокат Сава Војнов из Панчева дужности заступања 
туженог Радовановић Миодрага из Црепаје и поста-
вљен је адвокат Драган Згерђа из Панчева, за привре-
меног заступника туженом Радовановић Миодрагу, на 
непознатом месту боравишта, а у правној ствари која 
се води код овог суда по тужби са предлогом за изда-
вање платног налога тужиоца NLB banka a.d. Банка, са 
седиштем у Београду против туженог Радовановић Ми-
одрага из Црепаје, Партизанска 8, који је тренутно на 
непознатом месту боравишта, ради исплате дуга.

Истим решењем одређено је да ће привремени за-
ступник предузимати парничне радње у поступку све 
док се тужени, њен законски заступник или пуномоћ-
ник не појави пред судом или док орган старатељства 
не обавести суд да је поставио стараоца.

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије” и на огласној табли суда.

21. Пл. број 88/21  – Из Основног суда у Панчеву.
  21-33677

ОСНОВНИ СУД У ПИРОТУ

Основни суд у Пироту, као ванпарнични суд, по су-
дији појединцу Ивани Младеновић, у поступку по пре-
длогу предлагача Ђорђевић Александра из села Велики 
Јовановац код Пирота, кога заступа Јасмина Видановић 
адвокат из Пирота, ради доказивања смрти пок. Ђорђе-
вић Вукосаве, бив. из села Крупац код Пирота, донео је 
30. новембра 2021. године оглас.

Ђорђевић Вукосава, бив. из села Крупац код Пирота, 
рођена 5. марта 1909. године у селу Крупац код Пирота, 
преминула 9. априла 1998. године у селу Велики Јовано-
вац код Пирота (непознатог матичног броја грађанина, јер 
у време рођења умрле нису постојале матичне књиге).

Позива се свако лице, које било шта зна о живо-
ту или смрти Ђорђевић Вукосаве, да без одлагања јави 
Основном суду у Пироту, Српских владара 124.

Суд ће по истеку рока три месеца од објављива-
ња огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”, 
одлучити о предлогу Александра Ђорђевића из села 
Велики Јовановац код Пирота, унука пок. Ђорђевић 
Вукосаве.

Оглас објавити у ЈП „Службеном гласнику Репу-
блике Србије”, на огласној табли Основног суда у Пи-
роту, на огласној табли ПУ Пирот, на огласној табли 
града Пирота и на интернет страници Основног суда у 
Пироту www.pi.os.sud.rs.

1. Р2. број 37/21  – Из Основног суда у Пироту.
  21-33671

ОСНОВНИ СУД У ПОЖЕГИ

Основни суд у Пожеги, судија Андријана Марко-
вић, као ванпарнични у предмету предлагача Ненада 
Шарабе, из Пожеге, Горобиље б.б., ради поништаја ис-
праве  – чека „UniCredit Bank Srbija” а.д. Београд, изда-
тим на име предлагача, ван расправе 9. септембра 2021. 
године, на основу члана 200. ЗВП-а, издаје оглас.

Обавештавају се сва лица која имају интерес, да је 
покренут поступка за амортизацију  – поништење чека 
серијски број 10353556 који је издала „UniCredit Bank 
Srbija” а.д. Београд.

Позива се свако лице које има чек серијски број 
10353556 да га покаже суду или извести суд о томе и 
да суду пружи обавештење о лицу код кога се налази 
чек у року од 15 дана од дана истицања огласа на огла-
сној табли суда или у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

Упозоравају се сва лица уколико у року одређеним 
овим огласом не пријаве исправу или не пруже оба-
вештење о лицу код кога се исправа налази, да ће чек 
бити поништен.

Упозорава се дужник  – противник предлагача, из-
давалац чека „UniCredit Bank Srbija” а.д. Београд, да 
не може испунити обавезу по издатом чеку, нити обно-
вити или заменити чек, као и да ималац чека не може 
пренети права из чека.

Оглас објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије” и истакнути на огласној табли Основног суда 
у Пожеги.

По протеку рока од 30 дана од објављивања огласа 
у „Службеном гласнику Републике Србије” суд ће до-
нети одлуку о амортизацији чека.

Р3. број 142/21  – Из Основног суда у Пожеги.
  21-33510

ОСНОВНИ СУД У РУМИ

Решењем Основног суда у Руми П2 број 234/21 
од 20. октобра 2021. године, а на основу члана 81. став 
2. тачка 4. ЗПП-а, постављен је адвокат Биљана Коцан 
из Руме, ЈНА 192 за привременог заступника туженом 
Маринковић Илије из Руме, Сутјеска 2, сада непозна-
тог пребивалишта и боравишта.

Истим решењем је одређено да ће привремени 
заступник заступати туженог Маринковић Илије, у 
поступку све док се тужени или његов пуномоћник не 
појави пред судом, односно док орган старатељства не 
обавести суд да је тужени Маринковић Илија, поставио 
стараоца.

Овај оглас ће се објавити у „Службеном гласнику 
Републике Србије” и на огласној табли Основног суда 
у Руми.

П2. број 234/21  – Из Основног суда у Руми.
  21-33673

ОСНОВНИ СУД У СЈЕНИЦИ

Основни суд у Сјеници судија Самира Ченгић, 
поступајући у парници тужиоца Хамидовић Неџада из 
Сјенице, против тужене Анастасије Маринова Голабо-
ве, која се налази на непознатој адреси, ради развода 
брака донео је 22. децембра 2021. године, издаје оглас.

Решењем овог суда П2. бр. 108/21 од 22. децембра 
2021. године туженој Анастасији Мариновој Голабовој, 
која се налази на непознатој адреси, постављен је при-
времени заступник Ацо Васојевић адв. из Сјенице, који 
ће тужену заступати све док се она или њен пуномоћ-
ник не појаве пред судом или док орган старатељства 
не обавести суд да је поставио стараоца.

П2. број 108/21  – Из Основног суда у Сјеници.
  21-33966

ОСНОВНИ СУД У СМЕДЕРЕВУ  
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У КОВИНУ

Основни суд у Смедереву, Судска јединица Ковин 
као парнични судија Радивојевић Срећко, у правној 
ствари тужиоца Ћиновић Ненада, Плочице, Змај Јовина 

20, ЈМБГ 1208952860090, кога заступа пуномоћник 
адвокат Стојшић Живанка из Ковина, Трг ослобођења 
5, против тужене Поповић Оливере из Плочице, Змај 
Јовина 4, сада на непознатој адреси, ван рочишта 12. 
новембра 2021. године, донео је решење.

Туженој Поповић Оливери из Плочице, Змај Јо-
вина 4, сада на непознатој адреси, поставља се за при-
временог заступника за заступање тужене у конкретној 
правној ствари и пријем судских писмена, адвокат Ко-
привица Славица из Ковина, Трг ослобођења б.б.

Привремени заступник ће заступати тужену све 
док се тужена или њен пуномоћник не појаве пред су-
дом, односно док орган старатељства не обавести суд 
да је туженој поставио старатеља.

Оглас о постављању привременог заступника 
туженој, објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије” на терет и трошак тужиље, као и на огласној 
табли суда и на интернет страници суда.

11. П. број 1602/20  – Из Основног суда у Смедере-
ву, Судска јединица у Ковину.  21-33816

ОСНОВНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Основни суд у Сремској Митровици као првосте-
пени ванпарнични суд, судија овог суда Зорица Радекић 
Корица у правној ствари предлагача Срђана Танасића 
из Ноћаја, Стојана Пандуревића 87, ради амортизације 
исправе, издао је 27. октобра 2021. године оглас.

Пред овим судом води се поступак за поништај 
исправе, и то чека са серијским бројем 15380314, 
15380306, 15380298 и 15380280 издати од OTP Banka 
у Сремској Митровици предлагача Срђана Танасића 
из Ноћаја, Стојана Пандуревића 87, те се позивају сва 
лица код којих се наведена исправа налази да прикажу 
суду или известе суд о месту код кога се иста испра-
ва налази, или да лица којима је познато код кога се 
исправа налази да известе суд о лицу и пребивалишту 
лица које држи исправу, у року од 60 дана од дана обја-
вљивања овог огласа у „Службеном гласнику Републи-
ке Србије”, а уколико се наведена лица не јаве суду у 
наведеном року или суду не буде пријављено код кога 
се исправа налази, односно држалац исправе не стави 
приговор против предлога за поништење исте, наведе-
на исправа ће бити судски поништена а дужник по овој 
исправи се упозорава да не може пуноважно испунити 
своју обавезу нити обновити или заменити исправу, 
изгради нове купоне или талоне, нити ималац исправе 
сме пренети право из ове исправе на друга лица.

3. Р. број 93/21  – Из Основног суда у Сремској Ми-
тровици.  21-33464

ОСНОВНИ СУД У СУБОТИЦИ

Основни суд у Суботици, по судији Ивани Пја-
нић, у ванпарничном поступку по предлогу предлагача 
Тот Тибора ЈМБГ 2306978820076 из Суботице, Ивана 
Горана Ковачића 8/8, чији је пуномоћник Бажо Олга, 
адвокат из Суботице, против противника предлагача 
„Addiko Bank” а.д. Београд, Милутина Миланковића 
7В, МБ 0772671, ради амортизације чекова, издао је 9. 
децембра 2021. године, оглас.

Основни суд у Суботици објављује оглас о покре-
тању поступка ради амортизације чековног бланкета 
издатог од стране „Addiko Bank” а.д. Београд, Експози-
тура Суботица, серијског броја 962925 за текући рачун 
165-1001524284884-44, у статусу нереализован.

Позивају се лица код којих се налази горе наведе-
ни чековни бланкет да исти покажу суду у року од 60 
дана од објаве огласа у „Службеном гласнику Републи-
ке Србије” јер ће га иначе суд, по протеку овог рока, 
огласити за поништен.

Упозоравају се имаоци горе наведеног чека да по 
основу истог не могу остваривати било каква права.

4. Р3. број 145/21  – Из Основног суда у Суботици.
  21-33193

Основни суд у Суботици по судији Весни Стјепа-
новић, као председнику већа у правној ствари тужиоца 
Пете Зорана из Суботице, Улица пауна 29, против ту-
жене Пете Монике из Немачке, на непознатој адреси, 
ради развода брака, доноси оглас.

Решењем овог суда П2. број 440/21 од 13. децем-
бра 2021. године овај суд је поставио туженој Пете Мо-
ники на непознатом месту пребивалишта и боравишта 
привременог заступника адвоката Нађ Чабu из Суботи-
це у овој правној ствари, који ће заступати туженог све 
док се исти или његови пуномоћници не појаве пред 
судом, односно док орган старатељства не обавести суд 
да је поставио стараоца.

2. П2. број 440/21  – Из Основног суда у Суботици.
  21-33210
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Сањи Цвркушић, у правној ствари тужитељице Дер 
Илоне, Бачко Душаново, Партизанска 51 А, коју засту-
па Анђелић Б. Даринка, адвокат из Чантавира, против 
тужених Салма Марие, Шупљак, Костолањи Арпада 
70, Сарић Атиле, Палић, 53. нова 12/А, Буш Ерика, 
Мали Песак, Републиканска 1, Енги Имре, Суботица, 
Сегедински пут 17/4/76, Енги Карољ, Суботица, Др 
Јосипа Андрића 17, Барна Едит, Суботица, Петра По-
повића Аге 51, Торнаи Нели, Хоргош, Светог Петра 8, 
Салаи Жолт, Палић, 52. нова 13 Б, Енги Марга, Ором, 
Велики пут 183, Сел Пал Ева, Ором, Велики пут183, 
ради утврђивања права својине, издао је 17. децембра 
2021. године оглас.

Поставља се привремени заступник туженој Сел 
Пал Еви, ЈМБГ 2501964825048, последња позната 
адреса Ором, Велики пут 183, тренутно на непознатој 
адреси пребивалишта и боравишта у Р Немачкој и то се 
именује Ђолаи Михајло адвокат из Суботице, на осно-
ву члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП-а.

Привремени заступник ће у овој парници вршити 
сва права и дужности законског заступника све док се 
тужени или његов пуномоћник не појаве пред судом 
или док орган старатељства не постави стараоца туже-
ном и о томе обавести суд.

5. П. број 793/2021  – Из Основног суда у Суботици.
  21-33235

Основни суд у Суботици по судији Татјани Жив-
ковић, као председнику већа, у правној ствари тужиоца 
Станковић Милоша из Гњилана, Село Пертеш, нема 
улице, чији је пуномоћник адвокат Милош Јовановић 
из Ниша, против тужене Коломпар Бетине из Кецела, 
Трг 1. Маја 12, Република Мађарска, сада на непозна-
том месту пребивалишта и боравишта, чији је привре-
мени заступник адвокат Драган Милеуснић, ради раз-
вода брака, донео је 21. децембра 2021. године оглас.

Решењем овог суда број П2. 697/21 од 21. децембра 
2021. године, овај суд је поставио туженој Коломпар 
Бетини сада на непознатом месту пребивалишта и бо-
равишта привременог заступника у личности адвоката 
Милеуснић Драгана из Суботице у овој правној ствари, 
који ће заступати тужену све док се иста или њен пуно-
моћник не појави пред судом, односно док орган стара-
тељства не обавести суд да јој је поставио стараоца.

17. П2. број 697/21  – Из Основног суда у Суботици.
  21-33555

ОСНОВНИ СУД У ШАПЦУ

Основни суд у Шапцу, као парнични суд, судија 
Сања Марковић, у спору по тужби тужиоца Сакић Ха-
сана из Шапца, Стојана Чупића 1, чији је пуномоћник 
Милица Маринковић адвокат из Шапца, против туже-
ног Срдановић Владе из Шапца Брегалничка 14, чије 
је пребивалиште односно боравиште непознато а нема 
пуномоћника нити му је достава судских писмена мо-
гла бити извршена, ради утврђивања права својине, 
поставио је туженом привременог заступника адвока-
та Моравчевић Милицу из Шапца, Занатлијска 3, на 
основу члана 82. став 2. тачка 4. ЗПП-а и постављени 
привремени заступник у овом спору има сва права и 
дужности законског заступника и вршиће их док се 
тужени или његов пуномоћник не појаве пред судом, 
односно док орган старатељства не обавести суд да му 
је поставио стараоца.

5. П. број 5370/21  – Из Основног суда у Шапцу.
  21-33862

Основни суд у Шапцу, као парнични суд, судија 
Сања Марковић, у спору по тужби тужиоца Марић До-
сте из Рибара, Немањина 112 против тужене Павловић 
Драгице из Змињака, Карађорђева 66, чији је пуномоћ-
ник Марковић Марија адв. из Шапца против тужених 
Павловић Драгице из Змињака, Карађорђева 66 и ту-
жених Марковић Верице, Милојевић Мише и Савић 
Весне чије је пребивалиште односно боравиште непо-
знато а немају пуномоћника нити му је достава судских 
писмена могла бити извршена, ради утврђивања права 
својине, поставио је туженом привременог заступни-
ка адв. Мрдовић Зорана из Шапца на основу одредбе 
члaна 81. став 2. тачка 4. ЗПП-а и постављени привре-
мени заступник у овом спору има сва права и дужности 
законског заступника и вршиће их док се тужени или 
његов пуномоћник не појаве пред судом, односно док 
Орган старатељства не обавести суд да му је поставио 
стараоца.

5П. 3323/21  – Из Основног суда у Шапцу.
  21-33863

Основни суд у Шапцу, као ванпарнични суд, судија 
Биљана Кулезић, као појединац, по предлогу предлага-
ча Бијић Стевке из Слепчевића, у поступку за докази-
вање смрти пок. Томић Ангеле бив. из Слепчевића, а у 
смислу члана 71. ЗВП-а, РС издаје оглас.

Пред Основним судом у Шапцу у току је поступак 
за доказивање смрти противника предлагача:

Пок. Томић Ангела бив. из Слепчевића, која је ро-
ђена 15. јула 1957. године у Мракову, Република Босна 
и Херцеговина, од оца Скопљак Ристе и Скопљак Ми-
леве, а која је према наводима из предлога умрла 15. 
фебруара 2012. године, с тим да чињеница о њеној смр-
ти није уписана у матичну књигу умрлих.

Основни суд у Шапцу, позива сва лица која нешто 
знају о животу или смрти наведене, да то у року од 15 
дана од дана објављивања овог огласа јаве суду.

По истеку наведеног рока, суд ће одлучити о пре-
длогу како би се чињеница смрти уписала у матичну 
књигу умрлих.

1. Р2. број 79/21  – Из Основног суда у Шапцу.
  21-33864

Основни суд у Шапцу, у парничном предмету ту-
жиоца Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Трг слободе 
5, Нови Сад, МБ 08603537, чији је пуномоћник Тамара 
Симић, адвокат из Београда, Обилићев венац 8, против 
туженог Предрага Ђуричића из Шапца, Кнез Иве 3/6, 
ЈМБГ 0807985180858, сада непознатог пребивалишта 
и боравишта, ради дуга, решењем 11 П. 332/2021 од 
25. новембра 2021. године на основу члана 81. став 2. 
тач. 4. и 5. и члана 82. ЗПП-а, туженом Предрагу Ђу-
ричић из Шапца, Кнез Иве 3/6, ЈМБГ 0807985180858, 
сада непознатог пребивалишта и боравишта, поставио 
је привременог заступника Мусић Здравка, адвоката из 
Шапца, Карађорђева 8, који ће предузимати парничне 
радње у поступку све док се странка, њен законски 
заступник или пуномоћник не појави пред судом или 
док орган старатељства не обавести суд да је поставио 
старатеља.

11. П. број 332/2021  – Из Основног суда у Шапцу.
  21-33865

Основни суд у Шапцу, судија Славица Милутино-
вић у спору тужиоца Драгана Сакића из Шапца, Прво-
мајска 39, чији је пуномоћник Милица Моравчевић из 
Шапца, против тужених Борке Ђуловић, сада на непо-
знатој адреси, ради утврђивања права својине ван ро-
чишта 6. априла 2021. године, донео је оглас.

Решењем Основног суда у Шапцу 10. П. број 
794/20 од 6. априла 2021. године на основу члана 81. 
став 2. тачка 5. ЗПП-а, постављен је Немања Драго-
јевић, адвокат из Шапца, за привременог заступника 
туженој Борки Ђуловић која је на непознатој адреси, у 
поступку који се води код овога суда по тужби тужиоца 
Драгана Сакића, ради утврђења права својине.

Решењем је одређено да ће привремени заступник 
заступати туженог све док се тужени или његов пуно-
моћник не појаве пред судом.

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије”, на огласној табли суда и интернет стра-
ници суда.

10. П. број 794/20  – Из Основног суда у Шапцу.
  21-33866

ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ

Ⅰ Усваја се предлог предлагача  – дужника „Луна 
филм” д.о.о. у ликвидацији, Београд, Стари град, До-
ситејева 3/19, МБ 21369756, ПИБ 110625578, од 1. 
новембра 2021. године, за покретање поступка стечаја 
над дужником „Луна филм” д.о.о. у ликвидацији, Бео-
град, Стари град, Доситејева 3/19, МБ 21369756, ПИБ 
110625578.

ⅠⅠ Отвара се поступак стечаја над дужником „Луна 
филм” д.о.о. у ликвидацији, Београд, Стари град, Доси-
тејева 3/19, МБ 21369756, ПИБ 110625578.

ⅠⅠⅠ Стечајни разлог је претећа неспособност пла-
ћања дужника.

ⅠⅤ Именује се стечајни управник Петкоски Драган 
из Београда, Стевана Опачића 42/22.

Ⅴ Позивају се повериоци да у року од 120 дана од 
дана објављивања огласа о отварању поступка стечаја 
над стечајним дужником у „Службеном гласнику Ре-
публике Србије” пријаве Привредном суду у Београду 
своја обезбеђена и необезбеђена потраживања према 
стечајном дужнику, писменом пријавом поднетом у два 
примерка, са приложеним доказима о основаности по-
траживања.

ⅤⅠ Позивају се дужници стечајног дужника да ис-
пуне своје обавезе према стечајној маси.

ⅤⅠⅠ Заказује се прво поверилачко рочиште на коме 
ће се расправљати о извештају о економско-финансиј-
ском положају стечајног дужника за 31. јануар 2022. 
године, у 12.00 часова, које ће се одржати у Привред-
ном суду у Београду, Масарикова 2, судница број 125, 
спрат Ⅰ.

ⅤⅠⅠⅠ Заказује се испитно рочиште за 1. април 2022. 
године, у 11.00 часова, које ће се одржати у Привред-
ном суду у Београду, Масарикова 2, судница број 125, 
спрат Ⅰ.

ⅠⅩ Оглас о отварању поступка стечаја над стечај-
ним дужником биће објављен у „Службеном гласнику 
Републике Србије” и на огласној табли суда.

3. Ст. број 217/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-33300

I Усваја се Завршни извештај и завршни рачун 
стечајног управника стечајног дужника Привредно 
друштво за трговину и услуге „Zečević exclusive” д.о-
.о., Београд, Теразије 36, матични број 20532459, ПИБ 
106109873.

II Закључује се поступак стечаја над стечајним 
дужником Привредно друштво за трговину и услуге 
„Zečević exclusive” д.о.о., Београд, Теразије 36, матич-
ни број 20532459, ПИБ 106109873.

III Налаже стечајном управнику да угаси рачун 
стечајног дужника, и то: број 310-276147-55, који се 
води код NLB banka a.d.  – Beograd.

IV Налаже се Агенцији за привредне регистре из 
Београда да, по правноснажности овог решења, извр-
ши брисање стечајног дужника Привредно друштво за 
трговину и услуге „Zečević exclusive” д.о.о., Београд, 
Теразије 36, матични број 20532459, ПИБ 106109873.

V Налаже се Министарству финансија  – Пореска 
управа, филијала Стари град, да по правноснажности 
овог решења, брише из регистра порески идентифика-
циони број 106109873.

VI Налаже се Републичком заводу за статистику, 
да по правноснажности овог решења, брише из своје 
евиденције стечајног дужника са матичним бројем 
20532459.

VII По правоснажности овог решења, а по изве-
штају стечајног управника уз достављање доказа о 
уништењу печата стечајног дужника, суд ће донети по-
себно решење о разрешењу дужности стечајног управ-
ника стечајног дужника.

VIII Решење обајвити на огласној табли суда и у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.

8. Ст. број 101/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-33311

Привредни суд у Београду је за 28. јануар 2022. 
године с почетком у 11.00 часова, заказао завршно ро-
чиште у стечајном поступку над Привредно друштво за 
трговину и услуге ,,Pharma-Corp” д.о.о. Београд, Крон-
штатска 5/2, МБ 20821671, ПИБ 107533044. Завршно 
рочиште ће бити одржано у Привредном суду у Београ-
ду, у судници 104. Расправљаће се о завршном рачуну 
стечајног управника, коначним захтевима за исплату 
награде стечајног управника, подносити примедбе на 
завршни рачун или на поднети захтев за исплату награ-
да и накнада, одлучити о нерасподељеним деловима  – 
вишку стечајне масе.

 На рочиште се позивају стечајни управник, пове-
риоци, чланови дужника и друга заинтересована лица.

Позивају се повериоци стечајног дужника При-
вредно друштво за трговину и услуге ,,Pharma-Corp” 
д.о.о. Београд, Кронштатска 5/2, МБ 20821671, ПИБ 
107533044 да предујме трошкове даљег вођења стечај-
ног поступка у износу од 300.000,00 динара, у року до 
дана одржавања завршног рочишта заказаног ставом 1. 
изреке, уплатом на рачун депозита суда 840-298802-02 
(с позивом на број предмета Ст. број 142/2021).

Одређује се за 28. јануар 2022. године с почетком 
у 11.00 часова допунско испитно рочиште у стечајном 
поступку над стечајним дужником Привредно друштво 
за трговину и услуге ,,Pharma-Corp” ДОО Београд, 
Кронштатска 5/2, МБ 20821671, ПИБ 107533044, ради 
испитивања потраживања поверилаца. Рочиште ће 
бити одржано у Привредном суду у Београду, Масари-
кова 2, судница 104. На рочиште се позивају стечајни 
управник и повериоци.

1. Ст. број 142/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-33470
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Привредни суд у Београду, судија Дубравка Мило-

шевић, као судија појединац, у правној ствари тужиоца 
Ecomeх d.o.o. Београд, Кумодрашка 265а, кога заступа 
адвокат Немања Васиљевић из Београда, Теразије 29, 
против туженог Марка Драгољевића ПР Угоститељ-
ска радња „Shiraz” из Новог Сада, Ћипранова 36, ради 
утврђења неоснованог стицања, исплате дуга, вредност 
предмета спора 376.055,26 динара, донео је 6. децем-
бра 2021. године решење.

Ⅰ Поставља се адвокат Милица Достанић из Бео-
града, Нићифора Нинковићева 89г/1 за привременог 
заступника туженом Марку Драгољевићу ПР Угости-
тељска радња „Shiraz” из Новог Сада.

ⅠⅠ Овлашћење привременог заступника престаје 
када се законски заступник или пуномоћник туженог 
појаве пред судом.

48. П. број 7513/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-33511

I Усваја се предлог за покретање стечајног поступ-
ка над дужником QMI RS Products д.о.о. Београд, Ко-
перникова 9, МБ 21317969, ПИБ 110213533.

ⅠⅠ Отвара се поступак стечаја над дужником 
QMI RS Products д.о.о. Београд, Коперникова 9, МБ 
21317969, ПИБ 110213533.

III Утврђује се постојање стечајног разлога  – пре-
задуженост, предвиђеног одредбама члана 11. став 2. 
тачка 1) Закона о стечају.

IV Именује се за стечајног управника Зоран Сте-
шевић из Београда, Павла Васића 6-К.

V Позивају се сви повериоци у року од 60 дана од 
објављивања огласа о отварању поступка стечаја над 
стечајним дужником у „Службеном гласнику Републи-
ке Србије” пријаве Привредном суду у Београду своја 
обезбеђена и необезбеђена потраживања.

VI Позивају се дужници стечајног дужника да ис-
пуне своје обавезе према стечајној маси.

VII Одређује се прво поверилачко рочиште на 
коме ће се расправљати о извештају о економско-фи-
нансијском положају стечајног дужника за 28. јануар 
2022. године у 9.30 часова, а које ће се одржати у При-
вредном суду у Београду, Масарикова 2, судница број 
114, спрат I.

VIⅠI Одређује се испитно рочиште за 24. фебруар 
2022. године у 9.00 часова, које ће се одржати у При-
вредном суду у Београду, Масарикова 2, судница број 
114, спрат I.

IХ Оглас о отварању поступка стечаја над стечај-
ним дужником биће објављен на огласној табли При-
вредног суда у Београду, 7. децембра 2021. године.

10. Ст. број 211/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-33512

I Констатује се да је извршена продаја имовине 
стечајног дужника Привредно друштво за производ-
њу, трговину и услуге Јуниор инвест д.о.о. у стечају из 
Београда, Гарсија Лорке 2А/24 матични број 20332522, 
ПИБ 105234855, и то:

 – Зграда број 1, површине 79 m², са грађевинским 
земљиштем површине 486 m², у улици Григора Вите-
за 13 у Змајевцу, на к.п. бр. 331/1, Лист непокретности 
број 12445, КО Чукарица;

 – гаражно место број 14, површине 11 m², ниво 
подрум прва етажа, у улици Димитрија Туцовића 87 у 
Београду, на к.п. бр. 3314/1, Лист непокретности број 
1156, КО Звездара,

 – гаражно место број 24, површине 11 m², ниво по-
друм друга етажа у објекту број 1, у улици Димитрија 
Туцовића 87 у Београду, на к.п. бр. 3314/1, Лист непо-
кретности број 1156, КО Звездара;

 – гаражно место број 25, површине 11 m², ниво по-
друм друга етажа у објекту број 1, у улици Димитрија 
Туцовића 87 у Београду, на к.п. бр. 3314/1, Лист непо-
кретности број 1156, КО Звездара;

 – гаражно место број 31, површине 11 m², ниво по-
друм друга етажа, у улици Димитрија Туцовића број 87 
у Београду, на к.п. бр. 3314/1, Лист непокретности број 
1156, КО Звездара,

 – локал број 6 Л, површине 30 m² у приземљу 
стамбено-пословне зграде број 1 у улици Димитрија 
Туцовића 87 у Београду, на к.п. бр. 3314/1, Лист непо-
кретности број 1156, КО Звездара.

 II Обуставља се стечајни поступак у односу на 
стечајног дужника Привредно друштво за производ-
њу, трговину и услуге Јуниор инвест д.о.о. у стечају из 
Београда, Гарсија Лорке 2А/24 матични број 20332522, 
ПИБ 105234855.

III Наставља се стечајни поступак у односу на 
стечајну масу Привредно друштво за производњу, 

трговину и услуге Јуниор инвест д.о.о. из Београда, 
Гарсија Лорке 2А/24.

IV За заступника стечајне масе Привредно дру-
штво за производњу, трговину и услуге Јуниор инвест 
д.о.о. из Београда, Гарсија Лорке 2А/24 именује се сте-
чајни управник Рашко Госпић.

V Новчана средства која се налазе на рачуну 
160-6000000821034-68 код Banca Intesa а.д. Београд и 
рачуну улазе у стечајну масу Привредно друштво за 
производњу, трговину и услуге Јуниор инвест д.о.о. из 
Београда, Гарсија Лорке 2А/24.

VI Налаже се стечајном управнику да изради пе-
чат стечајне масе Привредно друштво за производњу, 
трговину и услуге Јуниор инвест д.о.о. из Београда, 
Гарсија Лорке 2А/24.

VII Овлашћује се стечајни управник Рашку Госпи-
ћу из Београда да код Агенције за привредне регистре 
изврши регистрацију стечајне масе, као и да код оста-
лих надлежних органа предузме све потребне радње 
ради промене података у вези додељивања новог ма-
тичног броја стечајног маси и промене података у вези 
са носиоцем, односно корисником пореског идентифи-
кационог броја и текућег рачуна Привредно друштво за 
производњу, трговину и услуге Јуниор инвест д.о.о. из 
Београда, Гарсија Лорке 2А/24 и уписа тих промена у 
регистре надлежних органа.

VIII Налаже се стечајном управнику, да по пра-
воснажности овог решења обави наведене послове у 
складу са Законом о стечају и другим прописима;

IX Решење објавити на огласној табли суда и 
„Службеном гласнику Републике Србије”.

3. Ст. број 128/2020  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-33528

Ⅰ Одређује се завршно рочиште у стечајном по-
ступку над стечајним дужником „MediCoNet” д.о.о., 
Београд у стечају, Младе Босне 40, матични број 
21044113, ПИБ 108664809 на ком 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 стечај 
стечајног дужника.

ⅠⅠ Завршно рочиште ће се одржати 28. децембра 
2021. године у Привредном суду у Београду, Масарико-
ва 2, судница 110/I са почетком у 11.20 часова.

ⅠⅠⅠ Повериоци се обавештавају да, у смислу одред-
бе члана 13. став 4. Закона о стечају, могу поднети 
захтев да се поступак спроведе и да су у том случају 
спремни да по налогу стечајног судије положе средства 
неопходна за покриће трошкова стечајног поступка.

11. Ст. број 183/2020  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-33674

Ⅰ Одређује се завршно рочиште у стечајном по-
ступку над стечајним дужником „Brand UP Agencу” д.о-
.о. Београд  – у стечају, Младе Босне 40, матични број 
20658509, ПИБ 106680797, на ком 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 стечај 
стечајног дужника.

ⅠⅠ Завршно рочиште ће се одржати 28. децембра 
2021. године у Привредном суду у Београду, Масари-
кова 2, судница број 110/Ⅰ, са почетком у 11.40 часова.

ⅠⅠⅠ Повериоци се обавештавају да, у смислу одред-
ба члана 13. став 4. Закона о стечају, могу поднети 
захтев да се поступак спроведе и да су у том случају 
спремни да по налогу стечајног судије положе средства 
неопходна за покриће трошкова стечајног поступка.

11. Ст. број 201/2020  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-33675

Привредни суд у Београду, у предмету 6 Ст. број 
196/21 од 8. новембра 2021. године, донео је решење:

Ⅰ Поставља се дужнику Top Cars 2016 д.о.о. Об-
реновац –Звечка, Браће Јоксића 40, МБ 21175293, ПИБ 

109397867, привремени заступник Мираш Томовић, 
адвокат из Београда, Маршала Бирјузова 3 –5, у по-
ступку овог суда који се води под бројем 6 Ст. број 
196/2021.

ⅠⅠ Постављени привремени заступник ће заступати 
дужника у поступку све док се дужник или његов пуно-
моћник не појави пред судом.

ⅠⅠⅠ постављени привремени заступник у поступку 
овог суда који се води под бројем 6 Ст. 196/2021 има 
сва права и дужности законског заступника дужника.

ⅠⅤ Констатује се да ће оглас о постављању привре-
меног заступника дужника бити објављен на огласној 
табли суда и у „Службеном гласнику Републике Србије”.

6. Ст. број 196/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-33678

Привредни суд у Београду донео је решење 4 Ст. 
број 74/2021 од 15. Децембра 2021. године, којим се:

I Усваја се Завршни рачун од 30. Новембра 2021. 
године стечајног управника стечајног дужника „KGB 
IN” д.о.о. у стечају, Београд, Звездара, Устаничка 
189/4А, МБ 20347163, ПИБ 105251367.

II Закључује се поступак стечаја над стечајним ду-
жником „KGB IN” д.о.о. у стечају, Београд, Звездара, 
Устаничка 189/4А, МБ 20347163, ПИБ 105251367.

III Одобрава се резервација средстава за трошкове 
стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период 
до закључења стечајног поступка у укупном износу од 
29.410,00 динара.

IV Налаже се Агенцији за привредне регистре 
из Београда, да изврши брисање стечајног дужника 
„KGB IN” д.о.о. у стечају, Београд, Звездара, Устанич-
ка 189/4А, МБ 20347163, ПИБ 105251367, из Регистра 
привредних субјеката, по правоснажности решења.

V Налаже се Министарству финансија  – Пореској 
управи, филијала Звездара, да угаси порески иденти-
фикациони број стечајног дужника 105251367, из је-
динственог регистра пореских обвезника, по правосна-
жности овог решења.

VI Налаже се Републичком заводу за статистику да 
изврши брисање из своје евиденције стечајног дужника 
са матичним бројем 20347163, по правоснажности овог 
решења.

VII Налаже се стечајном управнику да угаси теку-
ће рачуне стечајног дужника број 325-9500600039705-
51, који се води код „ОTP Banka Srbija” а.д. Београд и 
број 160-6000001263086-96, који се води код „Banca 
Intesa” а.д. Београд, по правоснажности овог решења.

VIII Налаже се стечајном управнику стечајног ду-
жника Ивану Чакаревићу из Београда, да по предатом 
извештају, уз доставу доказа о уништењу печата стечај-
ног дужника, наступањем правоснажности овог реше-
ња, достави предлог за разрешење стечајног управни-
ка, услед закључења стечајног поступка.

IX Решење o закључењу поступка стечаја објавити 
на огласној табли суда и у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије”.

4. Ст. број 74/2021  – Из Привредног суда у Београду.
  21-33699

Привредни суд у Београду донео је решење 4 Ст. 
број 178/2020 од 15. децембра 2021. године, којим се:

I Усваја се Завршни рачун од 25. новембар 2021. 
године стечајног управника стечајног дужника Преду-
зеће за трговину и пружање књиговодствених услуга 
„Labyrinth” д.о.о. у стечају, Београд, Нови Београд, 
Булевар Зорана Ђинђића 199, спрат 2, стан 5 МБ 
06301797, ПИБ 100213715.

II Закључује се поступак стечаја над стечајним 
дужником „Labyrinth” д.о.о. у стечају, Београд, Нови 
Београд, Булевар Зорана Ђинђића 199, спрат 2, стан 5 
МБ 06301797, ПИБ 100213715.

III Преноси се на стечајне повериоце стечајног ду-
жника ненаплаћено потраживање стечајног дужника у 
укупном износу од 7.021.003,43 динара, утврђено у по-
ступку стечаја који се водио пред овим судом у поступ-
ку 3. Ст. број 176/2020 над стечајним дужником „Кућа 
на дрвету” д.о.о. у стечају, Београд, које стечајни ду-
жник има по основу Решења о закључењу стечајног по-
ступка 3. Ст. број176/2020 од 14. јула 2021. године над 
стечајним дужником „Кућа на дрвету” д.о.о. у стечају, 
Београд, све према Закључку о коначној Листи утврђе-
них и оспорених потраживања 3. Ст. број 176/2020 од 
17. маја 2021. године, које потраживање стечајног ду-
жника „Кућа на дрвету” д.о.о. у стечају, Београд, има 
према љеговом дужнику „ОНКИА” д.о.о. из Београда, 
Деспота Стефана 68А/IV/39, а све уколико се накнадно 
појаве средства за исплату.



127 / 24. ХII 2021. 15
IV Одобрава се резервација средстава за трошкове 

стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период 
до закључења стечајног поступка у укупном износу од 
13.740,44 динара.

V Налаже се Агенцији за привредне регистре 
из Београда, да изврши брисање стечајног дужника 
Предузеће за трговину и пружање књиговодствених 
услуга „Labyrinth” д.о.о. у стечају, Београд, Нови Бео-
град, Булевар Зорана Ђинђића 199, спрат 2, стан 5 МБ 
06301797, ПИБ 100213715, из Регистра привредних су-
бјеката, по правоснажности решења.

VI Налаже се Министарству финансија  – Поре-
ској управи, филијала Нови Београд, да угаси порески 
идентификациони број стечајног дужника 100213715, 
из јединственог регистра пореских обвезника, по пра-
воснажности овог решења.

VII Налаже се Републичком заводу за статистику 
да изврши брисање из своје евиденције стечајног ду-
жника са матичним бројем 06301797, по правоснажно-
сти овог Решења.

VIII Налаже се стечајном управнику да угаси теку-
ће рачуне стечајног дужника број 375-0000000004023-
60, који се води код „API Bank” а.д Београд, број 
170-0030018942000-53, који се води код „Unicredit 
Bank Srbija” а.д. Београд, број 160-6000000842358-19, 
који се води код „Banca Intesa” а.д. Београд, број 155-
0000000022302-34, који се води код „Halkbank” а.д. 
Београд и број 325-9500500234358-81, који се води код 
„OTP Banka Srbija” а.д. Београд, по правоснажности 
овог решења.

IX Налаже се стечајном управнику стечајног ду-
жника Ивану Чакаревићу из Београда, да по предатом 
извештају, уз доставу доказа о уништењу печата стечај-
ног дужника, наступањем правоснажности овог реше-
ња, достави предлог за разрешење стечајног управни-
ка, услед закључења стечајног поступка.

X Решење o закључењу поступка стечаја објавити 
на огласној табли суда и у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије”.

4. Ст. број 178/2020  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-33701

Привредни суд у Београду, као стечајни, судија На-
талија Пејић Кордић као стечајни судија, у стечајном 
поступку над стечајним дужником Предузећем „Ацан”, 
д.о.о. у стечају, из Београда, Вишњичка 15, матични 
број 06910971, ПИБ 101018309, донео је 7. децембра 
2021. године, решење.

Ⅰ Обуставља се стечајни поступак у односу на сте-
чајног дужника  – Предузећа „Ацан” д.о.о., у стечају, из 
Београда, Вишњичка 15, матични број 06910971, ПИБ 
101018309, због продаје стечајног дужника као правног 
лица.

ⅠⅠ Наставља се стечајни поступак у односу на сте-
чајну масу  – „Ацан” д.о.о., стечајна маса, из Београда, 
Вишњичка 15.

ⅠⅠⅠ Новчана средства добијена продајом стечајног 
дужника, а која се налази на рачуну 205-177058-86 код 
„Комерцијалне банке” а.д. Београд, улази у стечајну 
масу „Ацан” д.о.о., стечајна маса, из Београда, Ви-
шњичка 15.

ⅠⅤ За потраживања према стечајном дужнику која 
су настала до обуставе стечајног поступка ни стечајни 
дужник ни његов купац не одговарају повериоцима.

Ⅴ Налаже се стечајном управнику Дракул Игору 
да изради печат стечајне масе „Ацан” д.о.о., стечајна 
маса, из Београда, Вишњичка 15.

ⅤⅠ Овлашћује се стечајни управник Дракул Игор 
да код Агенције за привредне регистре изврши реги-
страцију стечајне масе као и да код осталих надлежних 
органа предузме све потребне радње ради промене 
података у вези додељивања новог матичног броја сте-
чајној маси „Ацан” д.о.о., стечајна маса, из Београда, 
Вишњичка 15 и промене података у вези са носиоцем 
односно корисником пореског идентификационог броја 
и рачуна стечајног дужника Предузећа „Ацан” д.о.о., у 
стечају из Београда, Вишњичка 15, и уписа тих проме-
на у регистре надлежних органа.

3. Ст. број 3611/2011  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-33804

Привредни суд у Београду је за 21. јануар 2022. го-
дине с почетком у 10.30 часова, заказао завршно рочи-
ште у стечајном поступку над Марина Дорћол д.о.о. у 
стечају Београд (матични број 20114592), Косовска 14. 
Завршно рочиште ће бити одржано у Привредном суду 
у Београду, у судници број 104. Расправљаће се о завр-
шном рачуну стечајног управника, коначним захтевима 

за исплату награде стечајног управника, подносити 
примедбе на завршни рачун или на поднети захтев за 
исплату награда и накнада, одлучити о нерасподеље-
ним деловима  – вишку стечајне масе.

На рочиште се позивају стечајни управник, пове-
риоци, чланови дужника и друга заинтересована лица.

Ст. број 4/2018  – Из Привредног суда у Београду.
  21-33831

ПРИВРЕДНИ СУД У ВАЉЕВУ

Привредни суд у Ваљеву, стечајни судија Ана Ни-
колић у поступку стечаја над стечајним дужником Пре-
дузеће за трговину и услуге „Хелти” д.о.о. Лозница, 
донео је 10. децембра 2021. године, решење.

1. Усваја се предлог предлагача Предузеће за тр-
говину и услуге „Хелти” д.о.о. Лозница, Првог српског 
устанка 94, матични број 17416863, ПИБ 102073856 за 
покретање стечајног поступка над овим привредним 
друштвом.

2. Отвара се поступак стечаја над стечајном ду-
жником Предузеће за трговину и услуге „Хелти” д.о-
.о. Лозница, Првог српског устанка 94, матични број 
17416863, ПИБ 102073856 због трајније неспособности 
за плаћање.

3. За стечајног управника методом случајног ода-
бира са листе активних стечајних управника одређује 
се Јасмина Марјановић из Ваљева, Крфска 4.

4. Позивају се повериоци да у року од 60 дана од 
дана објављивања огласа о отварању стечајног поступ-
ка у „Службеном гласнику Републике Србије” пријаве 
своја обезбеђена и необезбеђена потраживања. Прија-
ве се могу поднети по истеку напред наведеног рока, 
али најкасније у року од 120 дана од дана објављивања 
огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”, а 
све пријаве поднете по истеку рока од 120 дана биће 
одбачене као неблаговремене.

5. Обавештавају се заложни повериоци да у року 
из става 4. доставе обавештење о постојању заложног 
права на имовини стечајног дужника са доказима.

6. Позивају се дужници стечајног дужника да ис-
пуне своје обавезе према стечајној маси.

7. Рочиште за испитивање потраживања одржаће 
се 29. априла 2022. године са почетком у 10.30 часова у 
Привредном суду у Ваљеву, судница 17.

8. Прво поверилачко рочиште ће се одржати 17. 
јануара 2022. године са почетком у 10.30 часова, у При-
вредном суду у Ваљеву, судница 17, и истовремено се 
сазива седница скупштине поверилаца.

9. Оглас о отварању стечајног поступка објављен 
је на огласној табли суда.

Ст. број 13/21  – Из Привредног суда у Ваљеву.
  21-33302

Привредни суд у Ваљеву, стечајни судија Аца Ни-
колић у поступку стечаја над стечајним дужником При-
вредно друштво са ограниченом одговорношћу Eisen 
д.о.о., Месарци, Владимирци, матични број 20767499, 
ПИБ 10717009, донео је 10. децембра 2021. године, ре-
шење.

1. Усваја се предлог предлагача Привредно дру-
штво са ограниченом одговорношћу Eisen д.о.о., Ме-
сарци, Владимирци, матични број 20767499, ПИБ 
10717009 за покретање стечајног поступку над овим 
привредним друштвом.

2. Отвара се поступак стечаја над стечајним ду-
жником Привредно друштво са ограниченом одговор-
ношћу Eisen д.о.о., Месарци, Владимирци, матични 
број 20767499, ПИБ 10717009 због трајније неспособ-
ности за плаћање.

3. За стечајног управника методом случајног ода-
бира са листе активних стечајних управника одређује 
се Јасмина Марјановић из Ваљева, Крфска 4.

4. Позивају се повериоци да у року од 60 дана од 
дана објављивања огласа о отварању стечајног поступ-
ка у „Службеном гласнику Републике Србије” пријаве 
своја обезбеђена и необезбеђена потраживања. Прија-
ве се могу поднети по истеку напред наведеног рока, 
али најкасније у року од 120 дана од дана објављивања 
огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”, а 
све пријаве поднети по истеку рока од 120 дана биће 
одбачене као неблаговремене.

5. Обавештавају се заложни повериоци да у року 
из става 4. доставе обавештење о постојању заложног 
права на имовини стечајног дужника са доказима.

6. Позивају се дужници стечајног дужника да ис-
пуне своје обавезе према стечајној маси.

7. Рочиште за испитивање потраживања одржаће 
се 29. априла 2022. године са почетком у 11.00 часова у 
Привредном суду у Ваљеву, судница број 17.

8. Прво поверилачко рочиште ће се одржати 17. 
јануара 2022. године са почетком у 11.00 часова, у При-
вредном суду у Ваљеву, судница број 17, и истовремено 
се сазива седница скупштине поверилаца.

9. Оглас о отварању стечајног поступка објављен 
је на огласној табли суда.

Ст. број 3/21  – Из Привредног суда у Ваљеву.
  21-33304

ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ

Привредни суд у Зрењанину, по судији Љиља-
ни Попов, као стечајном судији, у поступку стечаја 
над стечајним дужником стечајна маса Д.о.о. „Tер-
моклима-инжењеринг”  – у стечају из Зрењанина, МБ 
27007465 ПИБ 111161361 кoга заступа стечајни управ-
ник Богуновић Милица из Зрењанина, донео је 21. де-
цембра 2021. године решење.

I Усваја се допунски завршни рачун и завршни из-
вештај стечајног управника поднет овом суду 9. новем-
бра 2021. године.

II Одређује се коначна награда стечајног управни-
ка у укупном износу од 0,00 динара.

III Одређује се коначни трошкови стечајног управ-
ника у износу од 0,00 динара;

IV Одобрава се стечајном управнику резервација 
средстава у износу од 19.393,39 динара за намирење 
преосталих трошкове за период до закључења стечај-
ног поступка, у који износ је урачунат и износ неиспла-
ћене разлике до коначног обрачуна награде стечајног 
управника, у складу са поднетим завршним рачуном и 
извештајем од 9. новембра 2021. године.

V Утврђује се да се ненаплаћена потраживања 
по пресуди Привредног суда у Зрењанину, број П. 
51/2017 од 25. априла 2017. године, која се налазе у из-
вршењу по решењу Привредног суда у Сомбору број 
И.И. 92/2017 против извршног дужника ПП Југопласт 
за прераду пластичних маса спољну и велетрговину 
доо Врбас, пред јавним извршитељем Браниславом 
Дардићем из Врбаса број И.И. 844/2017, ради пре-
даје покретне имовине ликвидационе вредности од 
5.655.164,16 динара, вредност спора 418.560,00 динара 
тужиоца Термоклима  – Инжењеринг доо за инстала-
терско грађевинске радове  – у стечају МБ 27007465, 
ПИБ 111161361, извршног дужника Југопласт за пре-
раду пластичних маса, спољну и велетрговину доо 
Врбас МБ 08184011, ПИБ 102826390 ради предаје 
ствари вредности 5.655.164,16 динара, вредност спора 
418.560,00 динара, преноси на стечајне повериоце тре-
ћег исплатног реда сразмерно свом учешћу у утврђе-
ним потраживањима трећег исплатног реда и то на:

Бр. 
приj.

Назив и седиште 
повериоца

Ненамирен 
износ 

портаживања

Проценат 
учешћа у 

исплатном 
реду

1 Привредни суд Зрењанин 274.081,36 0,69

2 Уникредит банка АД 
Београд 5.418.132,38 13,69

3 Електровојводина доо 
Зрењанин 35.221,26 0,09

4 Бајус Јено Зрењанин 368.481,23 0,93

7 АД „Житопродукт” 
Зрењанин 109.066,44 0,28

9 Доо” Медеја” Сремска 
Митровица 100.268,61 0,25

10 Град Зрењанин, Градска 
управа 199.493,80 0,50

11 „Браћа Живковић” д.о.о. 
Зрењанин 15.704.246,76 39,68

12 Радован Вукајловић 12.623,76 0,03
13 Младен Живковић 15.108.281,51 38,17

15
Министарство 
финансија, Пореска 
управа

2.246.934,64 5,68

16 Телеком Србија 4.251,92 0,01
 Укупно: 39.581.083,67 100,00

VI Закључује се стечајни поступак над стечајном 
масом стечајног дужника

Термоклима  – Инжењеринг доо за инсталатерско 
грађевинске радове д.о.о.  – у стечају, матични број 
27007465, ПИБ 111161361.

VII Налаже се Агенцији за привредне регистре 
да по правноснажности овог решења изврши брисање 
стечајне масе стечајног дужника Термоклима  – Инже-
њеринг д.о.о. заинсталатерско грађевинске радове д.о-
.о.  – у стечају, МБ 27007465, ПИБ 111161361 из реги-
страпривредних друштава.

VIII Налаже се стечајном управнику да достави 
извештај стечајном судији након закључења стечајног 
поступка.
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Налаже се РС Министарству финансија, Поре-

ској управи Бечеј да изврши брисање дужника стечај-
на маса Д.о.о. „Tермоклима-инжењеринг” – у стечају 
из Зрењанина, МБ 27007465, ПИБ 111161361, из своје 
евиденције.

Налаже се Републичком заводу за статистику Бео-
град да изврши брисање дужника стечајна маса Д.о.о. 
„Tермоклима-инжењеринг” – у стечају из Зрењанина, 
МБ 27007465, ПИБ 111161361 из своје евиденције.

1. Ст. број 17/2018 – Из Привредног суда у Зрења-
нину.  21-33765

Привредни суд у Зрењанину, по судији Стоиљ-
ковски Александру, као стечајном судији, у стечајном 
поступку над стечајним дужником Земљорадничка за-
друга „Чока” у стечају из Чоке, кога заступа стечајни 
управник Јелица Вуколић, донео је 17. децембра 2021. 
године решење.

Заказује се завршно рочишта у поступку стеча-
ја над стечајним дужником Земљорадничка задруга 
„Чока” у стечају из Чоке за 11. јануар 2022. године са 
почетком у 10,00 часова. Рочиште ће се одржати у суд-
ници овог суда број 69/I.

На завршном рочишту расрправљаће се о завр-
шном рачуну стечајног управника, коначним захтевима 
за исплату награде стечајног управника, примедбама 
на завршни рачун и поднете захтеве за исплату награ-
де, о нераспоређеним деловима стечајне масе и другим 
питањима од значаја за банкротство стечајног дужника.

2. Ст. број 10/2021 – Из Привредног суда у Зрења-
нину.  21-33967

ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ

Привредни суд у Крагујевцу, и то стечајни судија 
Саша Милосављевић, у поступку стечаја над стечајном 
масом стечајног дужника АД за производњу амбалаже 
од пластичних маса и оквира за наочаре „ХИП Млава-
пластика” у стечају, Ћуприја, Карађорђева 27, матични 
број 27010300, ПИБ 112478592, одлучујући о предлогу 
стечајног управника Славице Радисавчевић из Крагу-
јевца за закључење стечајног поступка, на завршном 
рочишту одржаном 16. децембра 2021. године, донео је 
и јавно објавио решење.

1. Усваја се у целини заврши рачун са финансиј-
ским извештајем кога је доставио стечајни управник 
Славица Радисавчевић из Крагујевца, 4. новембра 
2021. године.

2. Закључује се стечајни поступак над стечајном 
масом стечајног дужника АД за производњу амбалаже 
од пластичних маса и окрива за наочаре „ХИП Млава-
пластика” у стечају, Ћуприја, Карађорђева 27, матични 
број 27010300, ПИБ 112478592.

3. Налаже се Агенцији за привредне регистре 
Београд да, по правноснажности овог решења изврши 
упис брисања горе означене стечајне масе из регистра 
стечајних маса.

4. Стечајни управник Славица Радивчевић из Кра-
гујевца, број лиценце 155-1521, се разрешава дужности.

5. Ово решење ће се објавити истицањем на огла-
сној табли суда, 16. децембра 2021. године и накнадно 
у „Службеном гласнику Републике Србије”.

1. Ст. број 22/2021 – Из Привредног суда у Крагу-
јевцу.  21-33520

Привредни суд у Крагујевцу, и то стечајни судија 
Бошко Радошевић, у поступку стечаја према стечајном 
дужнику „Interchem Him” у стечају, ДОО, Јагодина, 
Кнеза Лазара А2, МБ 17222864, ПИБ 101322665, кога 
заступа стечајни управник Светлана Симеуновић, до-
нео је 16. децембра 2021. године решење.

Заказује се допунско испитно рочиште у поступку 
стечаја над стечајним дужником „Interchem Him” у сте-
чају, ДОО, Јагодина, Кнеза Лазара А2, МБ 17222864, 
ПИБ 101322665, за 18. jaнуар 2021. године са почетком 
у 11.00 часова, и одржаће се у судници број 528/V, При-
вредног суда у Крагујевцу.

Позивају се повериоци и стечајни управник да 
присуствују рочишту.

2. Ст. број 1/2021 – Из Привредног суда у Крагу-
јевцу.  21-33521

ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ

Привредни суд у Краљеву, и то стечајни судија 
Зоран Плањанин, у поступку по предлогу предлагача 
Привредно друштво за производњу, промет и услуге 
„Аурора 2014” д.о.о., Крушевац, Мирка Томића 16, за 

отварање стечаја над стечајним дужником Привред-
но друштво за производњу, промет и услуге „Аурора 
2014” д.о.о. Крушевац, Мирка Томића 16, донео је 2. 
децембра 2021. године решење.

Ⅰ Усваја се предлог предлагача – стечајног дужни-
ка Привредно друштво за производњу, промет и услуге 
„Аурора 2014” д.о.о., Крушевац, Мирка Томића 16, мат. 
бр. 21000035, ПИБ 108440350.

ⅠⅠ Отвара се стечајни поступак на дужником При-
вредно друштво за производњу, промет и услуге „Ау-
рора 2014” д.о.о. Крушевац, Мирка Томића 16, мат. бр. 
21000035, ПИБ 108440350.

ⅠⅠⅠ За стечајног управника именује се Драгиша 
Ђорђевић из Крушевца.

ⅠⅤ Позивају се сви повериоци стечајног дужника 
да пријаве своја потраживања овом суду, поднеском у 
два примерка са доказима у року од 120 дана од дана 
објављивања огласа у „Службеном гласнику Републи-
ке Србије” и Дневном листу „Данас”, како обезбеђена 
тако и необезбеђена потраживања, а све пријаве под-
нете по истеку наведеног рока, биће одбачене као не-
благовремене.

Ⅴ Позивају се дужници стечајног дужника да од-
мах испуне своје обавезе према стечајној маси.

ⅤⅠ Позивају се повериоци који имају узлучна пра-
ва да поднесу захтев стечајном управнику да им се из 
стечаја излучи ствар која неулази у стечајну масу.

ⅤⅠⅠ Рочиште за испитивање потраживања (ист-
питно рочиштезаказује се за 1. јун 2022. године у 12.00 
часова у Привредном суду у Краљеву, канцеларија 12, 
а поверилачко рочиште заказује се за 18. јануар 2022. 
године у 12.00 часова у овом суду, канцеларија 12.

ⅤⅠⅠⅠ Жалба на решење не одлаже извршење решења.
Правна поука: Против овог решења моће се изја-

вити жалба у року од осам дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику Републике Србије”, ПАС Бео-
град, а преко Привредног суда Краљево.

2. Ст. број 28/2021 – Из Привредног суда у Краљеву.
  21-33679

Привредни суд у Краљеву, као стечајни суд, стечај-
ни судија Иван Радовановић, поступајући по предлогу 
Привредног друштва Mondmitaх д.о.о. Ветерник, Нови 
Сад, Милана Тепића 4, МБ 20921757, ПИБ 108044377, 
за покретање стечајног поступка над дужником При-
вредног друштво Parasi Premium Investment д.о.о. Нови 
Пазар, Авноја 1/12, МБ 21663387, ПИБ 112388420, 
дана 10. децембра 2021. године, донео је решење.

Ⅰ Усваја се предлог предлагача Привредног дру-
штва Mondmitaх д.о.о. Ветерник, Нови Сад, Милана 
Тепића 4, МБ 20921757, ПИБ 108044377, за покретање 
стечајног поступка над дужником Привредног друштво 
Parasi Premium Investment д.о.о. Нови Пазар, Авноја 
1/12, МБ 21663387, ПИБ 112388420, испуњен стечајни 
разлог из члана 11. став 2 тачка 1. Закона о стечају.

ⅠⅠ Отвара се стечајни поступак над дужником При-
вредног друштво Parasi Premium Investment д.о.о. Нови 
Пазар, Авноја 1/12, МБ 21663387, ПИБ 112388420, због 
трајније неспособности плаћања обавеза.

ⅠⅠⅠ За стечајног управника именује се Мирко Пе-
тровић из Краљева.

ⅠⅤ Позивају се сви повериоци стечајног дужни-
ка да пријаве своја потраживања овом суду стечајном 
судији поднеском у два примерка са доказима у року 
од 120 дана од дана објављивања огласа у „Службеном 
гласнику Републике Србије” и Дневном листу „Данас”, 
како обезбеђена тако и необезбеђена потраживања а 
све пријаве поднете по истеку наведеног рока, биће од-
бачене као неблаговремене.

Ⅴ Позивају се дужници стечајног дужника да од-
мах испуне своје обавезе према стечајној маси.

ⅤⅠ Позивају се сви повериоци који имају излучна 
права да поднесу захтев стечајном управнику да им из 
стечаја излучи ствар која не улази у стечајну масу.

ⅤⅠⅠ Рочиште за испитивање потраживања (испитно 
рочиште) заказује се за 19. април 2022. године у 10.00 
часова у Привредном суду у Краљеву, судница број 2.

ⅤⅠⅠⅠ Стечајни поступак је отворен 10. децембра 2021. 
године, а решење и оглас су истакнути на огласној табли 
суда 14. децембра 2021. године и оглас је достављен у 
„Службеном гласнику Републике Србије” и Дневном ли-
сту „Данас” и објављен на електронској табли суда.

ⅠⅩ Достава решења о отварању стечајног поступка 
извршиће се сходно члану 71. став 1. Закона о стечају.

Х Жалба на решење не одлаже извршење решења.
Правна поука: Против овог решења може се изјави-

ти жалба у року од осам дана од дана прима истог или 
од дана објављивања решења у „Службеном гласнику 
Републике Србије”, ПАС-у Београд, а преко овог суда.

7. Ст. број 27/2021 – Из Привредног суда у Краљеву.
  21-33680

ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ

Привредни суд у Новом Саду, судија Слободанка 
Комшић, у поступку стечаја над стечајним дужником 
Matić V&A d.o.o. Novi Sad u stečaju, МБ 21181218, ПИБ 
109431641, Нови Сад, Клисански пут 115, по предлогу 
Владимира Матића, од 17. новембра 2021. године, на 
рочишту одржаном 9. децембра 2021. године доноси 
решење.

Усваја се предлог предлагача Матић Владимира, 
од 17. новембра 2021. године, за покретање стечајног 
поступка над дужником.

Отвара се стечајни поступак над дужником Matić 
V&A d.o.o. Novi Sad u stečaju, МБ 21181218, ПИБ 
109431641, Нови Сад, Клисански пут 115, стечајни ра-
злог је трајнија неспособност плаћања.

За стечајног управника именује се Дејан Ерак из 
Бечеја.

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.

Обавештавају се заложни повериоци да су дужни 
да у року за подношење пријаве потраживања обавесте 
суд о заложном праву, уз достављање доказа о посто-
јању заложног права и изјаве о износу новчаног по-
траживања према трећем лицу које је и којим правом 
обезбеђено на дан отварања стечајног поступка, чиме 
стичу својство странке, а најкасније у року од 120 дана 
од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику 
Републике Србије”, у складу са чланом 49. став 6. За-
кона о стечају.

Налаже се дужницима стечајног дужника да без 
одлагања измире своја дуговања према стечајном ду-
жнику.

Прво поверилачко рочиште када ће бити одржана 
и Скупштина поверилаца заказује се за 11. јануар 2022. 
године са почетком у 9.15 часова, у овом суду, Сутјеска 
3, приземље, судница број 7.

Испитно рочиште се заказује за 21. фебруар 2022. 
године, са почетком у 9.30 часова, у овом суду Сутјеска 
3, приземље, судница број 7.

Оглас о отварању стечајног поступка истиче се на 
огласној табли Привредног суда у Новом Саду, као и на 
електронској огласној табли, 9. децембра 2021. године.

2. Ст. број 97/2021 – Из Привредног суда у Новом 
Саду.  21-33171

Привредни суд у Новом Саду, стечајни судији Сло-
боданки Комшић, у поступку испитивања испуњености 
услова за отварање поступка стечаја у складу са уна-
пред припремљеним планом реорганизације над сте-
чајним дужником „СТОТЕКС” акционарско друштво 
за промет робе на велико и мало и спољну трговину 
Нови Сад, МБ 08574693 ПИБ 100187796, из Новог 
Сада, Булевар Михајла Пупина 6/6, кога заступа гене-
рални директор Павле Башић, по предлогу стечајног 
дужника од 15. новембра 2021. године, дана 18. новем-
бра 2021. године, доноси решење.

Покреће се претходни стечајни поступак над сте-
чајним дужником „СТОТЕКС” акционарско друштво за 
промет робе на велико и мало и спољну трговину Нови 
Сад, МБ 08574693 ПИБ 100187796, из Новог Сада, Бу-
левар Михајла Пупина 6/6, ради испитивања испуње-
ности услова за отварање поступка стечаја у складу са 
унапред припремљеним планом реорганизације.

Одређују се мере ради спречавања промене фина-
сијског и имовинског положаја стечајног дужника које 
обухватају:

1. забрану располагања имовином стечајног ду-
жника без претходно прибављене сагласности стечај-
ног судије;

2. забрану одређивања и спровођења извршења 
или покретање вансудског намирења према стечајном 
дужнику;

3. забрану НБС – Одељење за принудну наплату 
Крагујевац, да спроводи принудну наплату по налози-
ма за принудну наплату, са рачуна стечајног дужника.

Мере из става 2. изреке, важе до правноснажног 
окончања претходног поступка, а најдуже шест месеци 
од дана доношења, закључно са 19. мајем 2022. године.

Позивају се повериоци стечајног дужника „СТО-
ТЕКС” акционарско друштво за промет робе на вели-
ко и мало и спољну трговину Нови Сад, МБ 08574693 
ПИБ 100187796, из Новог Сада, Булевар Михајла Пу-
пина број 6/6 , на рочиште за одлучивање о предлогу 
и гласање о унапред припремљеном плану реорганиза-
ције од 15. новембра 2021. године, које се заказује за 
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31. јануар 2022. године са почетком у 11.00 часова, у 
овом суду, у Новом Саду, Сутјеска 3, у приземљу, суд-
ница број 7.

Обавештавају се повериоци стечајног дужника да 
о предлогу плана реорганизације од 15. новембра 2021. 
године, могу гласати усменим путем на рочишту, као 
и писаним путем достављањем гласачког листића суду, 
са позивом на број 2 Рео 2/2021.

Обавештавају се повериоци стечајног дужника 
да почев од 19. новембра 2021. године, могу извршити 
увид у предлог унапред припремљеног плана реорга-
низације у стечајној писарници Привредног суда у Но-
вом Саду, у периоду од 8.00 до 13.00 часова.

Позивају се лица која за то имају правни интерес 
да све примедбе на предлог унапред припремљеног 
плана реорганизације којима оспоравају његову са-
држину, или основ или висину планом обухваћених 
потраживања доставе овом суду у року од 15 дана по 
објављивању огласа са изреком овог решења у „Слу-
жбеном гласнику Републике Србије”. Примедбе заин-
тересованих лица достављене суду по истеку напред 
наведеног рока, неће бити узете у разматрање од стране 
суда. Предлагач плана је у обавези да одговор на при-
мебе достави суду у року од 15 дана од дана истека 
рока из члана 159. став 7. тачка 2) Закона о стечају.

Примедбе и одговори достављени после рока из 
става 3. неће бити узети у разматрање од стране суда.

Решење о заказивању рочишта за гласање о уна-
пред припремљеном плану реорганизације у тексту од 
28. новембра 2020. године, објављује се на огласној 
табли Привредног суда у Новом Саду, и електронској 
огласној таблли са датумом 8. април 2021. године, у 
„Службеном гласнику Републике Србије”, као и у јед-
ном високотиражном листу који се дистрибуира на це-
лој теритрији Републике Србије.

2. Рео. број 2/2021  – Из Привредног суда у Новом 
Саду.  21-33172

Привредни суд у Новом Саду, судија Владислав 
Куртек, у поступку стечаја над дужником Привредно 
друштво за реализацију пројеката са некретнинама 
Импералис Инвест д.о.о. Нови Сад  – у стечају, матич-
ни број 20872616, ПИБ 107787761, Нови Сад, Булевар 
патријарха Павла 36, дана 16. децембра 2021. године 
доноси решење.

Усваја се завршни извештај и завршни рачун сте-
чајног дужника Привредно друштво за реализацију 
пројеката са некретнинама Импералис Инвест д.о.о. 
Нови Сад  – у стечају, матични број 20872616, ПИБ 
107787761, Нови Сад, Булевар патријарха Павла 36, од 
23. новембра 2021. године.

Утврђује се накнада трошкова стечајног управни-
ка у коначном износу од 9.110,97 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.

Даје се сагласност стечајном управнику Деја-
ну Ераку за отпис ненаплативих потраживања према 
привредним друштвима Апатински тржни центар 
д.о.о. Апатин, Импералис д.о.о.  – у стечају Нови Сад, 
Intercasa d.o.o. Novi Sad, Дијагонала С ПРО БП д.о.о. 
Нови Сад у укупном износу од 22.265,00 динара

Закључује се, без одлагања, стечајни поступак над 
стечајним дужником Привредно друштво за реализаци-
ју пројеката са некретнинама Импералис Инвест д.о.о. 
Нови Сад  – у стечају, матични број 20872616, ПИБ 
107787761, Нови Сад, Булевар патријарха Павла 36.

1. Ст. број 73/2021  – Из Привредног суда у Новом 
Саду.  21-33192

Привредни суд у Новом Саду, судија Слободанка 
Комшић, у поступку стечаја над дужником Fitnes centar 
„Magic line” Novi Sad u stečaju, МБ 08695237, ПИБ 
102676359, Нови Сад, Булевар ослобођења 36 А, по пре-
длогу дужника, од 22. новембра 2021. године, на рочи-
шту одржаном 5. децембра 2021. године доноси решење.

Усваја се предлог дужника као предлагача, од 22. 
децембра 2021. године, за покретање стечајног поступ-
ка над дужником.

Отвара се стечајни поступак над дужником Fitnes 
centar „Magic line” Novi Sad u stečaju, МБ 08695237, 
ПИБ 102676359, Нови Сад, Булевар ослобођења 36 А, 
стечајни разлог је презадуженост.

За стечајном управника именује се Мирјана Кића-
новић 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.

Обавештавају се заложни повериоци да су дужни 
да у року за подношење пријаве потраживања обавесте 
суд о заложном праву, уз достављање доказа о посто-
јању заложног права и изјаве о износу новчаног по-
траживања према трећем лицу које је и којим правом 
обезбеђено на дан отварања стечајног поступка, чиме 
стичу својство странке, а најкасније у року од 120 дана 
од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику 
Републике Србије”, у складу са чланом 49. став 6. За-
кона о стечају.

Налаже се дужницима стечајног дужника да без 
одлагања измире своја дуговања према стечајном ду-
жнику.

Прво поверилачко рочиште када ће бити одржана 
и Скупштина поверилаца заказује се за 21. јануар 2022. 
године са почетком у 10.00 часова, у овом суду, Сутје-
ска 3, приземље, судница број 7.

Испитно рочиште се заказује за 23. фебруар 2022. 
године, са почетком у 10.00 часова, у овом суду Сутје-
ска 3, приземље, судница број 7.

Оглас о отварању стечајног поступка истиче се на 
огласној табли Привредног суда у Новом Саду, као и 
на електронској огласној табли, 22. новембра 2021. го-
дине.

2. Ст. број 101/2021  – Из Привредног суда у Новом 
Саду.  21-33704

Привредни суд у Новом Саду, судија Слободанка 
Комшић, у поступку стечаја над дужником Елман  – за 
производњу унутрашњу трговину и пословне услуге 
д.о.о. Ветерник у стечају, МБ 8522740, ПИБ 100453977, 
Ветерник, Ловорова 18, по предлогу Agencijе za 
poslovne usluge Maxima Biljana Zobenica pr Novi Sad, од 
19. новембра 2021. године, на рочишту одржаном 13. 
децембра 2021. године доноси решење.

Усваја се предлог предлагача Агенције за послов-
не услуге Maxima Биљана Зобеница пр Нови Сад, од 
19. новембра 2021. године за покретање стечајног по-
ступка над стечајним дужником.

Отвара се стечајни поступак над стечајним дужни-
ком Елман  – за производњу унутрашњу трговину и по-
словне услуге д.о.о. Ветерник у стечају, МБ 8522740, 
ПИБ 100453977, Ветерник, Ловорова 18, стечајни ра-
злог је трајнија неспособност плаћања.

За стечајног управника именује се 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.

Обавештавају се заложни повериоци да су дужни 
да у року за подношење пријаве потраживања обавесте 
суд о заложном праву, уз достављање доказа о посто-
јању заложног права и изјаве о износу новчаног по-
траживања према трећем лицу које је и којим правом 
обезбеђено на дан отварања стечајног поступка, чиме 
стичу својство странке, а најкасније у року од 120 дана 
од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику 
Републике Србије”, у складу са чланом 49. став 6. За-
кона о стечају.

Налаже се дужницима стечајног дужника да без 
одлагања измире своја дуговања према стечајном ду-
жнику.

Прво поверилачко рочиште када ће бити одржана 
и Скупштина поверилаца заказује се за 13. јануар 2022. 
године са почетком у 10.00 часова, у овом суду, Сутје-
ска 3, приземље, судница број 7.

Испитно рочиште се заказује за 9. фебруар 2022. 
године, са почетком у 9.15 часова, у овом суду Сутјеска 
3, приземље, судница број 7.

Оглас о отварању стечајног поступка истиче се на 
огласној табли Привредног суда у Новом Саду, као и 
на електронској огласној табли, 13. децембра 2021. го-
дине.

2. Ст. број 100/2021  – Из Привредног суда у Новом 
Саду.  21-33705

Привредни суд у Новом Саду, стечајни судија 
Слободанка Комшић, у поступку стечаја над стечај-
ним дужником Vekić Chocolate d.o.o., preduzeće za 
proizvodnju konditorskih proizvoda Temerin  – u stečaju са 
МБ 08651418, ПИБ 101657416, Темерин, Партизанска 

б.б., по предлогу предлагача Eurobusiness d.o.o., Нови 
Сад, Ђорђа Магарашевића 26, од 4. јула 2016. године, 
на завршном рочишту одржаном 21. децембра 2021. го-
дине, доноси решење.

Усваја се завршни извештај и завршни рачун сте-
чајног управника од 22. новембра 2021. године.

Утврђује се коначна награда за рад стечајног 
управника у износу од 3.879.113,22 динара.

Закључује се стечајни поступак над стечајним ду-
жником Vekić Chocolate d.o.o. preduzeće za proizvodnju 
konditorskih proizvoda Temerin  – u stečaju, МБ 08651418, 
ПИБ 101657416, Темерин, Партизанска б.б.

Наставља се стечајни поступак над стечајном 
масом иза стечајног дужника Vekić Chocolate d.o.o. 
preduzeće za proizvodnju konditorskih proizvoda Temerin 
 – u stečaju, МБ 08651418, ПИБ 101657416, Темерин, 
Партизанска ББ.

Именује се стечајни управник Јадранко Протић из 
Новог Сада за заступника стечајне масе иза стечајног 
дужника Vekić Chocolate d.o.o. preduzeće za proizvodnju 
konditorskih proizvoda Temerin  – u stečaju, МБ 08651418, 
ПИБ 101657416, Темерин, Партизанска б.б.

Овлашћује се стечајни управник Јадранко Протић 
да заступа стечајног дужника у свим судским, управ-
ним и другим поступцима.

Налаже се стечајном управнику Јадранку Про-
тићу да код Агенције за привредне регистре Регистар 
стечајних маса региструје стечајну масу иза стечајног 
дужника Vekić Chocolate d.o.o. preduzeće za proizvodnju 
konditorskih proizvoda Temerin  – u stečaju, МБ 08651418, 
ПИБ 101657416, Темерин, Партизанска б.б.

Решење о закључењу стечаја истиче се на огласној 
табли Привредног суда, као и на електронској огласној 
табли суда, 21. децембра 2021. године.

2. Ст. број 51/2016  – Из Привредног суда у Новом 
Саду.  21-33792

Привредни суд у Новом Саду, судија Слободанка 
Комшић, у поступку стечаја над дужником Residence 
H&H d.o.o. Ветерник у стечају, МБ 21538574, ПИБ 
111777264, Ветерник, Нова 91/21, по предлогу дужника 
од 17. септембра 2021. године, на завршном рочишту 
одржаном 21. децембра 2021. године доноси решење.

Усваја се завршни извештај и завршни рачун сте-
чајног управника од 26. новембра 2021. године.

Утврђује се коначна награда за рад стечајног 
управника у износу од 20.000,00 динара.

Закључује се без одлагања стечајни поступак над 
стечајним дужником Residence H&H d.o.o. Ветерник у 
стечају, МБ 21538574, ПИБ 111777264, Ветерник, Нова 
91/21.

Решење о закључењу стечаја истиче се на огласној 
табли Привредног суда, као и на електронској огласној 
таблу суда, 21. децембра 2021. године.

2. Ст. број 75/2021  – Из Привредног суда у Новом 
Саду.  21-33793

Привредни суд у Новом Саду, судија Владислав 
Куртек, у поступку стечаја над дужником Соларна 
електрана 021 д.о.о. за производњу алтернативне енер-
гије Нови Сад у стечају, матични број 20834439, ПИБ 
107603252, Нови Сад, Футошка 1, дана 22. децембра 
2021. године доноси решење.

Усваја се завршни извештај и завршни рачун сте-
чајног дужника Соларна електрана 021 д.о.о. за про-
изводњу алтернативне енергије Нови Сад у стечају, 
матични број 20834439, ПИБ 107603252, Нови Сад, 
Футошка 1, од 14. децембра 2021. године.

Утврђује се накнада трошкова стечајног управни-
ка у коначном износу од 16.357,00 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 Соларна електрана 021 д.о.о. за 
производњу алтернативне енергије Нови Сад у стеча-
ју, матични број 20834439, ПИБ 107603252, Нови Сад, 
Футошка 1.

1. Ст. број 57/2021  – Из Привредног суда у Новом 
Саду.  21-33909

ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ

Привредни суд у Панчеву, по стечајном судији Бе-
лић Миљани, у стечајном поступку над стечајним ду-
жником Društvo sa ograničenom odgovornošću za turizam 
i trgovinu, Kompas  – Kragujevac Skorenovac  – u stečaju, 
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Скореновац, Маршала Тита 23, матични број 07585969, 
ПИБ 101571921, донео је 14. децембра 2021. године 
решење.

Одређује се завршно рочиште у стечајном поступ-
ку над стечајним дужником Društvo sa ograničenom 
odgovornošću za turizam i trgovinu, Kompas  – Kragujevac 
Skorenovac  – u stečaju, Скореновац, Маршала Тита 23, 
матични број 07585969, ПИБ 101571921 које ће се одр-
жати 14. јануара 2022. године у 11.15 часова у сали број 
114/Ⅰ Привредног суда у Панчеву.

На завршном рочишту расправљаће се:
1. о завршном рачуну стечајног управника,
2. о коначним захтевима за исплату награде стечај-

ног управника,
3. подносити приговори на завршни рачун или на 

поднете захтеве за исплату накнада и награда,
4. одлучучивати о нерасподељеним деловима сте-

чајне масе,
5. одлучивати о другим питањима од значаја за 

банкротство стечајног дужника.
Сви повериоци сматрају се уредно позваним на за-

вршно рочиште објављивањем овог решења на огласној 
табли суда и „Службеном гласнику Републике Србије”.

1. Ст. број 8/2014  – Из Привредног суда у Панчеву.
  21-33204

Привредни суд у Панчеву, по стечајном судији 
Белић Миљани, у стечајном поступку над стечајним 
дужником „Wind Project Development” д.о.о. Падина у 
стечају, А. Сладковича 57, матични број 20535423, ПИБ 
106100286, донео је 14. децембра 2021. године решење.

Одређује се завршно рочиште у стечајном поступ-
ку над стечајним дужником „Wind Project Development” 
д.о.о. Падина у стечају, А. Сладковича 57, матични број 
20535423, ПИБ 106100286, које ће се одржати 14. јану-
ара 2022. године у 11.30 часова у сали број 114/Ⅰ При-
вредног суда у Панчеву.

На завршном рочишту расправљаће се:
1. о завршном рачуну стечајног управника,
2. о коначним захтевима за исплату награде стечај-

ног управника,
3. подносити приговори на завршни рачун или на 

поднете захтеве за исплату накнада и награда,
4. одлучивати о нерасподељеним деловима стечај-

не масе,
5. одлучивати о другим питањима од значаја за 

банкротство стечајног дужника.
Сви повериоци сматрају се уредно позваним на за-

вршно рочиште објављивањем овог решења на огласној 
табли суда и „Службеном гласнику Републике Србије”.

1. Ст. број 7/2015  – Из Привредног суда у Панчеву.
  21-33206

Привредни суд у Панчеву, по стечајном судији 
Белић Миљани, у стечајном поступку над стечајним 
дужником ДОО Агрожив-Јуко у стечају из Житишта, 
Тополовачки пут б.б., матични број 08686050, ПИБ 
101375940, донео је 14. децембра 2021. године решење.

Одређује се завршно рочиште у стечајном по-
ступку над стечајним дужником ДОО Агрожив-Јуко 
у стечају из Житишта, Тополовачки пут б.б., матични 
број 08686050, ПИБ 101375940, које ће се одржати 14. 
јануара 2022. године у 11.30 часова у сали број 114/Ⅰ 
Привредног суда у Панчеву.

На завршном рочишту расправљаће се:
1. о завршном рачуну стечајног управника,
2. о коначним захтевима за исплату награде стечај-

ног управника,
3. подносити приговори на завршни рачун или на 

поднете захтеве за исплату накнада и награда,
4. одлучивати о нерасподељеним деловима стечај-

не масе,
5. одлучивати о другим питањима од значаја за 

банкротство стечајног дужника.
Сви повериоци сматрају се уредно позваним на за-

вршно рочиште објављивањем овог решења на огласној 
табли суда и „Службеном гласнику Републике Србије”.

1. Ст. број 302/2011  – Из Привредног суда у Панчеву.
  21-33207

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ

Привредни суд у Пожаревцу, судија Срђан Стојил-
ковић, поступајући по предлогу предлагача Земљорад-
ничка задруга Азања са седиштем у Азањи кога заступа 
пуномоћник Александар Обреновић адвокат из По-
жаревца за покретање стечајног поступка у складу са 
унапред припремљеним планом реорганизације према 

стечајном дужнику Земљорадничка задруга Азања са 
седиштем у Азањи МБ 07142889, ПИБ 101929541, до-
нео је 30. новембра 2021. године решење.

1. Отвара се стечајни поступак над стечајним ду-
жником Земљорадничка задруга Азања из Азање, МБ 
07142889, ПИБ 101929541

2. Потврђује се усвајање УППР у измењеном и 
пречишћеном облику текста од 4. октобра 2021. године.

3. Обуставља се стечајни поступак над стечајним 
дужником Земљорадничка задруга Азања из Азање, 
МБ 07142889, ПИБ 101929541 а по правноснажности 
решења о потврђивању усвајања УППР у измењеном и 
пречишћеном облику текста од 4. октобра 2021. године.

4. Рео. број 5/21  – Из Привредног суда у Пожаревцу.
  21-33522

ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ

Привредни суд у Сомбору у стечајном поступку 
над стечајним дужником стечајна маса Отворено ак-
ционарско друштво за грађевинарство, инжењеринг 
и трговину Прогрес, Врбас, Врбас, Маршала Тита 19 
(матични број 08057931) заказује завршно рочиште за 
29. децембар 2021. године у 9.00 часова у Привредном 
суду у Сомбору, Венац војводе Живојина Мишића 23, 
судница број 4.

Ст. број 21/2021  – Из Привредног суда у Сомбору.
  21-33525

У поступку стечаја над стечајним дужником AД 
Обнова промет  – Малешев Оџаци  – у стечају (МБ 
08114714, ПИБ 101564586), заказано je рочиште за 
разматрање предлога измењеног плана реорганизаци-
је од 15. децембра 2021. године, достављеног суду 16. 
децембра 2021. године и гласање од стране поверилаца 
за 28. јануар 2022. године у 11.30 часова у згради При-
вредног суда Сомбор, Венац Војводе Живојина Миши-
ћа 23, судница број 2. Предлагач измењеног плана је 
стечајни поверилац Љубиша Малешев.

Право гласа имају сви повериоци сразмерно виси-
ни њихових потраживања. Повериоци могу гласати пи-
смено или усмено на рочишту. Када се гласање обавља 
писменим путем, суду се морају поднети гласачки ли-
стићи са овереним потписом овлашћеног лица. Гласа-
ње се врши у оквиру класа поверилаца. План реоргани-
зације се сматра усвојеним у једној класи поверилаца 
ако су за план реорганизације гласали повериоци који 
имају обичну већину потраживања од укупних потра-
живања поверилаца у тој класи. План реорганизације 
се сматра усвојеним ако га на прописани начин прихва-
те све класе које гласају о плану и ако је у складу са 
одредбама Закона о стечају.

Сви повериоци могу извршити увид у предлог 
плана реорганизације у писарници Привредног суда у 
Сомбору сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова.

Позивају се заинтересована лица да све примедбе 
на измењени део предлога плана реорганизације којима 
оспоравају садржину плана реорганизације или основ 
или висину планом обухваћених потраживања доставе 
суду у року од 15 дана од дана објављивања огласа у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.

Предлагач плана је у обавези да одговор на при-
медбе заинтересованих лица достави суду у року од 15 
дана од истека рока из претходног става.

Ст. број 17/2020  – Из Привредног суда у Сомбору.
  21-33526

ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Привредни суд у Сремској Митровици, као пр-
востепени стечајни суд, по стечајном судији Драгану 
Лалићу, решавајући у поступку стечаја над стечајним 
дужником Техносервис Р.Д. Трговинско предузеће са 
ограниченом одговорношћу Шид из Шида, Карађор-
ђева 116, МБ 08627509, ПИБ 102096607, на рочишту 
одржаном 15. децембра 2021. године, донео је решење.

Усваја се предлог предлагача „Техносервис-Р.Д.” 
Трговинско предузеће са ограниченом одговорношћу 
Шид из Шида, Карађорђева 116, за отварање стечајног 
поступка над стечајним дужником.

Отвара се стечајни поступак над стечајним ду-
жником „Техносервис-Р.Д.” Трговинско предузеће са 
ограниченом одговорношћу Шид из Шида, Карађор-
ђева 116, МБ 08627509, ПИБ 102096607 због трајније 
неспособности плаћања.

За стечајног управника именује се Василије Радо-
сављевић из Сремске Митровице, Батутова Нова 7.

Позивају се обезбеђени и необезбеђени поверио-
ци да у року од 30 дана од дана објављивања огласа о 
отварању стечајног поступка у „Службеном гласнику 

Републике Србије” пријаве стечајном суду своја обез-
беђена и необезбеђена потраживања према стечајном 
дужнику у писаном облику у два примерка са доказима 
о основаности и позивом на број стечајног предмета а 
најкасније у року од 120 дана под претњом преклузије, 
у складу са чланом 111. Закона о стечају.

Позивају се дужници стечајног дужника да без 
одлагања испуне своје обавезе према стечајној маси.

Прво поверилачко рочиште када ће бити одржана 
и скупштина поверилаца заказује се за 13. јануар 2022. 
године у 11.00 часова у судници број 16/2 Привредног 
суда у Сремској Митровици, Трг Светог Димитрија 39.

Испитно рочиште заказује се за 22. фебруар 2022. 
године у 11.00 часова у судници број 16/2 Привредног 
суда у Сремској Митровици, Трг Светог Димитрија 39.

Оглас о отварању стечајног поступка истиче се на 
огласној табли Привредног суда у Сремској Митровици 
као и на електронској огласној табли на дан 15. децем-
бра 2021. године.

1. Ст. број 27/2021  – Из Привредног суда у Срем-
ској Митровици.  21-33524

Привредни суд у Сремској Митровици, као пр-
востепени стечајни суд, по стечајном судији Драгану 
Лалићу, решавајући у поступку стечаја над стечајним 
дужником „Carrot.Log” д.о.о. Сремска Митровица, Ја-
рачки пут 10, МБ 20394625, ПИБ 105540748, на рочи-
шту одржаном дана 16. децембра 2021. године, донео 
је следеће решење.

Усваја се предлог предлагача „Carrot.Log” д.о.о. 
Сремска Митровица, Јарачки пут 10, за отварање сте-
чајног поступка над стечајним дужником.

Отвара се стечајни поступак над стечајним дужни-
ком „Carrot.Log” д.о.о. Сремска Митровица, Јарачки 
пут 10, МБ: 20394625 ПИБ 105540748 због трајније не-
способности плаћања.

За стечајног управника именује се Миодраг Кови-
љац из Манђелоса, Фрушкогорска 33.

Позивају се обезбеђени и необезбеђени поверио-
ци да у року од 30 дана од дана објављивања огласа о 
отварању стечајног поступка у „Службеном гласнику 
Републике Србије” пријаве стечајном суду своја обез-
беђена и необезбеђена потраживања према стечајном 
дужнику у писаном облику у два примерка са доказима 
о основаности и позивом на број стечајног предмета а 
најкасније у року од 120 дана под претњом преклузије, 
у складу са чланом 111. Закона о стечају.

Позивају се дужници стечајног дужника да без 
одлагања испуне своје обавезе према стечајној маси.

Прво поверилачко рочиште када ће бити одржана 
и скупштина поверилаца заказује се за 27. јануар 2022. 
године у 11.00 часова у судници бр. 16/2 Привредног 
суда у Сремској Митровици, Трг Светог Димитрија 39.

Испитно рочиште заказује се за 22. фебруар 2022. 
године у 11.30 часова у судници бр. 16/2 Привредног 
суда у Сремској Митровици, Трг Светог Димитрија 39.

Оглас о отварању стечајног поступка истиче се на 
огласној табли Привредног суда у Сремској Митровици 
као и на електронској огласној табли, на дан 16. децем-
бра 2021. године.

1. Ст. број 28/2021  – Из Привредног суда у Срем-
ској Митровици.  21-33707

Привредни суд у Сремској Митровици, стечајни 
судија Љиљана Комшић, одлучујући о предлогу пре-
длагача Sberbank Srbija a.d. Београд, Булевар Михајла 
Пупина 165 г , Нови Београд, ради покретања стечајног 
поступка над стечајним дужником Gril д.о.о., Белегиш 
Градић Душана б.б., МБ 21032760, ПИБ 108604597, 
доноси 20. децембра 2021. године, након одржаног ро-
чишта решење.

I Усваја се предлог за покретање стечајног поступ-
ка над дужником Gril д.о.о., Белегиш Градић Душана 
б.б., МБ 21032760, ПИБ 108604597.

II Отвара се поступак стечаја над дужником Gril 
д.о.о., Белегиш Градић Душана б.б., МБ 21032760, 
ПИБ 108604597.

III Утврђује се постојање стечајног разлога  – трај-
нија неспособност плаћања, прописан одредбом члана 
11. став 2. тачка 1. Закона о стечају.

IV Усваја се захтев предлагача па се за стечајног 
управника именује Јадранка Јездић из Сремске Митро-
вице број лиценце 155-1844.

Позивају се сви повериоци да у року од 60 дана од 
дана објављивања огласа о отварању поступка стечаја 
над стечајним дужником у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије” пријаве Привредном суд у Сремској Ми-
тровици своја обезбеђена и необезбеђена потраживања.
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VI Позивају се дужници стечајног дужника да ис-

пуне своје обавезе према стечајној маси.
VII Одређује се прво поверилачко рочиште на 

коме ће се расправљати о извештају о економско-фи-
нансијском положају стечајног дужника за 25. јануар 
2022. године у 10.30 часова, које ће се одржати у При-
вредном суду у Сремској Митровици, Светог Димитри-
ја број 39, судница број 17 на другом спрату.

VIII Одређује се испитно рочиште за 19. април 
2022. године, у 10.30 часова које ће се одржати у При-
вредном суду у Сремској Митровици, Светог Димитри-
ја 39, судница број 17 на другом спрату.

IX Оглас о отварању поступка стечаја над стечај-
ним дужником биће објављен на огласној табли При-
вредног суда у Сремској Митровици, 20. децембра 
2021. године.

2. Ст. број 25/2021  – Из Привредног суда у Срем-
ској Митровици.  21-33708

Привредни суд у Сремској Митровици, стечајни 
судија Љиљана Комшић, поступајући у поступку сте-
чаја над стечајним дужником Природно буђење Food 
Concept д.о.о. у стечају, Стара Пазова, Словенски трг 
б.б., МБ 20938676, ПИБ 108141048, кога заступа сте-
чајни управник Живко Радукић, доноси дана 21. де-
цембра 2021. године решење.

Заказује се завршно рочиште у поступку стеча-
ја над стечајном дужником Природно буђење Food 
Concept д.о.о. у стечају, Стара Пазова, Словенски трг 
б.б., МБ 20938676, ПИБ 108141048, за 11. јануар 2022. 
године са почетком у 10.30 часова, које ће се одржати 
у расправној сали Привредног суда у Сремској Митро-
вици, у судници број 17, на другом спрату, на адреси 
Сремска Митровица, Светог Димитрија 39.

Позивају се сви заинтересовани повериоци да из-
врше увид у завршни извештај и завршни рачун стечај-
ног дужника, у стечајној писарници Привредног суда 
у Сремској Митровици, сваког радног дана од 8.00 до 
13.00 часова, на огласној табли суда и електронској 
огласној табли суда.

2. Ст. број 15/2021  – Из Привредног суда у Срем-
ској Митровици.  21-33827

Привредни суд у Сремској Митровици, стечајни 
судија Љиљана Комшић, поступајући у поступку сте-
чаја над стечајним дужником Empower Brands d.o.o. 
у стечају Стари Бановци, Бранка Радичевића 29, МБ 
21553727, ПИБ 111875233,кога заступа стечајни управ-
ник Саша Митровић, на рочишту одржаном 20. децем-
бра 2021. године, на основу члана 148. став 1. Закона о 
стечају доноси решење.

Усваја се завршни рачун и завршни извештај сте-
чајног управника по предлогу стечајног управника од 
24. новембра 2021. године.

Утврђује се коначна награда стечајног управника 
у износу од 0,00 динара, услед недостатка новчаних 
средстава.

Утврђује се коначан износ трошкова стечајног по-
ступка у висини од 14.675,00 динара.

Одређује се резервација новчаних средстава у ви-
сини од 2.747,00 динара за трошкове након закључења 
стечајног поступка.

Констатује се да нема новчаних средстава за нами-
рење потраживања поверилаца јер није било имовине 
која би могла бити предмет уновчавања.

Закључује се стечајни поступак над стечајним 
дужником Empower Brands d.o.o. Стари Бановци ул. 
Бранка Радичевића 29, МБ:21553727, ПИБ 111875233.

Разрешава се дужности стечајног управника Саша 
Митровић из Сремске Митровице.

Ст. број 10/2021  – Из Привредног суда у Сремској 
Митровици.  21-33829

ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ

Привредни суд у Суботици је 16. децембра 2021. 
године решењем Ст. број 47/2021 одредио отварање 
стечајног поступка над „SOS 024” д.о.о. из Суботице, 
Првомајска 18, матични број 21630403.

Стечајни поступак покреће се због трајније неспо-
собности за плаћање.

За стечајног управника именује се Богдан Јовано-
вић, дипл. оецц. из Суботице.

Позивају се повериоци да у року од 120 дана од 
дана објаве огласа о покретању стечајног поступка над 
„SOS 024” д.о.о. из Суботице, Првомајска 18, матични 
број 21630403 у „Службеном гласнику Републике Ср-
бије”, Београд пријаве своја обезбеђена и необезбеђена 

потраживања Привредном суду у Суботици  – у два 
примерка са доказима.

Ако се пријављују потраживања о којима се води 
парница  – у пријави навести суд пред којим тече посту-
пак са ознаком списа.

Позивају се заложни дужници да у року од 120 
дана доставе обавештење о постојању заложног права 
на имовини стечајног дужника са доказима.

Позивају се дужници стечајног дужника да испуне 
своје обавезе према стечајној маси без одлагања.

Испитно рочиште се заказује за 26. мај 2022. годи-
не са почетком у 9.30 часова, а прво поверилачко рочи-
ште заказује се за 10. фебруар 2022. године са почетком 
у 10.30 часова, на ком рочишту ће се одржати и прва 
седница Скупштине поверилаца  – све у просторијама 
Привредног суда у Суботици  – соба 168/II.

Правне последице покретања стечајног поступка 
настају даном објављивања огласа о отварању поступ-
ка стечаја на огласној табли Привредног суда у Суботи-
ци, а то је 16. децембар 2021. године.

Налаже се Агенцији за привредне регистре да у 
свом регистру упише промену отварања поступка сте-
чаја над дужником „SOS 024” д.о.о. из Суботице, Прво-
мајска 18, матични број 21630403.

Ст. број 47/2021  – Из Привредног суда у Суботици.
  21-33298

Привредни суд у Суботици је 16. децембра 2021. 
године решењем Ст. број 48/2021 одредио отварање 
стечајног поступка над „ЛИ-Пром” д.о.о. из Суботице, 
В. Назора 7, матични број 08265909.

Стечајни поступак покреће се због трајније неспо-
собности за плаћање.

За стечајног управника именује се Стефановић 
Емилија из Старе Моравице.

Позивају се повериоци да у року од 120 дана од 
дана објаве огласа о покретању стечајног поступка над 
„ЛИ-Пром” д.о.о. из Суботице, В. Назора 7, матични 
број 08265909 у „Службеном гласнику Републике Ср-
бије”, Београд пријаве своја обезбеђена и необезбеђе-
на потраживања Привредном суду у Суботици  – у два 
примерка са доказима.

Ако се пријављују потраживања о којима се води 
парница  – у пријави навести суд пред којим тече посту-
пак са ознаком списа.

Позивају се заложни дужници да у року од 120 
дана доставе обавештење о постојању заложног права 
на имовини стечајног дужника са доказима.

Позивају се дужници стечајног дужника да испуне 
своје обавезе према стечајној маси без одлагања.

Испитно рочиште се заказује за 26. мај 2022. годи-
не са почетком у 9.40 часова, а прво поверилачко рочи-
ште заказује се за 10. фебруар 2022. године са почетком 
у 10.35 часова, на ком рочишту ће се одржати и прва 
седница Скупштине поверилаца  – све у просторијама 
Привредног суда у Суботици  – соба 168/II.

Правне последице покретања стечајног поступка 
настају даном објављивања огласа о отварању поступ-
ка стечаја на огласној табли Привредног суда у Суботи-
ци, а то је 16. децембар 2021. године.

Налаже се Агенцији за привредне регистре да у 
свом регистру упише промену отварања поступка сте-
чаја над дужником „ЛИ-Пром” д.о.о. из Суботице, В. 
Назора 7, матични број 08265909.

Ст. број 48/2021  – Из Привредног суда у Суботици.
  21-33301

Привредни суд у Суботици је 16. децембра 2021. 
године решењем Ст. број 51/2021 усвојио Завршни ра-
чун стечајног управника Грубор Розалија, дипл. оецц. 
из Суботице у поступку стечаја над стечајном масом 
„Martis-Commerce” д.о.о. из Мартоноша, Зелена доли-
на б.б., матични број 27010164.

Закључује се стечајни поступак над стечајном ма-
сом „Martis-Commerce” д.о.о. из Мартоноша, Зелена 
долина б.б., матични број 27010164.

Утврђује се да стечајна маса на дан 16. децембра 
2021. године располаже имовином у износу од 2.424,41 
динара, из којих средстава се подмирују трошкови ве-
зани за закључење стечајног поступка.

Правоснажно решење о закључењу поступка над 
стечајном масом доставиће се Агенцији за привредне 
регистре на даљњу надлежност.

Ово решење објавиће се на огласној табли суда и 
у „Службеном гласнику Републике Србије”, Београд.

Повериоци могу уложити жалбу на ово решење у 
року од осам дана од дана објављивања огласа на огла-
сној табли суда.

Ст. број 51/2021  – Из Привредног суда у Суботици.
  21-33303

Привредни суд у Суботици је 16. децембра 2021. 
године, решењем Ст. 46/2021 одредио отварање стечај-
ног поступка над „Quattro International Group” д.о.о. из 
Суботице, Хоргошки пут 27, матични број 20082615.

Стечајни поступак покреће се због трајније неспо-
собности за плаћање.

За стечајног управника именује се Богдан Јовано-
вић, дипл. оецц. из Суботице.

Позивају се повериоци да у року од 120 дана од 
дана објаве огласа о покретању стечајног поступка над 
„Quattro International Group” д.о.о. из Суботице, Хорго-
шки пут бр. 27, матични број 20082615 у „Службеном 
гласнику РС” пријаве своја обезбеђена и необезбеђена 
потраживања Привредном суду у Суботици  – у два 
примерка са доказима.

Ако се пријављују потраживања о којима се води 
парница  – у пријави навести суд пред којим тече посту-
пак са ознаком списа.

Позивају се заложни дужници да у року од 120 
дана доставе обавештење о постојању заложног права 
на имовини стечајног дужника са доказима.

Позивају се дужници стечајног дужника да испуне 
своје обавезе према стечајној маси без одлагања.

Испитно рочиште се заказује за 26. мај 2022. годи-
не са почетком у 9.20 часова, а прво поверилачко рочи-
ште заказује се за 10. фебруар 2022. године са почетком 
у 10.25 часова, на ком рочишту ће се одржати и прва 
седница Скупштине поверилаца  – све у просторијама 
Привредног суда у Суботици  – соба 168/II.

Правне последице покретања стечајног поступка 
настају даном објављивања огласа о отварању поступ-
ка стечаја на огласној табли Привредног суда у Суботи-
ци, а то је 16. децембар 2021. године.

Налаже се Агенцији за привредне регистре да у 
свом регистру упише промену отварања поступка сте-
чаја над дужником „Quattro International Group” д.о.о. 
из Суботице, Хоргошки пут 27, матични број 20082615.

Ст. број 46/2021  – Из Привредног суда у Суботици.
  21-33305

Привредни суд у Суботици је 16. децембра 2021. го-
дине решењем Ст. број 50/2021 усвојио Завршни рачун 
стечајног управника Агенција за лиценцирање стечајних 
управника Центар за стечај из Београда у поступку сте-
чаја над стечајном масом „Стаклена башта” а.д. из Ка-
њиже, Пут Народних хероја 19, матични број 27010075.

Одређује се коначна награда стечајног управника 
АЛСУ  – Центар за стечај из Београда у износу од нула 
динара.

Одређују се коначни трошкови стечајног управни-
ка АЛСУ  – Центар за стечај из Београда у износу од 
2.563.486,51 динара.

Закључује се стечајни поступак над стечајном ма-
сом „Стаклена башта” а.д. из Кањиже, Пут Народних 
хероја 19, матични број 27010075.

Утврђује се да стечајна маса на дан 16. децем-
бра 2021. године располаже имовином у износу од 
329.262,01 динара и правом наплате потраживања  – 
откуп стана солидарности на рок од 40 година у 480 
месечних рата на основу купопродајног уговора од 10. 
јуна 2002. године број Ов. 1266/02.

 Из новчаних средстава у износу од 329.262,01 ди-
нара се подмирују:

 – трошкови везани за закључење стечајног по-
ступка (неподмирени трошкови вештачења и процене, 
трошкови платног промета, ПТТ трошкови, паушална 
судска такса за окончање стечајног поступка) у укуп-
ном износу од 130.000,00 динара, и

 – врши се отплата дела потраживања по основу 
наплате рата за откуп стана солидарности на основу 
купопродајног уговора од 10.06.2002. године број Ов.

 – Налаже се РГЗ СКН Кањижа да након правно-
снажности овог решења изврши измену уписа хипотеке 
на двособном стану бр. 3. уписаном у листу непокрет-
ности 5573 к.о. Кањижа (претходно земљишно-књижни 
уложак број 6623/I-3 к.о. Кањижа), који се налази на 1. 
спрату стамбене зграде која је саграђена на парцели број 
1803/48 у Кањижи у улици Фехер Ференца бр. 6. у повр-
шини од 64,41 m², као средство обезбеђења плаћања из-
носа од 537.618,42 динара са роком отплате од 40 година 
у 480 месечних рата у корист Општине Кањижа.

Правоснажно решење о закључењу поступка над 
стечајном масом доставиће се Агенцији за привредне 
регистре на даљњу надлежност.

Ово решење објавиће се на огласној табли суда и 
у „Службеном гласнику Републике Србије”, Београд.

Повериоци могу уложити жалбу на ово решење у 
року од осам дана од дана објављивања огласа на огла-
сној табли суда.

Ст. број 50/2021  – Из Привредног суда у Суботици.
  21-33306
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Привредни суд у Суботици је 16. децембра 2021. 

године решењем Ст. број 44/2021 одредио отварање 
стечајног поступка над „Lalex Univerzal” д.о.о. Кањи-
жа, Саве Текелије 21, матични број 20694513.

Стечајни поступак покреће се због трајније неспо-
собности за плаћање.

За стечајног управника именује се Ћопић Бранка, 
дипл. оецц. из Суботице.

Позивају се повериоци да у року од 120 дана од 
дана објаве огласа о покретању стечајног поступка над 
„Lalex Univerzal” д.о.о. Кањижа, Саве Текелије 21, ма-
тични број 20694513 у „Службеном гласнику Републи-
ке Србије”, Београд пријаве своја обезбеђена и необе-
збеђена потраживања Привредном суду у Суботици  – у 
два примерка са доказима.

Ако се пријављују потраживања о којима се води 
парница  – у пријави навести суд пред којим тече посту-
пак са ознаком списа.

Позивају се заложни дужници да у року од 120 
дана доставе обавештење о постојању заложног права 
на имовини стечајног дужника са доказима.

Позивају се дужници стечајног дужника да испуне 
своје обавезе према стечајној маси без одлагања.

Испитно рочиште се заказује за 26. мај 2022. годи-
не са почетком у 9.00 часова, а прво поверилачко рочи-
ште заказује се за 10. фебруар 2022. године са почетком 
у 10.15 часова, на ком рочишту ће се одржати и прва 
седница Скупштине поверилаца  – све у просторијама 
Привредног суда у Суботици  – соба 168/II.

Правне последице покретања стечајног поступка 
настају даном објављивања огласа о отварању поступ-
ка стечаја на огласној табли Привредног суда у Суботи-
ци, а то је 16. децембар 2021. године.

Налаже се Агенцији за привредне регистре да у 
свом регистру упише промену отварања поступка сте-
чаја над дужником „Lalex Univerzal” д.о.о. Кањижа, 
Саве Текелије 21, матични број 20694513.

Ст. број 44/2021  – Из Привредног суда у Суботици.
  21-33307

Привредни суд у Суботици јe 16. децембра 2021. 
године решењем Ст. 45/2021 одредио отварање стечај-
ног поступка над „Con-Com” д.о.о. из Суботице, Стева-
на Филиповића 32, матични број 20967897.

Стечајни поступак покреће се због претеће неспо-
собности за плаћање.

За стечајног управника именује се Грубор Розали-
ја, дипл. оецц. из Суботице.

Позивају се повериоци да у року од 120 дана од 
дана објаве огласа о покретању стечајног поступка над 
„Con-Com” д.о.о. из Суботице, Стевана Филиповића 
32, матични број 20967897 у „Службеном гласнику 
Републике Србије” пријаве своја обезбеђена и необе-
збеђена потраживања Привредном суду у Суботици  – у 
два примерка са доказима.

Ако се пријављују потраживања о којима се води 
парница  – у пријави навести суд пред којим тече посту-
пак са ознаком списа.

Позивају се заложни дужници да у року од 120 
дана доставе обавештење о постојању заложног права 
на имовини стечајног дужника са доказима.

Позивају се дужници стечајног дужника да испуне 
своје обавезе према стечајној маси без одлагања.

Испитно рочиште се заказује за 26. мај 2022. годи-
не са почетком у 9.10 часова, а прво поверилачко рочи-
ште заказује се за 10. фебруар 2022. године са почетком 
у 10.20 часова, на ком рочишту ће се одржати и прва 
седница Скупштине поверилаца  – све у просторијама 
Привредног суда у Суботици  – соба 168/II.

Правне последице покретања стечајног поступка 
настају даном објављивања огласа о отварању поступ-
ка стечаја на огласној табли Привредног суда у Суботи-
ци, а то је 16. децембар 2021. године.

Налаже се Агенцији за привредне регистре да у 
свом регистру упише промену отварања поступка сте-
чаја над дужником „Con-Com” д.о.о. из Суботице, Сте-
вана Филиповића 32, матични број 20967897.

Ст. број 45/2021  – Из Привредног суда у Суботици.
  21-33309

Привредни суд у Суботици је 16. децембра 2021. 
године решењем Ст. 43/2020 усвојио Завршни рачун 
стечајног управника Грубор Розалије, дипл. оецц. из 
Суботице у поступку стечаја над „Зеко-промет” д.о.о. 
из Суботице, С. Милетића 78/а, матични број 08647542.

Одређује се коначна награда стечајног управника 
Грубор Розалије у износу од 20.000,00 динара.

Одређују се коначни трошкови стечајног управни-
ка Грубор Розалије у износу од 7.000,00 динара.

Закључује се стечајни поступак над „Зеко-промет” 
д.о.о. из Суботице, С. Милетића 78/а, матични број 
08647542.

Утврђује се да стечајни дужник „Зеко-промет” 
д.о.о. из Суботице, С. Милетића 78/а, матични број 
08647542 на дан 16. децембра 2021. године располаже 
имовином у износу од 6.450,00 динара, из којих сред-
става ће се подмирити трошкови окончања стечајног 
поступка и паушална такса Таксена тарифа  – тарифни 
број 22. тачка 1. у износу од 2.000,00 динара.

Правоснажно решење о закључењу поступка сте-
чаја доставиће се Агенцији за привредне регистре на 
даљњу надлежност.

Ово решење објавиће се на огласној табли суда и у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.

Повериоци могу уложити жалбу на ово решење у 
року од осам дана од објављивања огласа на огласној 
табли суда.

Ст. број 43/2020  – Из Привредног суда у Суботици.
  21-33310

Привредни суд у Суботици је 16. децембра 2021. 
године решењем Ст. 40/2020 усвојио Завршни рачун 
стечајног управника Грубор Розалије, дипл. оецц. 
из Суботице у поступку стечаја над „Bačka Export” 
д.о.о. из Суботице, И. Кукуљевића 14., матични број 
08308934.

Одређује се коначна награда стечајног управника 
Грубор Розалије у износу од 40.000,00 динара.

Одређују се коначни трошкови стечајног управни-
ка Грубор Розалије у износу од 7.000,00 динара.

Закључује се стечајни поступак над „Bačka 
Export” д.о.о. из Суботице, И. Кукуљевића бр. 14., ма-
тични број 08308934.

Утврђује се да стечајни дужник „Bačka Export” 
д.о.о. из Суботице, И. Кукуљевића 14., матични број 
08308934 на дан 16. децембра 2021. године располаже 
имовином у износу од 7.305,59 динара, из којих сред-
става ће се подмирити завршни трошкови стечајног по-
ступка и паушална судска такса за закључење стечајног 
поступка у износу од 3.000,00 динара.

Правоснажно решење о закључењу поступка сте-
чаја доставиће се Агенцији за привредне регистре на 
даљњу надлежност.

Ово решење објавиће се на огласној табли суда и у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.

Повериоци могу уложити жалбу на ово решење у 
року од осам дана од објављивања огласа на огласној 
табли суда.

Ст. број 40/2020  – Из Привредног суда у Суботици.
  21-33320

Привредни суд у Суботици је 20. децембра 2021. 
године решењем Ст. број 27/2021 утврдио да стечајни 
дужник „Гамати Траде” д.о.о. из Суботице, Исидоре 
Секулић 8, матични број 20960825 има само једног по-
вериоца.

Поступак стечаја против „Гамати Траде” д.о.о. из 
Суботице, Исидоре Секулић 8, матични број 20960825, 
који је отворен решењем овог суда пословни број Ст. 
27/2021 од 1. јула 2021. године се обуставља.

Отклањају се све правне последице настале отва-
рањем стечајног поступка.

Налаже се стечајном управнику Жужић Владими-
ру, дипл. правнику из Суботице успостављање пређа-
шњег стања.

Настали трошкови падају на терет стечајне масе 
„Гамати Траде” д.о.о. из Суботице, Исидоре Секулић 8, 
матични број 20960825.

Ово решење објавиће се на огласној табли суда и 
у „Службеном гласнику Републике Србије”, Београд.

Повериоци могу уложити жалбу на ово решење у 
року од осам дана од дана објављивања огласа на огла-
сној табли суда.

Ст. број 27/2021  – Из Привредног суда у Суботици.
  21-33709

Привредни суд у Суботици, судија Андреа Ани-
шић, као судија појединац, у правној ствари тужио-
ца Hollo company d.o.o. Дорослово, Змај Јовина 47, 
кога заступа адвокат Синиша Кесерић из Новог Сада, 
против туженог Voх Populi d.o.o. Суботица, Прешер-
нова 38, ради исплате, вредност предмета поступка 
4.309.454,30 динара, дана 23. новембра 2021. године 
донео је оглас.

Решењем овог суда под пословним бројем П. 
10/2020 од 23. новембра 2021. године туженом Voх 
Populi d.o.o. Суботица, Прешернова 38, постављен је 
привремени заступник адвокат Грујичић Владимир, 
Суботица, Ивана Горана Ковачевића 3, а у овој прав-
ној ствари, који ће заступати туженог све док исти не 
постави новог законског заступника који би се могао 
појавити пред судом или опуномоћити стручно лице.

2. П. број 10/2020  – Из Привредног суда у Суботици.
  21-33858

УПИС У СУДСКИ РЕГИСТАРУПИС У СУДСКИ РЕГИСТАР

ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ

Привредни суд у Зајечару и то судија Драган Јо-
цић као судија појединац у судско регистарској правној 
ствари предлагача, Основна школа „15. мај” у Малом 
Јасеновцу, ради уписа промене података за лице овла-
шћено за заступање, 20. 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 бр. 5-107 података садржаних у прилозима 
уз пријаву бр. 4 и 7, па се из судског регистра брише 
Јелена Марковић, као вршилац дужности директора.

Уписује се Оливера Жикић, дипломирани педагог, 
за вршиоца дужности директора и лице овлашћено за 
заступање са неограниченим овлашћењима, у складу 
са Законом, почев од 7. децембра 2021. године, до избо-
ра директора, а најдуже шест месеци.

Фи. број 37/2021  – Из Привредног суда у Зајечару.
  21-33711

ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ

Привредни суд у Зрењанину, решењем Фи. број 
36/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-36, Основна школа „Братство једин-
ство”, Бело Блато, податке:

Уписује се Нада Лудошки директор основне школе 
„Братство јединство” Бело Блато ЈМБГ 0101980855024, 
неограничена овлашћења, а брише се Нада Лудошки 
в.д. директора основне школе „Братство јединство” 
Бело Блато, ЈМБГ 0101980855024, неограничена овла-
шћења.

Фи. број 36/2021  – Из Привредног суда у Зрењанину.
  21-33382

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ

Привредни суд у Пожаревцу, судија Синиша Не-
дељковић, решењем Фи. број72/2021 од 13. децембра 
2021. године, уписао је у судски регистар, у регистар-
ском улошку број 5-42-00 ПС Пожаревац, податке:

Код субјекта Народне библиотеке „Вељко Дугоше-
вић” са седиштем у Голупцу, уписује се промена седи-
шта, тако што се брише седиште Голубац, Цара Лазара 
1, а уписује Голубац, Цара Лазара 13А.

Фи. број 72/2021  – Из Привредног суда у Пожаревцу.
  21-33173

Привредни суд у Пожаревцу, судија Синиша Не-
дељковић, решењем Фи. број 73/2021 од 13. децембра 
2021. године, уписао је у судски регистар, у регистар-
ском улошку број 5-42-00 ПС Пожаревац, податке:

Код субјекта Народне библиотеке „Вељко Дугоше-
вић” са седиштем у Голупцу, уписује се усаглашавање 
делатности са Уредбом о класификацији делатности, 
као и допуна делатности, тако да ће библиотека оба-
вљати и послове под шифром 91.02  – Делатност музеја, 
галерија и збирки.

Фи. број 73/2021  – Из Привредног суда у Пожаревцу.
  21-33174

ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ

Привредни суд у Сомбору решењем Фи. број 
69/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-174 од 30. октобра 2021. године уписао 
је код субјекта Основна школа „Вук Караџић” Србо-
бран Хајдук Вељка 5 промену лица овлашћеног за за-
ступање тако да је уписао Ружицу Милић в.д. директо-
ра без ограничења, а брисао досадашњег в.д. директора 
Бојану Нићин.

Фи. број 69/2021  – Из Привредног суда у Сомбору.
  21-33316
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68/2021 од 30. новембра 2021. године уписао у судски 
регистар, у регистарском улошку 5-69 код субјекта 
Историјски архив Сомбор Трг цара Лазара 5 промену 
лица овлашћеног за заступање тако да је уписао в.д. ди-
ректора без ограничења Наташу Стојановић, а брисао 
досдашњег директора Бориславу Ристивојевић.

Фи. број 68/2021  – Из Привредног суда у Сомбору.
  21-33317

Привредни суд у Сомбору у регистарском улошку 
5-176 решењем Фи. број 72/2021 од 6. децембра 2021. 
године уписао је код субјекта Предшколска установа 
„Бошко Буха” Врбас, Блок Саве Ковачевића 8, проме-
ну података значајних за правни промет, промена у на-
зиву и промена назива улице тако да сада гласи Јавна 
предшколска установа „Бошко Буха”, Врбас, Драгана 
Грубића 8.

Фи. број 72/2021  – Из Привредног суда у Сомбору.
  21-33319

ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ

Привредни суд у Суботици је 15. децембра 2021. 
године, решењем Фи. број 165/2021 од 15. децембра 
2021. године, уписао у судски регистар у регистарском 
улошку број 5-286, податке:

Оснивање установе
Назив: Dom za odrasla i stara lica „Sweet Home”.
Седиште: Суботица, Јосипа Еугена Томића 9.
Оснивач: Dom za odrasla i stara lica Sweet Home-su 

DOO Subotica, Суботица, Јосипа Еугена Томића 9, АПР: 
1119/2019, матични број 205119274, пословни рачун: 
285-0154114120001-28 Сбербанк Србија а.д. Београд:

Оснивачки улог: 1.000,00 динара уплаћен 11. окто-
бра 2021. године.

Делатност: 87.30 Рад установе за стара лица и 
лица са посебним потребама.

Вршилац дужности директора: ЈМБГ 
2706988820331, Aleksander Kovacs Kaka, Суботица, Јоси-
па Еугена Томића 9.

Фи. број 165/2021  – Из Привредног суда у Суботици.
  21-33527

ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Привредни суд у Сремској Митровици, решењем 
Фи. број 34/2021 уписао је у судски регистар, у реги-
старском улошку број 1-930 Основна школа „Бранко 
Радичевић” Марадик, Ж. Зрењанина 1, податке:

Промена лица овлашћеног за заступање.
Тако што се брише Дуња Мрђић, в.д. директора, 

неограничено, а уписује се Дуња Мрђић, директор, не-
ограничено.

Фи. број 34/2021  – Из Привредног суда у Сремској 
Митровици.  21-33817

ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ

Привредни суд у Ужицу решењем Фи. број 52/2021 
од 16. децембра 2021. године уписао је у судски реги-
стар, у регистарском улошку број Ру 1-98-00 Дом за 
децу и омладину „Петар Радовановић” Ужице, податке:

Из судског регистра овог суда са регистарског уло-
шка Ру 1-98-00 брише се Дом за децу и омладину „Пе-
тар Радовановић” Ужице, Немањина 52, услед статусне 
промене припајања Дому ученика средњих школа у 
Ужицу, сходно Одлуци Владе Републике Србије 05 број 
022-1240/2020-1 од 24. септембра 2020. године.

Упис статусне промене припајања извршен је на 
регистарском улошку овог суда Ру 1-130-00 решењем 
Привредног суда у Ужицу Фи. 55/2021 од 14. децембра 
2021. године.

Права и обавезе Дома за децу и омладину „Петар 
Радовановић” Ужице, као и опрему и средства за рад 
које је користио Дом преузима Дом ученика средњих 
школа у Ужицу, са билансним стањем на дан 31. децем-
бра 2019. године.

Фи. број 52/2021  – Из Привредног суда у Ужицу.
  АУ21-1838

Привредни суд у Ужицу решењем Фи. број 56/21 од 
22. децембра 2021. године уписао је у судски регистар, 
у регистарском улошку бројРу 1-441-00 Предшколска 
установа „Паша и Наташа”, Нова Варош, податке:

Уписује се Дана Гудурић, ЈМБГ 1307973799438, 
струковни мастер васпитач, директор са неограниченим 

овлашћењима, на мандатни период од четири године, 
почев од 17. децембра 2021. године.

Брише се Олгица Минић, директор.
Фи. број 56/21  – Из Привредног суда у Ужицу.
  21-33902

ОБАВЕШТЕЊА ПРАВНИХ ОБАВЕШТЕЊА ПРАВНИХ 
И ФИЗИЧКИХ ЛИЦАИ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА

Јавни бележник Ива Секулић Граовац, Београд
Пред јавним бележником Ивом Секулић Граовац 

из Београда, Војводе Шупљикца 53-55/1-4, као пове-
реником Првог основног суда у Београду у предмету 
УПП 67-2018 (веза О. бр. 6671/17), у току је оставин-
ски поступак иза пок. Надежде Радовановић рођ. Да-
видовић, од оца Милорада, рођене 23. априла 1932. 
године у Ваљеву, ЈМБГ 2304932715356, држављанке 
Републике Србије, преминуле 5. фебруара 2015. године 
у Београду, Звездара, са последњим пребивалиштем у 
Београду, Звездара, Раљска 3.

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 
службеним седиштем у Београду, улица Војводе Шу-
пљикца 53-55/1-4 или Првом основном суду у Београду 
(позив на број О. бр. 6671/17).  21-33308

Јавни бележник Ива Секулић Граовац, Београд
Пред јавним бележником Ивом Секулић Граовац 

из Београда, Војводе Шупљикца 53 –55/1-4, као пове-
реником Првог основног суда у Београду у предмету 
УПП 661-2021 (веза О.бр. 1543/21), у току је оставински 
поступак иза пок. Љубице Цветковић рођ. Јануз, од оца 
Сава, рођене дана 6. јануар 1933. године у Ст. Петрово 
село, Р Хрватска, ЈМБГ 0601933365003, држављанке 
Републике Србије, преминуле дана 24. децембра 2020. 
године у Београду, Савски венац, са последњим преби-
валиштем у Београду, Звездара, Кисела вода 2.

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 
О. број 1543/21).  21-33805

Јавни бележник Драгина Дивац, Београд
Позивају се cвa лица која полажу право на наслеђе 

иза пок. Смижанић Слободана бив. из Београда, да се, 
у року од годину дана од дана објављивања овог огласа, 
пријаве Другом основном суду у Београду или јавном 
бележнику, Драгини Дивац из Београда, Вождовац, 
Максима Горког 82.  21-33313

Јавни бележник Драгана Смиљевић, Београд
Позивају се лица која полажу право на наслеђе 

иза пок. Миљковић Бранка, од оца Миљковић Ратка 
и мајке Миљковић Загорке, рођеног дана 8. априла 
1943. године у Београду, Савски венац, држављанин 
Републике Србије, са последњим пребивалиштем у 
Београду, Раковица, Челебићка 6, преминулог дана 18. 
августа 2020. године у Београду, Раковица, да се у року 
од годину дана од дана објављивања овог огласа, прија-
ве у предмету број УПП 313-2021 као наследници пок. 
Миљковић Бранка јавном бележнику Драгани Смиље-
вић 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. 
Миљковић Бранка, а према стању у списима предмета.

  21-33696

Јавни бележник Србислав Цвејић, Београд
На основу члана 83. Закона о парничном поступку, 

обавештавају се наследни учесници Margrith Popović-
Walz и Ivan Рopović Buhler непознатог пребивалишта и 
боравишта, да им је у оставинском поступку иза пок. 
Поповић Владимира са последњим пребивалиштем у 
Швајцарској, Решењем УПП: 767-2021 веза: 1.О. број 
2430/21 од 9. децембра 2021. године јавног бележника 
Србислава Цвејића, Димитрија Туцовића 108, поста-
вљен привремени заступник адвокат Ранковић Вук из 
Београда Радивоја Кораћа 4, који ће у овом поступку 
имати сва права и дужности законског заступника све 
док се наследни учесници, њихови законски заступни-
ци или пуномоћници не појаве пред овим јавним беле-
жником.  21-33518

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 покојне 
Наде Ђорђевић, рођ. Васић, са последњим пребивали-
штем на адреси: Ваљево, Милована Глишића 10, 16. 
децембра 2021. године објавио је оглас.

На основу члана 116. ст. 1. и 2. Закона о ванпар-
ничном поступку позивају се лица која полажу право 
на наслеђе иза покојне Наде Ђорђевић, рођ. Васић, са 
последњим пребивалиштем на адреси: Ваљево, Мило-
вана Глишића 10, преминуле 30. октобра 2021. године, 
да се јаве јавном бележнику Марку Томићу, са службе-
ним седиштем на адреси: Ваљево, Вука Караџића 7/I, у 
року од годину дана од дана објављивања огласа.

  21-33144

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 покојне 
Зорке Малешевић, са последњим пребивалиштем на 
адреси: Царина, Осечина, нема улице б.б., дана 13. де-
цембра 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 покојне Зорке Малешевић, рођ. Топаловић, 
са последњим пребивалиштем на адреси: Царина, Осе-
чина, нема улице б.б., преминуле 30. априла 1972. годи-
не, да се јаве јавном бележнику Марку Томићу, са слу-
жбеним седиштем на адреси: Ваљево, Вука Караџића 
7/I, у року од годину дана од дана објављивања огласа.

  21-33270

Јавни бележник Марко Томић, Ваљево
Јавни бележник Марко Томић, са службеним се-

диштем у Ваљеву, Вука Караџића 7/ I, као повереник 
Основног суда у Ваљеву, на основу члана 81. став 2. 
тачка 4), и члана 82. Закона о парничном поступку, ре-
шењем УПП: 82-2021 од 13. децембра 2021. године, у 
оставинском поступку иза покојне Зорке Малешевић, 
рођ. Топаловић, са последњим пребивалиштем на адре-
си: Царина, Осечина, нема улице б.б., наследном уче-
снику Илији Малешевићу, који нема пуномоћника, и 
чије је пребивалиште непознато, поставио је привреме-
ног заступника Срђана Вујиновића, адвоката из Ваље-
ва, са седиштем канцеларије на адреси: Ваљево, Кнеза 
Милоша 42, која ће га заступати у овом поступку, док 
се наследни учесник или његов пуномоћник не појаве 
пред судом, односно док орган старатељства не обаве-
сти суд да је наследном учеснику поставио стараоца.

  21-33271

Јавни бележник Ева Граца Шоти, Кањижа
Јавни бележник Ева Граца Шоти са службеним 

седиштем у Кањижи, Болманска 4, именована за по-
дручје Основног суда у Сенти, на основу чл. 98. и 140. 
Закона о јавном бележништву, чл. 110a и 122. Закона 
о ванпарничном поступку, у оставинском поступку иза 
пок. Јања Мандарић рођена Мандарић, од оца Милана 
и мајке Василије, рођена 15. маја 1923. године у Кањи-
жи, ЈМБГ 1505923827518 (у катастру без ЈМБГ), бивша 
из Велебита, општина Кањижа, Новаковић Стевана 30 
(у катастру Стевана Новковића 37), преминула 5. јула 
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2015. године у 4.20 часова у Кикинди, неудата, држа-
вљанка Републике Србије, није оставила тестамент иза 
себе нити је закључила уговор о доживотном издржава-
њу, 10. децембра 2021. године, даје следећи оглас.

Позивају се законски наследници иза пок. Јања 
Мандарић рођена Мандарић, од оца Милана и мај-
ке Василије, рођена 15. маја 1923. године у Кањижи, 
ЈМБГ 1505923827518 (у катастру без ЈМБГ), бивша 
из Велебита, општина Кањижа, Новаковић Стевана 30 
(у катастру Стевана Новковића 37), преминула 5. јула 
2015. године у 4.20 часова у Кикинди, неудата, држа-
вљанка Републике Србије, да се пријаве јавном беле-
жнику Граца Шоти Ева из Кањиже, Болманска 4, као 
повереника Основног суда у Сенти, у року од једне го-
дине од дана објављивања огласа.

По истеку једне године од дана објављивања огла-
са у „Службеном гласнику Републике Србије” донеће 
се решење о наслеђивању иза пок. Јања Мандарић бив-
ша из Велебита.  21-33428

Јавни бележник Зорица Грубић, Кикинда
Јавни бележник у Кикинди Зорица Грубић, као 

повереник Основног суда у Кикинди, у оставинском 
поступку који се води под бројем УПП 674/2021 (О. 
бр. 1515/21) иза пок. Зорана Маркова од оца Радова-
на, ЈМБГ 2308970840038, који је био рођен у Мокри-
ну дана 23. августа 1970. године, а преминуо у Новом 
Кнежевцу 8. септембра 2021. године у 21.00 часова, са 
последњим пребивалиштем у Мокрину, Бранка Радиче-
вића 87, на основу члана 116. Закона о ванпарничном 
поступку, позива сва лица која полажу право на насле-
ђе иза именованог оставиоца да се јаве јавном беле-
жнику Зорици Грубић, са службеним седиштем у Ки-
кинди, Милоша Великог 1, ради учешћа у оставинском 
поступку, у року од једне године од дана објављивања 
огласа.  21-33468

Јавни бележник Лидија Карановић, Сомбор
Јавни бележник Лидија Карановић, са службеним 

седиштем у Сомбору, Арсенија Чарнојевића 5, локал 4, 
као повереник Основног суда Сомбор, у оставинском 
поступку иза пок. Ката (Ђуро) Залогај рођ. Шелембер, 
бивше из Сомбора, Киш Ерна 33А, рођена 13. децем-
бра 1937. године, ЈМБГ 1312937815021, држављанин 
Републике Србије, преминула у Сомбору 23. фебруара 
2019. године, на основу члана 116. Закона о ванпарнич-
ном поступку („Службени гласник СРС”, бр. 25/82 и 
48/88 и „Службени гласник РС”, бр. 46/95  – др. закон, 
18/2005  – др. закон, 85/12, 45/13  – др. закон, 55/14, 6/15 
и 106/15  – др. закон), расписао је оглас.

Позивају се лица која полажу право на наслеђе иза 
покојне Кате Залогај рођ. Шелембер, рођене у месту 
Турановац, Република Хрватска 13. децембра 1937. го-
дине од оца Ђуро, удата, са последњим пребивалиштем 
у Сомбору, Киш Ернеа 33А, преминула у Сомбору 23. 
фебруара 2019. године, да се пријаве у јавнобележнич-
ку канцеларију јавног бележника Лидије Карановић, 
Сомбор, Арсенија Чарнојевића 5, локал 4, којој је ре-
шењем Основног суда у Сомбору О. број 1461/21 од 15. 
јуна 2021. године поверено спровођење оставинског 
поступка иза покојне Кате Залогај.

Лица из става 1. овог огласа потребно је да се при-
јаве у року од годину дана од дана објављивања огласа 
у „Службеном гласнику Републике Србије”.

По истеку рока из става 2. овог огласа јавни беле-
жник ће заоставштину оставиоца расправити на основу 
података којима располаже.  21-33266

Јавни бележник Јасмина Филиповић Узелац, 
Суботица

Јавни бележник Јасмина Филиповић Узелац, са 
службеним седиштем у Суботици, Максима Горког 8, 
на основу члана 116. Закона о ванпарничном поступку 
(„Службени гласник СРС”, бр. 25/82 и 48/88 и „Слу-
жбени гласник РС”, бр. 46/95  – др. закон, 18/05  – др. 
закон, 85/12, 45/13  – закон, 55/14, 6/15 и 106/15  – др. 
закон), у оставинском поступку иза пок. Телеки Ласла 
ЈМБГ 2702934820020 бивши из Суботице, Еугена Ку-
мичића 12, преминуо 26. јуна 2021. године, дана 8. де-
цембра 2021. године, расписала је оглас.

Позивају се лица која полажу право на на-
слеђе иза пок. Телеки Ласла име оца Стеван ЈМБГ 
2702934820020 рођен 27. фебруара 1934. године у 
месту Суботица, држављанин Републике Србије, са 
последњим пребивалиштем у Суботици, Еугена Куми-
чића 12, преминуо у Суботици, 26. јуна 2021. године у 

19.05 часова, да се пријаве у јавнобележничку канцела-
рију јавног бележника Јасмине Филиповић Узелац, Су-
ботица, Максима Горког 8, којој је решењем Основног 
суда у Суботици О. 2125/2021 од 14. јула 2021. године 
поверено спровођење оставинског поступка иза пок. 
Телеки Ласла.

Лица из става 1. овог огласа потребно је да се при-
јаве у року од годину дана од дана објављивања огласа 
у „Службеном гласнику Републике Србије”.

По истеку рока из става 2. овог огласа јавни беле-
жник ће заоставштину оставиље расправити на основу 
података којима располаже.  21-33151

Јавни извршитељ Бојан Костић, именован за 
подручје Вишег суда и Привредног суда у Београду

Јавни извршитељ Бојан Костић у извршном пред-
мету у коме је извршни поверилац Мирјана Петровић, 
Земун, Карађорђева 7/3, ЈМБГ 1503952728216, чији је 
пуномоћник адв. Невена Продановић Чулић, Београд, 
Устаничка 63/9, против извршног дужника Слобода-
на Стојковића, Београд –Палилула, Хусинских рудара 
31А/104, ЈМБГ 1104951710389, ради намирења новча-
ног потраживања извршног повериоца на основу извр-
шне исправе, 30. новембра 2021. године доноси оглас.

Јавни извршитељ Бојан Костић из Београда, Зе-
мун, Стевана Марковића 8/2, именован за подручје 
Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду, 
из законских разлога прописаних чланом 81. став 2. 
тачка 5. Закона о парничном поступку („Службени гла-
сник РС”, број 72/11) и применом члана 39. Закона о 
извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, број 
54/19), у извршном поступку ИИ 1432/2018, поставио 
је адвоката Александра Марковића из Београда, Илије 
Стојадиновића 71/2, за привременог заступника извр-
шном дужнику Слободану Стојковићу, Београд –Пали-
лула, Хусинских рудара 31А/104, ЈМБГ 1104951710389, 
који привремени заступник ће у извршном поступку 
ИИ 1432/2018 заступати извршног дужника све док се 
извршни дужник, законски заступник или његов пуно-
моћник не појаве пред јавним извршитељем.

  21-33490

Јавни извршитељ Драган Николић, именован 
за подручје Вишег суда и Привредног суда у Зрења-
нину

Јавни извршитељ Драган Николић за подручје Ви-
шег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину, 
у извршном предмету извршног повериоца Addiko bank 
AD Beograd, Београд  – Нови Београд, Булевар Милу-
тина Миланковића 7в, МБ 07726716, ПИБ 100228215, 
чији је пуномоћник адв. Владимир С. Огњеновић, 
Београд  – Нови Београд, Ђорђа Станојевића 9а/45, 
против извршног дужника Пољопривредно газдинство 
Радослав Катић, Фаркаждин, Маршала Тита 44, ЈМБГ 
2812959852504, ради наплате новчаног потраживања у 
износу од 7.716.653,03 динара доноси решење.

Поставља се за привременог заступника извр-
шном дужнику Радослав Катић, ЈМБГ 2812959852504, 
сада непознатог места пребивалишта и боравишта, Ма-
рија Балош адвокат из Зрењанина, Стевице Јовановића 
1, која ће именованог заступати у предмету Основног 
суда у Зрењанину 21 Ии-250/2018.

Привремени заступник предузимаће све радње у 
поступку све док се извршни дужник или његов закон-
ски заступник не појаве пред судом или јавним извр-
шитељем.  21-33168

Јавни извршитељ Александра Антић, имено-
вана за подручје Вишег суда и Привредног суда у 
Лесковцу

Јавни извршитељ Александра Антић у извршном 
поступку извршног повериоца Роланд Хофман, Ратзе-
бург, Немачка, Слађана Хофман, Ратзебург, Немачка, 
чији је пуномоћник адв. Зоран Младеновић, Леско-
вац, Цара Лазара 27, против извршног дужника Ни-
колас Омеровић, 16000 Лесковац, Дубочица 86, ЈМБГ 
0609988740084, Станимир Омеровић, 16000 Лесковац, 
Дубочица 86, ЈМБГ 2009964740024, Гордана Омеровић, 
16000 Лесковац, Дубочица 86, ЈМБГ 1510964745066, у 
извршном поступку на основу веродостојне исправе, а 
ради наплате новчаног потраживања, 19. октобра 2021. 
године, донео је закључак.

У овом извршном поступку извршним дужници-
ма Николас Омеровић ЈМБГ 0609988740084, Стани-
мир Омеровић ЈМБГ 2009964740024, Гордана Оме-
ровић ЈМБГ 1510964745066 одређује се привремени 

заступник адв. Тамара Стојиљковић, Лесковац, 11. ок-
тобар б.б., лок. 8, а у смислу члaнa 81. ст. 1. и 2. тачка 
5. ЗПП.

Привремени заступник заступаће извршног ду-
жника у овом поступку све док се извршни дужник или 
његов пуномоћник не појави пред јавним извршитељем 
односно док орган старатељства не обавести јавног из-
вршитеља да је поставио стараоца извршном дужнику.

  21-33467

Јавни извршитељ Александар Такић, имено-
ван за подручје Вишег суда и Привредног суда у 
Нишу

Јавни извршитељ Александар Такић у извршном 
поступку Извршног повериоца Ненад Васић, Баточина, 
14. октобра 3/3, ЈМБГ 1309974974996, чији је пуномоћ-
ник адв. Наташа М. Илић, Ниш, Приморска 2а, против 
извршног дужника, Бранислав Патрногић, Ниш, Мо-
крањчева 82/16, ЈМБГ 0702984730033, сходно члану 
83. Закона о парничном поступку, објављује оглас о 
постављању привременог заступника.

Јавни извршитељ Александар Такић именован за 
потручје Вишег и Привредног суда у Нишу, у поступ-
ку спровођења извршења који се пред јавним изврши-
тељем води под пословним бројем ИИ-21872/2019 на 
основу Решења о извршењу Основног суда у Нишу 
1ИИ-25549/2019 од 2. децембра 2019. године, ради на-
мирења новчаног потраживања извршног повериоца 
Ненада Васића, ЈМБГ 1309974974996, на основу члана 
81. став 2. тачка 4. Закона о парничном поступку донео 
је Решење ИИ-21872/2019 од 17. новембра 2021. годи-
не којим је поставио извршном дужнику Браниславу 
Патрногићу, ЈМБГ 0702984730033, чије прибивалиште 
ни боравиште нису познати, и који нема пуномоћника, 
за привременог заступника адв. Владимира Јоцића из 
Ниша, 7. јули 15.

Привремени заступник адв. Владимир Јоцић из 
Ниша заступаће извршног дужника Бранислава Патр-
ногића, ЈМБГ 0702984730033 у поступку спровођења 
овог извршења док се извршни дужник, његов закон-
ски заступник или пуномоћник не појави пред јавним 
извршитељем или док орган старатељства не обавести 
јавног извршитеља да је поставио старатеља.

Овај оглас биће објављен у „Службеном гласнику 
Републике Србије”, на огласној табли Основног суда у 
Нишу и на интернет страници Основног суда у Нишу.

  21-33630

НЕВАЖЕЋЕ ИСПРАВЕНЕВАЖЕЋЕ ИСПРАВЕ
– ЛИЧНЕ КАРТЕ –

Решењем ПС Горњи Милановац број 205-2-180-21 
од 07.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
007171856 издата од ПС Горњи Милановац на име Премовић 
Зоран, Горњи Милановац, Горњи Милановац. 01-1027421-2021

Решењем ПС Горњи Милановац број 205-2-181-21 
од 08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
010682717 издата од ПС Горњи Милановац на име Гавриловић 
Горан, Брђани, Горњи Милановац. 01-1027422-2021

Решењем ПС Рача број 2058-21-45 од 27.10.2021 проглаша-
ва се неважећим лична карта број 005334273 издата од ПС Рача 
на име Гајић Живота, Сипић, Рача. 01-1027423-2021

Решењем ПС Рача број 205-8-21-44 од 22.09.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 107990631 издата од ПС 
Смедеревска Паланка на име Благојевић Данијела, Сараново, 
Рача. 01-1027424-2021

Решењем ПУ Чачак број 205-1-558-21 од 04.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 009925147 издата од ПУ 
Чачак на име Цветковић Снежана, Чачак, Чачак. 01-1027425-2021

Решењем ПУ Чачак број 205-1-556-21 од 04.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 00349593 издата од ПУ 
Чачак на име Перовић Марко, Трнава, Чачак. 01-1027426-2021

Решењем ПУ Чачак број 205-1-55-21 од 04.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 0065658244 издата од ПУ 
Чачак на име Ћендић Милоје, Чачак, Чачак. 01-1027427-2021

Решењем ПУ Чачак број 205-1-407-21 од 04.08.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 004059269 издата од ПУ 
Чачак на име Тимотијевић Никола, Чачак, Чачак. 01-1027428-2021

Решењем ПУ Крагујевац број 205-41970-21 од 05.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 3760420 издата од ПУ 
Крагујевац на име Ђорђевић Братислав, Крагујевац, Крагујевац. 

01-1027429-2021
Решењем ПУ Крагујевац број 205-4184-21 од 05.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 9753569 издата од ПУ 
Крагујевац на име Мићуновић Милан, Крагујевац, Крагујевац. 

01-1027430-2021
Решењем ПУ Крагујевац број 205-4214-21 од 07.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 47244933 издата од 
ПУ Крагујевац на име Петровић Марица, Крагујевац, Крагујевац. 

01-1027431-2021
Решењем ПУ Крагујевац број 205-41775-21 од 05.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 9104036 издата од ПУ 
Крагујевац на име Зекавица Драгица, Крагујевац, Крагујевац. 

01-1027432-2021
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Решењем ПУ Крагујевац број 205-39638-21 од 01.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 5927622 издата од 
ПУ Крагујевац на име Синђелић Зоран, Крагујевац, Крагујевац. 

01-1027433-2021
Решењем ПУ Крагујевац број 205-41725-21 од 05.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 3439743 издата од ПУ 
Крагујевац на име Гаровић Десимир, Крагујевац, Крагујевац. 

01-1027434-2021
Решењем ПУ Крагујевац број 205-39000-21 од 20.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 9839083 издата од 
ПУ Крагујевац на име Кокерић Милан, Крагујевац, Крагујевац. 

01-1027435-2021
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-0117670-21 од 

23.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 01170670 
издата од ПУ Нови Пазар на име Ристић Сања, Постење, Нови 
Пазар. 01-1027436-2021

Решењем ПУ Нови Пазар број 205-00923475 од 25.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 0097223475 издата од 
ПУ Нови Пазар на име Шабановић Амар, Себечево, Нови Пазар. 

01-1027437-2021
Решењем ПС Нова Варош број 04-205-53-2021 од 

08.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
011237747 издата од ПС Нова Варош на име Шапоњић Милић, 
Нова Варош, Нова Варош. 01-1027438-2021

Решењем ПС Нова Варош број 04-205-52-2021 од 
08.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
009434861 издата од ПС Нова Варош на име Мијаиловић Румен-
ка, Сеништа, Нова Варош. 01-1027439-2021

Решењем ПС Аранђеловац број 205-42396-21 од 08.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 010982785 издата од 
ПС Аранђеловац на име Грујић Никола, Даросава, Аранђеловац. 

01-1027440-2021
Решењем ПС Бојник број 205-42824-21 од 08.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 9349094 издата од ПС Бојник 
на име Јушковић Божидар, Косанчић, Бојник. 01-1027441-2021

Решењем ПУ Ваљево број 205-42205-21 од 06.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 011238373 издата од ПУ 
Ваљево на име Живковић Милан, Ваљево, Ваљево. 

01-1027442-2021
Решењем ПС Бојник број 205-42694-21 од 08.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 007183999 издата од ПС 
Бојник на име Милковић Горан, Бојник, Бојник. 01-1027443-2021

Решењем ПУ Чачак број 205-1-559-21 од 06.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 009151773 издата од ПУ 
Чачак на име Макојевић Младен, Овчар бања, Чачак. 

01-1027444-2021
Решењем ПУ Чачак број 205-1-560-21 од 06.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0054927176 издата од ПУ 
Чачак на име Иванковић Мара, Чачак, Чачак. 01-1027445-2021

Решењем ПУ Чачак број 205-1-554-21 од 04.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 00916744 издата од ПУ 
Чачак на име Конић Маја, Чачак, Чачак. 01-1027446-2021

Решењем ПУ Чачак број 205-1-551-21 од 04.09.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 004067831 издата од ПУ 
Чачак на име Томовић Михајло, Чачак, Чачак. 01-1027447-2021

Решењем ПУ Чачак број 205-1-561-21 од 06.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 009990112 издата од ПУ 
Чачак на име Жиковић Лазар, Качулице, Чачак. 01-1027448-2021

Решењем ПУ Нови Пазар број 205-526-21 од 14.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 007272349 издата од 
ПУ Нови Пазар на име Маџовић Амел, Нови Пазар, Нови Пазар. 

01-1027449-2021
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-00483049 од 23.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 00483049 издата од 
ПУ Нови Пазар на име Селмановић Јасмин, Нови Пазар, Нови 
Пазар. 01-1027450-2021

Решењем ПУ Нови Пазар број 205-2933-21 од 30.09.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 008589503 издата од 
ПУ Нови Пазар на име Чаровац Фазила, Нови Пазар, Нови Пазар. 

01-1027451-2021
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-14 од 13.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 01146813 издата од ПУ 
Нови Пазар на име Врагић Џевад, Нови Пазар, Нови Пазар. 

01-1027452-2021
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-0107262742-21 од 

20.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број 0107627621 
издата од ПУ Нови Пазар на име Реџеповић Амра, Нови Пазар, 
Нови Пазар. 01-1027453-2021

Решењем ПУ Нови Пазар број 205-005528134-21 
од 21.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
0055238314 издата од ПУ Нови Пазар на име Чајевић Аладин, 
Нови Пазар, Нови Пазар. 01-1027454-2021

Решењем ПУ Нови Пазар број 205-007779848-21 од 
13.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00779818 
издата од ПУ Нови Пазар на име Коца Рамиз, Пожега, Нови Пазар. 

01-1027455-2021
Решењем ПС Опово број 205-42052-21 од 05.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0110621610 издата од 
ПС Опово на име Шарац Маца, Сакуле, Опово. 01-1027456-2021

Решењем ПУ Нови Пазар број 205-33946-21 од 23.09.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 01133394 издата од 
ПУ Нови Пазар на име Стефановић Вељко, Нови Пазар, Нови 
Пазар. 01-1027457-2021

Решењем ПУ Нови Пазар број 205-575-21 од 05.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 007072915 издата од ПУ 
Нови Пазар на име Зоранић Мерсета, Нови Пазар, Нови Пазар. 

01-1027458-2021
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-05587622 од 25.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0055887622 издата 
од ПУ Нови Пазар на име Шеховић Фахир, Нови Пазар, Нови 
Пазар. 01-1027459-2021

Решењем ПУ Нови Пазар број 205-017454814 од 25.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 0105455814 издата 
од ПУ Нови Пазар на име Ватић Алма, Нови Пазар, Нови Пазар. 

01-1027460-2021

Решењем ПУ Нови Пазар број 205-518-21 од 13.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 0048956 издата од ПУ 
Нови Пазар на име Салковић Илда, Нови Пазар, Нови Пазар. 

01-1027461-2021
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-541-21 од 20.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 00687681 издата од 
ПУ Нови Пазар на име Суљевић Аднан, Мур, Нови Пазар. 

01-1027462-2021
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-567-21 од 29.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 01091288 издата од 
ПУ Нови Пазар на име Демиш Решад, Нови Пазар, Нови Пазар. 

01-1027463-2021
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-537-21 од 20.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00982784 издата од ПУ 
Нови Пазар на име Омеровић Нурча, Нови Пазар, Нови Пазар. 

01-1027464-2021
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-450-21 од 20.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00466231 издата од ПУ 
Нови Пазар на име Граница Мирнеса, Нови Пазар, Нови Пазар. 

01-1027465-2021
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-395-21 од 30.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010934367 издата од 
ПУ Нови Пазар на име ДоловацСадика, Нови Пазар, Нови Пазар. 

01-1027466-2021
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-1032-21 од 13.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0011239931 издата 
од ПУ Нови Пазар на име Капиџић Ајиша, Варево, Нови Пазар. 

01-1027467-2021
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-521-21 од 13.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004396161 издата од 
ПУ Нови Пазар на име Сулејманаовић Амел, Нови Пазар, Нови 
Пазар. 01-1027468-2021

Решењем ПУ Нови Пазар број 205-34 од 17.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 007259963535 издата од 
ПУ Нови Пазар на име Недељковић Предаг, Нови Пазар, Нови 
Пазар. 01-1027469-2021

Решењем ПУ Нови Пазар број 205-470-21 од 27.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 00728448 издата од 
ПУ Нови Пазар на име Затрић Емина, Нови Пазар, Нови Пазар. 

01-1027470-2021
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-446-21 од 28.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 00592599 издата од 
ПУ Нови Пазар на име Омеровић Елмин, Кожље, Нови Пазар. 

01-1027471-2021
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-527-21 од 15.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009885708 издата од ПУ 
Нови Пазар на име Демировић Фикрета, Својбор, Нови Пазар. 

01-1027472-2021
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-00606847-21 од 

13.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
0060698747 издата од ПУ Нови Пазар на име Качапор Месуд, 
Сутјеска, Нови Пазар. 01-1027473-2021

Решењем ПУ Нови Пазар број 205-104905-21 од 13.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 010790805 издата од 
ПУ Нови Пазар на име Вучељ Едиса, Нови Пазар, Нови Пазар. 

01-1027474-2021
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-565-21 од 29.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010018885 издата од 
ПУ Нови Пазар на име Турковић Миа, Нови Пазар, Нови Пазар. 

01-1027475-2021
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-560-21 од 28.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 00537678 издата од 
ПУ Нови Пазар на име Јукић Мерхан, Нови Пазар, Нови Пазар. 

01-1027476-2021
Решењем ПС Врњачка Бања број 205-475-21 од 21.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009361535 издата од 
ПС Врњачка Бања на име Цветковић Обрад, Врњци, Врњачка 
Бања. 01-1027477-2021

Решењем ПС Врњачка Бања број 205-795-21 од 07.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 01058953 издата од 
ПС Врњачка Бања на име Перовић Ђорђе, Врњачка Бања, Вр-
њачка Бања. 01-1027478-2021

Решењем ПС Врњачка Бања број 205-301-21 од 19.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 00226125 издата од 
ПС Врњачка Бања на име Миковић Драган, Врњачка Бања, Вр-
њачка Бања. 01-1027479-2021

Решењем ПУ Нови Пазар број 205-529-21 од 16.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 006479795 издата од 
ПУ Нови Пазар на име Аранђеловић Александар, Пуста Туши-
мља, Нови Пазар. 01-1027480-2021

Решењем ПУ Нови Пазар број 2051-517-21 од 13.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 004889723 издата од 
ПУ Нови Пазар на име Милојевић Жељко, Постење, Нови Пазар. 

01-1027481-2021
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-45141-21 од 17.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007729228 издата од 
ПУ Нови Пазар на име Џаковац Сабина, Нови Пазар, Нови Пазар. 

01-1027482-2021
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-0060934 од 20.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006609394 издата од 
ПУ Нови Пазар на име Бачевац Хасиба, Нови Пазар, Нови Пазар. 

01-1027483-2021
Решењем ПУ Нови Пазар број 2059254-21 од 17.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 01095915 издата од 
ПУ Нови Пазар на име Исовић Лејла, Нови Пазар, Нови Пазар. 

01-1027484-2021
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-531-21 од 17.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0074521354 издата 
од ПУ Нови Пазар на име Рамовић Сеад, Постење, Нови Пазар. 

01-1027485-2021
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-566-21 од 29.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007640441 издата од 
ПУ Нови Пазар на име Баждар Мирсад, Иванча, Нови Пазар. 

01-1027486-2021

Решењем ПУ Нови Пазар број 205-55-21 од 28.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 00463,894 издата од 
ПУ Нови Пазар на име Хајровић Бахрија, Иванча, Нови Пазар. 

01-1027487-2021
Решењем ПС Ивањица број 205-1-114-21 од 06.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009264469 издата од 
ПС Ивањица на име Крџић Милутин, Луке, Ивањица. 

01-1027488-2021
Решењем ПУ Чачак број 205-1-571-21 од 11.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0068779342 издата од 
ПУ Чачак на име Терзић Јелена, Вапа, Чачак. 01-1027489-2021

Решењем ПУ Чачак број 205-1-562-21 од 07.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 0075635921 издата од 
ПУ Чачак на име Маринковић Страјин, Чачак, Чачак. 

01-1027490-2021
Решењем ПС Рековац број 205-71 од 12.10.2021 проглаша-

ва се неважећим лична карта број 009211701 издата од ПС Реко-
вац на име Симић Радојка, Калудра, Рековац. 01-1027491-2021

Решењем ПУ Чачак број 205-1-59-21 од 11.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 010251839 издата од ПУ 
Чачак на име Неђељко Гајевић, Калудра, Чачак. 01-1027492-2021

Решењем ПС Ивањица број 205-1-116-21 од 07.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 007112637 издата од 
ПС Ивањица на име Хоснер Јелена, Ивањица, Ивањица. 

01-1027493-2021
Решењем ПС Ивањица број 205-1-113-21 од 01.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010528532 издата од 
ПС Ивањица на име Маричић Александра, Девићи, Ивањица. 

01-1027494-2021
Решењем ПС Горњи Милановац број 205-2-184-21 

од 13.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
007095600 издата од ПУ Лесковац на име Џоковић Дејан, Мај-
дан, Горњи Милановац. 01-1027495-2021

Решењем ПС Горњи Милановац број 205-2-182-21 
од 08.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
007518802 издата од ПС Горњи Милановац на име Јовановић 
Љиљана, Г. Милановац, Горњи Милановац. 01-1027496-2021

Решењем ПУ Чачак број 205-1-566-21 од 07.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 0088742361 издата од 
ПУ Чачак на име Јовашевић Милена, Чачак, Чачак. 

01-1027497-2021
Решењем ПС Неготин број 205-204-21 од 30.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 005674412 издата од ПС 
Неготин на име Фируловић Жикица, Мокрање, Неготин. 

01-1027498-2021
Решењем ПС Неготин број 205-205-21 од 01.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0056873526 издата од 
ПС Неготин на име Јовановић Иван, Уровице, Неготин. 

01-1027499-2021
Решењем ПС Неготин број 20-206-21 од 01.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009667434 издата од ПС 
Неготин на име Станојевић Алелсандра, Неготин, Неготин. 

01-1027500-2021
Решењем ПС Неготин број 205-207-21 од 04.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 005683309 издата од ПС 
Неготин на име Страиновић Бобан, Бадњево, Неготин. 

01-1027501-2021
Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-389-21 од 11.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 7488824 издата од 
ПС Стара Пазова на име Јовановић Ђура, Стара Пазова, Стара 
Пазова. 01-1027502-2021

Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-387-21 од 08.09.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 5407259 издата од 
ПС Стара Пазова на име Јовановић Небојша, Сурдук, Стара Па-
зова. 01-1027503-2021

Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-386-21 од 08.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 003556169 издата од 
ПС Стара Пазова на име Танацковић Бато, Стари Бановци, Стара 
Пазова. 01-1027504-2021

Решењем ПС Тител број 004154901 од 07.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 004154901 издата од ПС 
Тител на име Миловац Марина, Тител, Тител. 01-1027505-2021

Решењем ПС Власотинце број 205-209987-21 од 19.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 007322286 издата од 
ПС Власотинце на име Лепојевић Александар, Власотинце, Вла-
сотинце. 01-1027506-2021

Решењем ПС Власотинце број 205-20606-21 од 17.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 008455656 издата од 
ПС Власотинце на име Стојиљковић Драгана, Власотинце, Вла-
сотинце. 01-1027507-2021

Решењем ПС Власотинце број 205-203262-21 од 14.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 008448026 издата од 
ПС Власотинце на име Анђелковић Јелена, Свође, Власотинце. 

01-1027508-2021
Решењем ПС Власотинце број 205-21477-21 од 21.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006692888 издата од 
ПС Власотинце на име Стојановић Благоје, Власотинце, Власо-
тинце. 01-1027509-2021

Решењем ПС Власотинце број 205-23049-21 од 31.05.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 0165865 издата од 
ПС Власотинце на име Момчиловић Мирољуб, Власотинце, 
Власотинце. 01-1027510-2021

Решењем ПС Власотинце број 205-20703-21 од 18.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 009554657 издата од 
ПС Власотинце на име Пешић Весна, Власотинце, Власотинце. 

01-1027511-2021
Решењем ПС Власотинце број 205-21243-21 од 20.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009188959 издата од 
ПС Власотинце на име Стојковић Слађана, Власотинце, Власо-
тинце. 01-1027512-2021

Решењем ПС Власотинце број 205-22339-21 од 26.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 0097665858 издата 
од ПС Власотинце на име Раденковић Бранка, Власотинце, Вла-
сотинце. 01-1027513-2021
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Решењем ПС Власотинце број 205-2-217456-21 од 

25.08.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00844252 
издата од ПС Власотинце на име Стојиљковић Марио, Шишава, 
Власотинце. 01-1027514-2021

Решењем ПС Власотинце број 205-218398-21 од 26.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 009844110 издата од 
ПС Власотинце на име Стаменковић Милош, Шишава, Власо-
тинце. 01-1027515-2021

Решењем ПС Варварин број 2052-5512 од 08.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 004635512 издата од ПС 
Варварин на име Марковић Зоран, Обреж, Варварин. 

01-1027516-2021
Решењем ПУ Краљево број 205-6-585-21 од 08.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0062208007 издата 
од ПУ Краљево на име Ковачевић Марко, Краљево, Краљево. 

01-1027517-2021
Решењем ПУ Краљево број 205-583-2021 од 07.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010935224 издата од 
ПУ Краљево на име Балтић Стефан, Чибуковац, Краљево. 

01-1027518-2021
Решењем ПУ Краљево број 205-6-582-221 од 07.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008964321 издата од 
ПУ Краљево на име Јеротијевић Голубан, Чибуковац, Краљево. 

01-1027519-2021
Решењем ПУ Краљево број 2056-256-2021 од 15.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009017844 издата од 
ПУ Краљево на име Рашковић Радојко, Конарево, Краљево. 

01-1027520-2021
Решењем ПУ Краљево број 205-6-580-2021 од 06.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006808434 издата од 
ПУ Краљево на име Богојевић Бунарџић Драгана, Краљево, Кра-
љево. 01-1027521-2021

Решењем ПУ Краљево број 205-6-579-2021 од 06.09.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 009955119 издата од 
ПУ Краљево на име Николић Немања, Краљево, Краљево. 

01-1027522-2021
Решењем ПУ Краљево број 205-6576-2021 од 06.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008702657 издата од 
ПУ Краљево на име Величанин Тања, Краљево, Краљево. 

01-1027523-2021
Решењем ПУ Краљево број 205-6575-2021 од 06.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007601928 издата од 
ПУ Краљево на име Ђоковић Бисерка, Краљево, Краљево. 

01-1027524-2021
Решењем ПУ Краљево број 2085-6-577-2021 од 06.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 003615143 издата од 
ПУ Краљево на име Стлић Вања, Краљево, Краљево. 

01-1027525-2021
Решењем ПУ Краљево број 205-6-572-2021 од 05.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004661565 издата од 
ПУ Краљево на име Деновић Миомир, Краљево, Краљево. 

01-1027526-2021
Решењем ПУ Краљево број 205-6-435-2021 од 04.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006672313 издата од 
ПУ Краљево на име Дедовић Вукашин, Краљево, Краљево. 

01-1027527-2021
Решењем ПУ Краљево број 205-564-21021 од 29.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010867695 издата од 
ПУ Краљево на име Крстић Верица, Краљево, Краљево. 

01-1027528-2021
Решењем ПУ Краљево број 205-6-584-2021 од 07.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004728395 издата од 
ПУ Ниш на име Домановић Данијела, Конарево, Краљево. 

01-1027529-2021
Решењем ПУ Краљево број 205-6-573-2021 од 05.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010940932 издата од ПУ 
Краљево на име Лишанин Душан, Лазац, Краљево. 01-1027530-2021

Решењем ПУ Краљево број 205-6-571-2021 од 04.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 003420157 издата од 
ПУ Краљево на име Пајовић Ивана, Краљево, Краљево. 

01-1027531-2021
Решењем ПУ Краљево број 205-6-570-2021 од 01.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006073534 издата од 
ПУ Краљево на име Видовић Ђорђе, Краљево, Краљево. 

01-1027532-2021
Решењем ПУ Краљево број 205-6-569-2021 од 01.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 00693170 издата од 
ПУ Краљево на име Божић Милан, Краљево, Краљево. 

01-1027533-2021
Решењем ПС Бачка Паланка број 205-38672-21 од 

14.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
007330112 издата од ПС Бачка Паланка на име Тица Богдан, Бач-
ка Паланка, Бачка Паланка. 01-1027534-2021

Решењем ПС Бачка Паланка број 205-38945-21 од 
16.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
004329345 издата од ПС Бачка Паланка на име Халас Бранислав, 
Бачка Паланка, Бачка Паланка. 01-1027535-2021

Решењем ПС Врбас број 205-47-212-21 од 04.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 8025566 издата од ПС 
Врбас на име Гуњевић Сретен, Врбас, Врбас. 01-1027536-2021

Решењем ПС Врбас број 205-47-213-21 од 04.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 58797310 издата од ПС 
Врбас на име Данијел Штал, Врбас, Врбас. 01-1027537-2021

Решењем ПС Врбас број 205-47-214-21 од 05.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 11533636 издата од ПС 
Врбас на име Ђаконовић Душко, Врбас, Врбас. 01-1027538-2021

Решењем ПС Врбас број 205-47-215-21 од 07.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 1042085 издата од ПС 
Врбас на име Огњановић Никола, Врбас, Врбас. 01-1027539-2021

Решењем ПС Врбас број 20547-2017-21 од 30.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 8060516 издата од ПС 
Врбас на име Јокановић Урош, Врбас, Врбас. 01-1027540-2021

Решењем ПС Врбас број 205-47-199-21 од 20.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 112410169 издата од ПС 
Врбас на име Бобић Невен, Савино село, Врбас. 01-1027541-2021

Решењем ПУ Јагодина број 005-42588-21 од 07.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 00894214800 издата 
од ПУ Јагодина на име Игњатовић Драгиша, Јагодина, Јагодина. 

01-1027542-2021
Решењем ПУ Јагодина број 205-21716-21 од 29.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 00104522285 издата 
од ПУ Јагодина на име Насковић Горан, Ракитово, Јагодина. 

01-1027543-2021
Решењем ПУ Јагодина број 205-42488-21 од 04.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 00694578 издата од 
ПУ Јагодина на име Томић Соња, Јагодина, Јагодина. 

01-1027544-2021
Решењем ПС Чока број 205-6-34-21 од 08.09.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 006577910 издата од ПС 
Чока на име Николић Нинослав, Чока, Чока. 01-1027545-2021

Решењем ПС Житорађа број ПС Житорађа од 08.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 010799914 издата од 
ПС Житорађа на име Ибрић Миљана, Доњи Дреновац, Житорађа. 

01-1027546-2021
Решењем ПС Житорађа број 205-2058-21 од 07.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009436324 издата од 
ПС Житорађа на име Илић Живота, Ђакус, Житорађа. 

01-1027547-2021
Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-534 од 08.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 3917783 издата од 
ПУ Зрењанин на име Еремић Златомир, Меленци, Зрењанин. 

01-1027548-2021
Решењем ПУ Зрењанин број 0320-5-533 од 08.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 9917153 издата од ПУ 
Зрењанин на име Габријела Шемовић, Зрењанин, Зрењанин. 

01-1027549-2021
Решењем ПУ Зрењанин број 03-20-5-531 од 07.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10799166 издата од 
ПУ Зрењанин на име Митић Виолета, Книћанин, Зрењанин. 

01-1027550-2021
Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-532 од 08.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 73565140 издата од 
ПУ Зрењанин на име Кесић Милош, Зрењанин, Зрењанин. 

01-1027551-2021
Решењем ПС Ковачица број 2051-123-21 од 04.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 01165861 издата од 
ПС Ковачица на име Сокол Мартин, Ковачица, Ковачица. 

01-1027552-2021
Решењем ПС Ковачица број 2051-122-21 од 04.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007435640 издата од 
ПС Ковачица на име Милошев Драгана, Црепаја, Ковачица. 

01-1027553-2021
Решењем ПС Трстеник број 205-6-184-21 од 04.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 9861638 издата од 
ПС Трстеник на име Палић Миломир, Трстеник, Трстеник. 

01-1027554-2021
Решењем ПС Трстеник број 205-6-183-21 од 01.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 7591233 издата од 
ПС Трстеник на име Бачевић Радиша, Оџаци, Трстеник. 

01-1027555-2021
Решењем ПУ Лесковац број 205-3330-21 од 07.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 9695026 издата од ПУ 
Лесковац на име Шћепановић Станојка, Лесковац, Лесковац. 

01-1027556-2021
Решењем ПУ Лесковац број 205-3414-21 од 08.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 6271565 издата од 
ПУ Лесковац на име Стојановић Предраг, Лесковац, Лесковац. 

01-1027557-2021
Решењем ПС Апатин број 2502-566 од 15.09.2021 проглаша-

ва се неважећим лична карта број 00958668 издата од ПС Апатин 
на име Јанчић Никола, Апатин, Апатин. 01-1027558-2021

Решењем ПС Оџаци број 205-42-134-2021 од 11.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 003786148 издата од 
ПС Оџаци на име Илић Селма, Бачки Грачац, Оџаци. 

01-1027559-2021
Решењем ПС Оџаци број 205-42-133-2021 од 11.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 012221225 издата од 
ПС Оџаци на име Гвозденовић Никола, Ратково, Оџаци. 

01-1027560-2021
Решењем ПС Оџаци број 205-42-132-2021 од 08.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0057448223 издата 
од ПС Оџаци на име Игњатовић Јелена, Оџаци, Оџаци. 

01-1027561-2021
Решењем ПС Апатин број 205-47 од 04.10.2021 проглаша-

ва се неважећим лична карта број 0107548908 издата од ПС Апа-
тин на име Бурсаћ Јелена, Апатин, Апатин. 01-1027562-2021

Решењем ПС Деспотовац број 205-5269-21 од 16.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 006194805 издата од 
ПС Деспотовац на име Изворинка Јовановић, Ресавица, Деспо-
товац. 01-1027563-2021

Решењем ПС Деспотовац број 205-5455-221 од 16.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 003648134 издата од 
ПС Деспотовац на име Тодоровић Драган, Грабовица, Деспотовац. 

01-1027564-2021
Решењем ПС Деспотовац број 205-5439-21 од 16.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005680176 издата од 
ПС Деспотовац на име Милошевић Златица, Деспотовац, Деспо-
товац. 01-1027565-2021

Решењем ПС Дољевац број 205-86-21 од 11.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 009283266 издата од ПС 
Дољевац на име Живковић Јагода, Малошиште, Дољевац. 

01-1027566-2021
Решењем ПС Житиште број 03-205-4-33-21 од 28.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010921735 издата од 
ПС Житиште на име Золтан Бенак, Торда, Житиште. 

01-1027567-2021
Решењем ПС Житиште број 03-205-4-55-21 од 17.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004793220 издата од 
ПС Житиште на име Свиленгаћин Немања, Банатско Карађорђе-
во, Житиште. 01-1027568-2021

Решењем ПС Кнић број 205-40549-21-44 од 07.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 004055249 издата од 
ПС Кнић на име Кнежевић Драган, Крагујевац, Крагујевац. 

01-1027569-2021
Решењем ПС Трстеник број 2056-186-21 од 04.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 70237369 издата од 
ПС Трстеник на име Јанићијевић Милан, Богдање, Трстеник. 

01-1027570-2021
Решењем ПС Трстеник број 205-6-101-21 од 08.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10620654 издата од 
ПС Трстеник на име Вукчевић Вељко, Трстеник, Трстеник. 

01-1027571-2021
Решењем ПС Трстеник број 205-6-185-21 од 04.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 450016 издата од ПС 
Трстеник на име Петровић Зорка, Трстеник, Трстеник. 

01-1027572-2021
Решењем ПС Трстеник број 205-6-187-21 од 04.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 205-6-187-21 издата од 
ПС Трстеник на име Микуловић Дртагиша, Осаоница, Трстеник. 

01-1027573-2021
Решењем ПС Лебане број 205-42195-21 од 06.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010193365 издата од ПС 
Лебане на име Јашаревић Стефан, Лебане, Лебане. 

01-1027574-2021
Решењем ПС Трстеник број 205-6-188-21 од 05.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 36222096 издата од 
ПС Трстеник на име Миловановић Љиљана, Бресно поље, Тр-
стеник. 01-1027575-2021

Решењем ПС Лебане број 205-40870-21 од 29.09.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 005219327 издата од ПС 
Лебане на име Голубовић Владимир, Лебане, Лебане. 

01-1027576-2021
Решењем ПС Дољевац број 205-87-21 од 11.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009208390 издата од ПС 
Дољевац на име Филиповић Јован, Белотинац, Дољевац. 

01-1027577-2021
Решењем ПС Рашка број 205*-767-2021 од 05.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 01095539411 издата од 
ПС Рашка на име Савић Стефан, Рашка, Рашка. 01-1027578-2021

Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-384-21 од 07.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 9982232 издата од 
ПС Стара Пазова на име Мрђић Никола, Стари Бановци, Стара 
Пазова. 01-1027579-2021

Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-388-21 од 08.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 008517554 издата од ПС 
Стара Пазова на име Вагић Јована, Стара Пазова, Стара Пазова. 

01-1027580-2021
Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-385-21 од 08.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007067587 издата 
од ПС Стара Пазова на име Милошевић Радомир, Нова Пазова, 
Стара Пазова. 01-1027581-2021

Решењем ПС Аранђеловац број 205-383535-21 од 
01.12.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009329793 
издата од ПС Аранђеловац на име Догањић Милош, Аранђело-
вац, Аранђеловац. 01-1027582-2021

Решењем ПС Аранђеловац број 205-400534-21 од 
01.12.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
004475121 издата од ПС Аранђеловац на име Драгосавац Лазар, 
Аранђеловац, Аранђеловац. 01-1027583-2021

Решењем ПС Лапово број 205-12-21-30 од 01.12.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 0090890801 издата од 
ПС Лапово на име Недељковић Иван, Лапово, Лапово. 

01-1027584-2021
Решењем ПС Лапово број 205-12-21-31 од 01.12.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 205-12-21-31 издата од 
ПС Лапово на име Симеуновић Милош, Лапово, Лапово. 

01-1027585-2021
Решењем ПС Беочин број 205-2-69-21 од 30.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 007392007 издата од ПС Бео-
чин на име Башица Војислав, Беочин, Беочин. 01-1027586-2021

Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-493 од 04.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 5047009 издата од 
ПУ Зрењанин на име Дулијан Радослав, Перлез, Зрењанин. 

01-1027587-2021
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-0039413-21 од 

23.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 0039143 
издата од ПУ Нови Пазар на име Мушић Тахир, Нови Пазар, 
Нови Пазар. 01-1027588-2021

Решењем ПУ Нови Пазар број 205-568-21 од 29.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 010832619 издата од 
ПУ Нови Пазар на име Машовић Бењамин, Нови Пазар, Нови 
Пазар. 01-1027589-2021

Решењем ПУ Нови Пазар број 2005-564-21 од 29.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 0103902 издата од 
ПС Палилула на име Рајковић Ана, Нови Пазар, Нови Пазар. 

01-1027590-2021
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-33946-21 од 23.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006584986 издата од ПС 
Палилула на име Мехмедовић Сенад, Нови Пазар, Нови Пазар. 

01-1027591-2021
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-536-21 од 20.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008337795 издата од 
ПУ Нови Пазар на име Ташевци Амина, Нови Пазар, Нови Пазар. 

01-1027592-2021
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-73-21 од 05.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 00430100 издата од 
ПУ Нови Пазар на име Антић Саша, Нови Пазар, Нови Пазар. 

01-1027593-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-5-2226 од 28.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 006509381 издата од ПУ 
Нови Сад на име Малешевић Татјана, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1027594-2021
Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-524 од 06.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 755774 издата од ПУ Зре-
њанин на име Лукић Саша, Елемир, Зрењанин. 01-1027595-2021
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Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-525 од 06.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 01093778 издата од 
ПУ Зрењанин на име Дајић Дарко, Зрењанин, Зрењанин. 

01-1027596-2021
Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-526 од 06.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 1442750 издата од 
ПУ Зрењанин на име Бокић Стефан, Клек, Зрењанин. 

01-1027597-2021
Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-527 од 28.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007733816 издата од 
ПУ Зрењанин на име Костић Зоран, Зрењанин, Зрењанин. 

01-1027598-2021
Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-529 од 07.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0079063086 издата 
од ПУ Зрењанин на име Качавенда Соња, Зрењанин, Зрењанин. 

01-1027599-2021
Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-528 од 07.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 105167 издата од ПУ 
Зрењанин на име Раду Јована, Перлез, Зрењанин. 

01-1027600-2021
Решењем ПУ Зрењанин број 03-20-5-530 од 07.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 4940252 издата од 
ПУ Зрењанин на име Мојић Мирослав, Зрењанин, Зрењанин. 

01-1027601-2021
Решењем ПС Инђија број 0106429441 од 01.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 01062994 издата од ПС 
Инђија на име Марић Огњен, Бешка, Инђија. 01-1027602-2021

Решењем ПС Инђија број 205-7-185-21 од 24.06.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 010808196 издата од ПС 
Инђија на име Славуј Сара, Бешка, Инђија. 01-1027603-2021

Решењем ПС Инђија број 2057-183-21 од 05.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 005035847 издата од ПС 
Инђија на име Велединовић Гордана, Инђија, Инђија. 

01-1027604-2021
Решењем ПС Инђија број 205-7-180-21 од 28.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00333659 издата од ПС 
Инђија на име Павловић Далибор, Инђија, Инђија. 

01-1027605-2021
Решењем ПС Тител број 2058-51 од 04.10.2021 проглашава 

се неважећим лична карта број 0010432311 издата од ПС Тител 
на име Здравко Зец, Тител, Тител. 01-1027606-2021

Решењем ПС Тител број 205-8-50 од 01.10.2021 проглаша-
ва се неважећим лична карта број 004977703 издата од ПС Тител 
на име Канура Славица, Тител, Тител. 01-1027607-2021

Решењем ПС Тител број 2058-49 од 30.09.2021 проглашава 
се неважећим лична карта број 00109684143 издата од ПС Тител 
на име Станковић Жељан, Мошорин, Тител. 01-1027608-2021

Решењем ПС Шид број 205-42065-21 од 05.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 00866971 издата од ПС 
Шид на име Шушкић Јелена, Шид, Шид. 01-1027609-2021

Решењем ПС Лајковац број 205-2-58-21 од 30.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 8130497 издата од ПС 
Лајковац на име Ђурђевић Немања, Лајковац, Лајковац. 

01-1027610-2021
Решењем ПС Лајковац број 205-59-21 од 06.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 8267616 издата од ПС 
Лајковац на име Радосављевић Драган, Лајковац, Лајковац. 

01-1027611-2021
Решењем ПС Рашка број 205-777-2021 од 08.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00959301 издата од ПС 
Рашка на име Павловић Слободан, Рашка, Рашка. 

01-1027612-2021
Решењем ПС Љиг број 205-42746-21 од 05.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 10204414 издата од ПС Љиг 
на име Жујевић Света, Липље, Љиг. 01-1027613-2021

Решењем ПУ Смедерево број 205-1235 од 25.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 010382895 издата од ПУ 
Смедерево на име Милошевић Јована, Смедерево, Смедерево. 

01-1027614-2021
Решењем ПУ Смедерево број 205-1513 од 04.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009451560 издата од ПУ 
Смедерево на име Марјановић Милорад, Осипаоница, Смедерево. 

01-1027615-2021
Решењем ПУ Смедерево број 205-1848-21 од 29.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 00752521715 издата 
од ПУ Смедерево на име Јовановић Зоран, Скобаљ, Смедерево. 

01-1027616-2021
Решењем ПУ Смедерево број 205-10504 од 01.12.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0102542560 издата 
од ПУ Смедерево на име Јовановић Синиша, Лугавчина, Смеде-
рево. 01-1027617-2021

Решењем ПУ Смедерево број 205-1502 од 01.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 010837155 издата од ПУ 
Смедерево на име Журжинов Петар, Смедерево, Смедерево. 

01-1027618-2021
Решењем ПУ Смедерево број 205-1500 од 01.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 012560972 издата од ПУ 
Смедерево на име Илић Бојан, Радинац, Смедерево. 

01-1027619-2021
Решењем ПУ Смедерево број 205-1456-21 од 22.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006450393 издата од 
ПУ Смедерево на име Бранковић Дејан, Осипаоница, Смедерево. 

01-1027620-2021
Решењем ПУ Смедерево број 205-1511 од 04.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0098525550 издата од 
ПУ Смедерево на име Антић Добрила, Радинац, Смедерево. 

01-1027621-2021
Решењем ПС Опово број 205-4199-21 од 05.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00101246002 издата од 
ПС Палилула на име Остојић Анђела, Опово, Опово. 

01-1027622-2021
Решењем ПС Рума број 205--241-21 од 01.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 01133085 издата од ПС 
Рума на име Миљковић Жељко, Рума, Рума. 01-1027623-2021

Решењем ПС Аранђеловац број 205-42601-21 од 08.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 00774962 издата од 
ПС Аранђеловац на име Јанковић Катарина, Аранђеловац, Аран-
ђеловац. 01-1027624-2021

Решењем ПС Коцељева број 205-4294 од 07.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 008972547 издата од ПС 
Коцељева на име Михаиловић Нада, Доње Црниљево, Коцељева. 

01-1027625-2021
Решењем ПС Голубац број 205-2124-21 од 08.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 006634348 издата од ПС 
Голубац на име Костић Маја, Кудреш, Голубац. 01-1027626-2021

Решењем ПС Пожега број 205-178/21 од 04.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 00634899 издата од ПС 
Пожега на име Јанићијевић Милена, Прудови, Пожега. 

01-1027627-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2243 од 30.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 004146233 издата од ПУ 
Нови Сад на име Киурски Небојша, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1027628-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2246 од 23.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 007502424 издата од ПУ 
Нови Сад на име Бадњар Небојша, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1027629-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2278 од 05.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 10057406 издата од ПУ 
Нови Сад на име Лубрић Марко, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1027630-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2273 од 04.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 10497195 издата од ПУ 
Нови Сад на име Рајков Милена, Каћ, Нови Сад. 

01-1027631-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2266 од 04.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 7028719 издата од ПУ 
Нови Сад на име Радоњић Стана, Петроварадин, Нови Сад. 

01-1027632-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2253 од 01.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010715662 издата од ПУ 
Нови Сад на име Шаћири Туркијан, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1027633-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058/-2262 од 01.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0109454215 издата од 
ПУ Нови Сад на име Спасић Марко, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1027634-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2258 од 01.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 008702721 издата од ПУ 
Нови Сад на име Тиста Јанош, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1027635-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2284 од 05.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 00798850 издата од ПУ Нови 
Сад на име Ковачевић Јована, Бегеч, Нови Сад. 01-1027636-2021

Решењем ПУ Нови Сад број 205--2305 од 06.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 878961 издата од ПУ Нови 
Сад на име Курти Терез, Нови Сад, Нови Сад. 01-1027637-2021

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2304 од 06.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 5941476 издата од ПУ 
Нови Сад на име Благојевић Милан, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1027638-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2283 од 05.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 5184096 издата од ПУ 
Нови Сад на име Вучетић Мићић Јелена, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1027639-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2290 од 05.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 7553690 издата од ПУ 
Нови Сад на име Џаферовић Веселин, Петроварадин, Нови Сад. 

01-1027640-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2298 од 06.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 623567 издата од ПУ 
Нови Сад на име Голубовић Гордана, Петроварадин, Нови Сад. 

01-1027641-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2292 од 05.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 5173021 издата од ПУ 
Нови Сад на име Нешић Милан, Ветерник, Нови Сад. 

01-1027642-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2265 од 04.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 7797697 издата од ПУ 
Нови Сад на име Милинковић Дивна, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1027643-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2256 од 01.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 004413495 издата од ПУ 
Нови Сад на име Агатић Зоран, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1027644-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2255 од 01.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00653680 издата од ПУ 
Нови Сад на име Першић Јосип, Петроварадин, Нови Сад. 

01-1027645-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2245 од 30.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 007698047 издата од ПУ 
Нови Сад на име Суља Аднан, Петроварадин, Нови Сад. 

01-1027646-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2207 од 27.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 7505882 издата од ПУ 
Нови Сад на име Вучетић Светлана, Петроварадин, Нови Сад. 

01-1027647-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2236 од 29.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 006622176 издата од ПУ 
Нови Сад на име Ковачевић Игор, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1027648-2021
Решењем ПС Пожега број 2058-2209 од 27.09.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 6150872 издата од ПС 
Пожега на име Катана Маринко, Петроварадин, Нови Сад. 

01-1027649-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2214 од 27.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 1071964 издата од ПУ 
Нови Сад на име Јерковић Славен, Футог, Нови Сад. 

01-1027650-2021

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2119 од 16.09.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 0063296100 издата од 
ПУ Нови Сад на име Шкрбић Стефан, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1027651-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2102 од 14.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010923461 издата од ПУ 
Нови Сад на име Кнежевић Јован, Футог, Нови Сад. 

01-1027652-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2250 од 01.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00938341 издата од ПУ 
Нови Сад на име Марчета Мирјана, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1027653-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2249 од 01.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 011004736 издата од ПУ 
Нови Сад на име Кнежевић Игор, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1027654-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2238 од 29.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 10796039 издата од ПУ 
Нови Сад на име Ескић Божица, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1027655-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2235 од 29.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00796243 издата од ПУ 
Нови Сад на име Бошковић Стеван, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1027656-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2285 од 05.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 205-8-2285 издата од ПУ 
Нови Сад на име Тешановић Тамара, Сремска Каменица, Нови 
Сад. 01-1027657-2021

Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2270 од 04.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 3309806 издата од ПУ 
Нови Сад на име Тодоровић Виолета, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1027658-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2294 од 05.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 9318835 издата од ПУ 
Нови Сад на име Андрић Вељко, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1027659-2021
Решењем ПС Беочин број 205-8-2254 од 01.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 01093141 издата од ПС 
Беочин на име Радевић Милош, Раковац, Беочин. 

01-1027660-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2279 од 05.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 10813851 издата од ПУ 
Нови Сад на име Спасојевић Дамјан, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1027661-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2252 од 01.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010982032 издата од 
ПУ Нови Сад на име Цвјетићанин Александар, Нови Сад, Нови 
Сад. 01-1027662-2021

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2271 од 04.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 10020201 издата од ПУ 
Нови Сад на име Ољача Марко, Футог, Нови Сад. 

01-1027663-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 20588-2297 од 05.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 81250702 издата од ПУ 
Нови Сад на име Пандуровић Жељка, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1027664-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-82276 од 04.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 7376634 издата од ПУ 
Нови Сад на име Мијић Марина, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1027665-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2274 од 04.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 10543757 издата од ПУ 
Нови Сад на име Тошић Богољуб, Петроварадин, Нови Сад. 

01-1027666-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-85281 од 05.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 3703255 издата од ПУ 
Нови Сад на име Попвић Славко, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1027667-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2151 од 20.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 994548 издата од ПУ 
Нови Сад на име Лукић Николина, Ченеј, Нови Сад. 

01-1027668-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-2275 од 04.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 10778255 издата од ПУ 
Нови Сад на име Гајић Хорват Љиљана, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1027669-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2139 од 08.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 1033841963 издата од 
ПУ Нови Сад на име Максимовић Наташа, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1027670-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2301 од 06.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 80796423 издата од ПУ 
Нови Сад на име Алијевић Мирослав, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1027671-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2309 од 07.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 8257656 издата од ПУ 
Нови Сад на име Бубуљ Мира, Футог, Нови Сад. 

01-1027672-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2268 од 04.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 7942039 издата од ПУ 
Нови Сад на име Пранић Душанка, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1027673-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2286 од 05.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 9603433 издата од ПУ 
Нови Сад на име Ужар Ангелина, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1027674-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2280 од 05.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 10628794 издата од ПУ 
Нови Сад на име Вукашиновић Бојан, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1027675-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2216 од 27.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00626445 издата од ПУ 
Нови Сад на име Лазаревић Александра, Шишатовац, Нови Сад. 

01-1027676-2021
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Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2237 од 29.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00541664 издата од ПУ 
Нови Сад на име Ибрајтер Љубомир, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1027677-2021
Решењем ПС Дољевац број 205-88-21 од 12.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00353600 издата од ПС 
Дољевац на име Миленковић Небојша, Белотинац, Дољевац. 

01-1027678-2021
Решењем ПС Горњи Милановац број 205-2-183-21 

од 13.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
005077078 издата од ПС Горњи Милановац на име Павловић Бо-
јана, Рудник, Горњи Милановац. 01-1027679-2021

Решењем ПУ Приштина број 205-67-21 од 05.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 005072589 издата од ПУ 
Приштина на име Синани Газменд, Приштина, Приштина. 

01-1027680-2021
Решењем ПУ Приштина број 205-66-21 од 30.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 005489054 издата од ПУ 
Приштина на име Максимовић Далибор, Сушица, Приштина. 

01-1027681-2021
Решењем ПУ Приштина број 205-65-21 од 28.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 01057761 издата од ПУ 
Приштина на име Стевић Стефан, Косово поље, Приштина. 

01-1027682-2021
Решењем ПС Прибој број 205-1-107-21 од 08.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 008125784 издата од ПС 
Прибој на име Силајџић Санела, Прибој, Прибој. 

01-1027683-2021
Решењем ПС Мерошина број 52-21 од 13.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 010029172 издата од ПС 
Мерошина на име Тошић Александра, Мерошина, Мерошина. 

01-1027684-2021

– ИСПРАВЕ СТРАНАЦА –
Lucimeire Alves Ribeiro, Београд, дипломатска лична карта 

BRA - 00034 D 04442, издата од Министарства спољних послова 
РС. 03-04-1000076-2021

Tranulis Luka, Београд, дипломатска лична карта AUS-
00027 D-03975, издата од Министарства спољних послова у Бео-
граду. 03-04-1000077-2021

Kunovar Mateja, Београд, дипломатска лична карта EU-
00044 D 04626, издата од Министарства спољних послова РС. 

03-04-1000078-2021
Лична карта за странца број 12147 издатa од ПУ Београд 

на име Huang Jie, Београд, решењем ПУ Београд број 26.2-
1536/21 од 29.11.2021. 03-01-1000079-2021

– СЛУЖБЕНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ –
Тадић Иван, Чачак војна легитимација бр. 000174923 изда-

та од Војске Србије. 04-01-1000539-2021
Dobergard d.o.o., Београд, службена легитимација службе-

ника приватног обезбеђења број 37741, издата од Министарства 
унутрашњих послова РС на име Урошевић Милан. 

04-10-1000540-2021
Рађеновић Ђуро, Београд, службена легитимација службе-

ника приватног обезбеђења бр. 22901, издата од Министарства 
унутрашњих послова РС. 04-10-1000541-2021

Јоксовић Радивоје, Крагујевац легитимација детектива бр. 
14 издата/e од Министарства унутрашњих послова, Београд. 

04-09-1000542-2021
Dobergard d.o.o., Београд, службена легитимација службе-

ника приватног обезбеђења број 49794, издата од Министарства 
унутрашњих послова РС на име Мајсторовић Светлана. 

04-10-1000543-2021
Dobergard d.o.o., Београд, службена легитимација службе-

ника приватног обезбеђења број 35403, издата од Министарства 
унутрашњих послова РС на име Миличевић Стеван. 

04-10-1000544-2021
Коџопељић Биљана, Београд идентификациона картица бр. 

000150458 издата/e од Министарства одбране РС. 
04-09-1000545-2021

Поповић Предраг, Београд адвокатска легитимација бр. 
4659 издата од Адвокатске коморе Београд. 04-06-1000546-2021

Митрић П. Срећко, Београд адвокатска легитимација бр. 
5579 издата од Адвокатскe коморe Београд. 04-06-1000547-2021

Рачић Драган, Рашка војна легитимација бр. 000171215 из-
дата од Војскe Републике Србије. 04-01-1000548-2021

Тасић Марија, Калуђерица (Гроцка) адвокатска легитима-
ција бр. 7578 издата од Адвокатске коморе Београд. 

04-06-1000549-2021
Радовановић Бранислав, Београд, службена легитимација 

службеника приватног обезбеђења број 22898, издата од Мини-
старства унутрашњих послова РС. 04-10-1000550-2021

Радивојевић Мирко, Београд војна полицијска значка бр. 
11230 издата/e од Војне полиције Војске Србије. 

04-09-1000551-2021
Радивојевић Мирко, Београд војна полицијска легитимаци-

ја бр. 11230 издата/e од Војне полиције Војске Србије. 
04-09-1000552-2021

Aktiva Varnost d.o.o., Београд, службена легитимација слу-
жбеника приватног обезбеђења, издата од Министарства унутра-
шњих послова РС на име Радуловић (Милорад) Предраг. 

04-10-1000553-2021
Шево Драган, Челарево војна легитимација бр. 000178040 

издата од Министарства одбране РС. 04-01-1000554-2021
Дробњак Миљан, Пријепоље, службена легитимација слу-

жбеника приватног обезбеђења број 50251, издата од Министар-
ства унутрашњих послова РС. 04-10-1000555-2021

Павловић Предраг, Крагујевац војна књижица АА 092355, 
издата/е од Војног одсека Гњилане. 04-02-1000556-2021

Dobergard d.o.o., Београд, службена легитимација службе-
ника приватног обезбеђења број 5767, издата од Министарства 
унутрашњих послова РС на име Ћирјаковић Предраг. 

04-10-1000557-2021

Пешић Драган, Крагујевац војна књижица АА 084993, из-
дата/е од Војног одсека у Крагујевцу. 04-02-1000558-2021

– МЕНИЦЕ И ЧЕКОВИ –
Ђурић Биљана, Београд, чек/ови бр. 3386445 издат/и од 

Raiffeisen bank a.d. 05-01-1002816-2021
Радић Милица, Глушци, чек/ови бр. 3013338 издат/и од 

ERSTE bank a.d. 05-01-1002817-2021
Бабић Славна, Сталаћ, чек/ови бр. 134075795, 134075803, 

163076516, 163076524, 163076532 издат/и од Banca Intesa a.d. 
Beograd. 05-01-1002818-2021

Ђаловић Љубомирка, Крагујевац, чек/ови бр. 20064170, 
71908747 издат/и од Банке Поштанске штедионице а.д. Београд. 

05-01-1002819-2021
Миладиновић Милена, Житковац, чек/ови бр. 

0000016756603 издат/и од Eurobank a.d. Beograd. 
05-01-1002820-2021

Стевановић Светлана, Ниш, чек/ови бр. 0000193388006, 
0000199661018, 0000199661026, 0000199661034, 0000199792532, 
0000199792540, 0000199792557, 0000199792565, 0000199792573 
издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-1002821-2021

Делић Милан, Зрењанин, чек/ови бр. 0000138873450, 
0000138873468, 0000138873476, 0000138873484 издат/и од 
Banca Intesa a.d. 05-01-1002822-2021

Бактијаревић Стефан, Прокупље, чек/ови бр. 
0000163371230 издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-1002823-2021

Арсић Немања, Београд, чек/ови бр. 0000202711297, 
0000202711305, 0000202711313, 0000202711321, 0000202711339, 
0000202711347, 0000202711354, 0000202711362, 0000202711370, 
0000202711388 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 

05-01-1002824-2021
Марковић Милица, Деспотовац, чек/ови бр. 

0000185344074, 0000185344082, 0000185344090 издат/и од 
Banca Intesa a.d. 05-01-1002825-2021

Обрадовић Адам, Деспотовац, чек/ови бр. 0000119258515, 
0000142671668 издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-1002826-2021

Петровић Оливера, Београд, чек/ови бр. 0000175460781 
издат/и од Banca intesa a.d.. 05-01-1002827-2021

Јовић Небојша, Лесковац, чек/ови бр. 22158968, 22629109, 
23004732, 23004740, 23004757 издат/и од AIK Banke a.d. 

05-01-1002828-2021
Јовановић Бранкица, Београд, чек/ови бр. 0000117185165 

издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-1002829-2021
Јовановић Гордана, Београд, чек/ови бр. 18661160 издат/и 

од Банке Поштанске штедионице а.д. Београд. 
05-01-1002830-2021

Богдановић Даница, Нови Сад, чек/ови бр. 189221 издат/и 
од ERSTE bank a.d. Novi Sad. 05-01-1002831-2021

Видановић Дејан, Пирот, чек/ови бр. 0000008077372 изда-
т/и од Direktne banke. 05-01-1002832-2021

Маринковић Александра, Београд, чек/ови бр. 
0000197181407 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 

05-01-1002833-2021
Хајдуковић Мирјана, Нови Сад, чек/ови бр. 0000014992523 

издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-1002834-2021
Стаменковић Симана, Нови Сад, чек/ови бр. 

0000203051065, 0000203051073 издат/и од Banca Intesa a.d. 
Beograd. 05-01-1002835-2021

Жунић Жарко, Ужице, чек/ови бр. 0000178388369 издат/и 
од Banka Intesa a.d. Beograd. 05-01-1002836-2021

Светлик Ђуро, Ковачица, чек/ови бр. 0000017338310, 
0000017338328, 0000017338336, 0000017338344, 
0000017338351, 0000017338369, 0000017338377, 
0000017338385, 0000017338393, 0000017338401 издат/и од 
Banca Intesa a.d. 05-01-1002837-2021

Toмић Светлана, Београд, чек/ови бр. 0000194383428 изда-
т/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-1002838-2021

Стојановић Никола, Београд, чек/ови бр. 8636143, 8636144, 
8636139 издат/и од Raiffeisen bank a.d. Beograd. 05-01-1002839-2021

Кељевић Предраг, Старчево, чек/ови бр. 0000124166836 
издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-1002840-2021

Маравић Љубомир, Ниш, чек/ови бр. 0000002345892 изда-
т/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-1002841-2021

Живковић Милорада, Прељина, чек/ови бр. 1000017920751 
издат/и од OTP banke a.d. 05-01-1002842-2021

Живковић Милорада, Прељина, чек/ови бр. 1000017920769 
издат/и од OTP bankе a.d. 05-01-1002843-2021

Ребић Снежана, Београд, чек/ови бр. 67066812, 67066820, 
67066839, 67066847, 67066855, 67066863, 67066871, 67066880, 
67066898, 67066901 издат/и од Банке Поштанске штедионице 
а.д. Београд. 05-01-1002844-2021

Станковић Добринка, Београд, чек/ови бр. 1000011209136, 
1000011209144, 1000011209151, 1000011209169, 1000011209177, 
1000011209185 издат/и од Војвођанске банке а.д. 

05-01-1002845-2021
Гојаковић Данијела, Београд –Палилула, чек/ови бр. 

0000106024805 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 
05-01-1002846-2021

Матић Милица, Београд, чек/ови бр. 0000014590384, 
0000014590392, 0000014590400, 0000014590418, 0000014590426 
издат/и од Eurobank a.d. 05-01-1002847-2021

Рађеновић Jaсмина, Београд, чек/ови бр. 000019416211 1  и  
0000194162129 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 

05-01-1002848-2021
Пек Иштван, Суботица, чек/ови бр. 0000203488291, 

0000203488309, 0000203488317 издат/и од Banca Intesa a.d. 
05-01-1002849-2021

Аџемовић Славица, Крагујевац, чек/ови бр. 
1000021952113, 1000021952121, 1000021952139, 1000021952147 
издат/и од ОТP bankе. 05-01-1002850-2021

Гавриловић Велиша, Вршац, чек/ови бр. 0000186546362 
издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-1002851-2021

Гајин Милан, Кикинда, чек/ови бр. 0000192548907, 
0000192548915, 0000192548923, 0000192548931 издат/и од 
Banka Intesa a.d. 05-01-1002852-2021

Маринковић Јованка, Петровац на Млави, чек/ови бр. 
0000155747132 издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-1002853-2021

Станковић Ивица, Власотинце, чек/ови бр. 47895316, 
47895332, 47895340 издат/и од Банке Поштанске штедионице а.д. 

05-01-1002854-2021
Милошевић Бранислава, Смедерево, чек/ови бр. 

0000307331488 издат/и од Комерцијалне банке а.д. 
05-01-1002855-2021

Ераковић Видосава, Београд, чек/ови бр. 0000194757696, 
0000194757704 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 

05-01-1002856-2021
Денић Нина, Ниш, чек/ови бр. 0000149567992 издат/и од 

Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-1002857-2021
Цвирн Александар, Београд, чек/ови бр. 16306916. 

16306924. 16306932, 16306940, 16306959, 16306967, 16306975, 
16306983, 16306991, 1637009, 93135695, 93135709 издат/и од 
Банке Поштанске штедионице а.д. Београд. 05-01-1002858-2021

Косо Слободан, Београд, чек/ови бр. 0000210348199, 
0000210348207 издат/и од Комерцијалне банке а.д. Београд. 

05-01-1002859-2021
Петровић Владимир, Футог, чек/ови бр. 1000010524956 из-

дат/и од OTP banke a.d. Novi Sad. 05-01-1002860-2021
Бераћ Александар, Стара Пазова, чек/ови бр. 7448033 изда-

т/и од Raiffeisen bank a.d. 05-01-1002861-2021
Стојиљковић Надежда, Београд –Нови Београд, чек/ови бр. 

1000020546460, 1000020546478, 1000020546486, 1000020547906, 
1000020547914, 1000020547930, 1000020547948, 1000020547955 
издат/и од OTP banke a.d. 05-01-1002862-2021

Лукић Јелена, Нови Сад, чек/ови бр. 5672630, 5672631, 
5672632, 5672633, 5672634 издат/и од Raiffeisen bank a.d. Novi 
Sad. 05-01-1002863-2021

Суљовић Харис, Београд, чек/ови бр. 9416147 издат/и од 
Raiffeisen bank a.d. 05-01-1002864-2021

Кубатовић Слађана, Суботица, чек/ови бр. 0000011904406, 
0000011904407 издат/и од OTP banke a.d. 05-01-1002865-2021

Живковић Марија, Ниш, чек/ови бр. 0000001244573 изда-
т/и од Eurobank a.d. 05-01-1002866-2021

Нешковић Исидора, Нови Сад, чек/ови бр. 0000001875590, 
0000001875632 издат/и од Credit Agricole Novi Sad. 

05-01-1002867-2021
Вујичић Драгана, Београд, чек/ови бр. 33735911 издат/и од 

AIK Banke a.d. 05-01-1002868-2021
Никодијевић Јелена, Смедеревска Паланка, чек/ови бр. 

0000124781089 издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-1002869-2021
Милосављевић Станко, Нови Сад, чек/ови бр. 

0000064127780, 0000064127798, 0000064127806, 0000064127822 
издат/и од Banka Intesa a.d. 05-01-1002870-2021

Петронијевић Дачић Милица, Колари, чек/ови бр. 
0000009581810 издат/и од Eurobank a.d. 05-01-1002871-2021

Козличић Нада, Нова Варош, чек/ови бр. 24028720, 
24028763, 24028771, 24028780, 24028798, 24028801 издат/и од 
Банке Поштанске штедионице а.д. 05-01-1002872-2021

Теодоровић Љиљана, Нови Сад, чек/ови бр. 0000011937679 
издат/и од NLB banke a.d. Beograd. 05-01-1002873-2021

Мијајловић Александар, Драгово, чек/ови бр. 8897105 из-
дат/и од Raiffeisen bank a.d. 05-01-1002874-2021

Пешикан Даница, Суботица, чек/ови бр. 0000006542428 
издат/и од NLB banke a.d. 05-01-1002875-2021

Вучковић Светимир, Брус, чек/ови бр. 0000050120682, 
0000050120690, 0000050120708 издат/и од Banca Intesa a.d. 

05-01-1002876-2021
Lesl Jelisaveta, Суботица, чек/ови бр. 0000150361541 изда-

т/и од Banca Intesa a.d. 05-01-1002877-2021
Шпургин Јелена, Зрењанин, чек/ови бр. 0000162185888 из-

дат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-1002878-2021
Растић Изета, Сјеница, чек/ови бр. 0000000477137 издат/и 

од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-1002879-2021
Симчевић Данило, Александровац, чек/ови бр. 

0000167235480 издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-1002880-2021
Симчевић Данило, Александровац, чек/ови бр. 

0000167235522 издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-1002881-2021
Алексић Никола, Деспотовац, чек/ови бр. 0000100895572 

издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-1002882-2021
Шутулић Мирјана, Мионица, чек/ови бр. 0000126811363, 

0000126811405 издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-1002883-2021
Михајловић Милош, Петровац на Млави, чек/ови бр. 

0000098206717 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 
05-01-1002884-2021

Стефановић Данијела, Београд, чек/ови бр. 0000194843629 
издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-1002885-2021

Јовановић Мирослава, Ваљево, чек/ови бр. 18493452 изда-
т/и од AIK Banke a.d. 05-01-1002886-2021

Младеновић Бојана, Београд, чек/ови бр. 0000179734520 
издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-1002887-2021

Сотировић Слободанка, Панчево, чек/ови бр. 
0000153852504 издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-1002888-2021

Илић Иван, Ниш, чек/ови бр. 0000101486140 издат/и од 
Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-1002889-2021

Стојановић Мина, Добановци, чек/ови бр. 19781895 изда-
т/и од UniCredit Bank a.d. 05-01-1002890-2021

Костић Новица, Краљево, чек/ови бр. 0000207388166 изда-
т/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-1002891-2021

Ожеговић Оливера, Бегеч, чек/ови бр. 0000006562178 изда-
т/и од NLB bankе a.d. Beograd. 05-01-1002892-2021

Бугаринов Дејан, Вршац, чек/ови бр. 0000194232708 изда-
т/и од Banca Intesa a.d. 05-01-1002893-2021

Велемиров Дејана, Кикинда, чек/ови бр. 0000173955477, 
0000173955493 издат/и од Banka Intesa a.d. 05-01-1002894-2021

Стефановски Јелена, Панчево, чек/ови бр. 0000014327589 
издат/и од Eurobank  Direktna a.d.. 05-01-1002895-2021

Матовић Растко, Београд –Земун, чек/ови бр. 
0000196925655, 0000196925663, 0000196925671, 
0000196925689, 0000196925697, 0000196925705. издат/и од 
Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-1002896-2021
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Михов Миљан, Пирот, чек/ови бр. 9694944, 9694945 изда-

т/и од Raiffeisen bank a.d. 05-01-1002897-2021
Милићевић Драган, Смедерево, чек/ови бр. 19214816 изда-

т/и од AIK Banke a.d. 05-01-1002898-2021
Рајковић Дацка, Тител, чек/ови бр. 33389914, 33389922, 

33389930, 33389949, 33389957, 33389965, 33389973, 33389981, 
33389990, 33390009 издат/и од Банке Поштанске штедионице 
а.д. Београд. 05-01-1002899-2021

Јосић Весна, Обреновац, чек/ови бр. 4089300, 4950079, 
4950080 издат/и од Raiffeisen banka a.d. 05-01-1002900-2021

Нешић Сташа, Београд, чек/ови бр. 9036121 издат/и од 
Raiffeisen bank a.d. 05-01-1002901-2021

Станковић Марија, Ниш, чек/ови бр. 9601117 издат/и од 
Raiffeisen bank a.d. 05-01-1002902-2021

Пантић Драгомир, Ниш, чек/ови бр. 9731473, 9731474, 
9731475, 9731478 издат/и од Raiffeisen banka a.d. 

05-01-1002903-2021
Бајчић Драган, Смедерево, чек/ови бр. 0000005936562, 

0000005936570, 0000005936588 издат/и од Eurobank a.d. 
05-01-1002904-2021

Шурковић Нићифоровић Оља, Нови Сад, чек/ови бр. 
400004305357, 400004305365, 400004305373, 400004305381, 
400004305399, 400004305407, 400004305415, 400004305423, 
400004305431, 400004305449, 400005339116, 400005339124, 
400005339123, 400005339140, 400005339157, 400005339165, 
400005339173, 400005339181, 400005339199, 400005339207, 
400005967486, 400005967494, 400005967502, 400005967510, 
400005967528, 400005967536, 400005967544, 400005967551, 
400005967569, 400005967577 издат/и од ERSTE bank a.d. Novi 
Sad. 05-01-1002905-2021

Куневски Бранислав, Пландиште, чек/ови бр. 
0000209477454 издат/и од Војвођанске банке а.д. 

05-01-1002906-2021
Роквић Никола, Ветерник, чек/ови бр. 9000037923414 изда-

т/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-1002907-2021

– ДОКУМЕНТИ ОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА –

Чанак Драган, Мишићево полиса/е животног осигурања 
бр. SL2001006908 издатa/e од Сава животног осигурања а.д.о. 

06-01-1000562-2021
Хорњак Јулија, Суботица полиса/е животног осигурања бр. 

SL2001000456 издатa/e од Сава животног осигурања а.д.о. 
06-01-1000563-2021

Milenijum osiguranje a.d.o., Београд –Нови Београд поли-
са/е обавезног осигурања од аутоодговорности бр. 31649000, 
28601751, 30425585, 30425615, 33808081, 33038489, 31644212, 
29407662, 29407663, 29407664, 29407665, 29407666, 29407667, 
29407668, 29407669, 29407670, 29407671, 29407672, 29407673, 
29407674, 29407675, 33784452, 33813275, 33821865, 33821866, 
29393265, 29393266, 29393267, 31658181, 33849691, 33868358, 
33868359 издатa/e од Milenijum osiguranja a.d.o.. 

06-01-1000564-2021
Milenijum osiguranje a.d.o., Београд –Нови Београд поли-

са/е обавезног осигурања од аутоодговорности бр. 33868360, 
33049315, 33785665, 31598943, 31624221, 33021869, 33043529, 
31606003, 31567693, 31659067, 31659078, 27645224, 27645225, 
28556259, 28556260, 28556261, 28556262, 28556263, 28556264, 
28556265, 28556266, 28556267, 28556268, 28556269, 28556270, 
28556271, 28556272, 28556273, 28556274, 28556275, 33844272, 
30412954, 31654437, 33783120, 33783123, 28529532 издатa/e од 
Milenijum osiguranja a.d.o.. 06-01-1000565-2021

Milenijum osiguranje a.d.o., Београд –Нови Београд поли-
са/е обавезног осигурања од аутоодговорности бр. 28595132, 
33836514, 33844101, 31641178, 31653509, 33834857, 33845594, 
33047540, 33002014, 29405714, 33830078, 33836210, 33833259, 
33792899, 32987641, 33038726, 33038728, 33038729, 31656211, 
33003129, 33837491, 33837492, 33837493, 33837494, 33837495, 
33837496, 33837497, 33837498, 33837499, 32994894, 27635248, 
27635249, 27635250, 33837318, 33793892, 33791170, 33831002, 
35027803 издатa/e од Milenijum osiguranja a.d.o.. 

06-01-1000566-2021
Milenijum osiguranje a.d.o., Београд –Нови Београд зеле-

на/е карта/е бр. 7294307, 7294309, 7351226, 7353334,7356449, 
7850961, 7898429, 7898430, 7900560, 7910836, 7910838, 
7910839, 8160123, 8160124, 8160125, 8161464, 8210745, 
7898562, 7898563, 6884231, 7100845, 7189416, 7291990, 
7291991, 7353906, 7353907, 7606608, 7619687, 7619968, 
7897881, 7899941, 7901215, 7901220, 7902451, 7907288, 7907789 
издатa/e од Milenijum osiguranja a.d.o. 06-03-1000567-2021

Milenijum osiguranje a.d.o., Београд –Нови Београд зеле-
на/е карта/е бр. 7909321, 7909322, 7909323, 7909324, 7909325, 
7909326, 7909327, 7909328, 7909329, 7909330, 8158834, 
8158961, 8158962, 8158991, 8158992, 8158993, 8158994, 
8161421, 8161422, 8161423, 8161424, 8161425, 8212078, 
8212079, 8212085, 8212967, 8212968, 8212969, 8212970 издатa/e 
од Milenijum osiguranja a.d.o. 06-03-1000568-2021

Milenijum osiguranje a.d.o., Београд –Нови Београд потвр-
да о плаћеној премији АО бр. 181235, 185803, 175263, 178368, 
178394, 203487, 188674, 199682, 208466, 165989, 177418, 
177419, 177420, 190270, 94466, 94467, 94468, 94469, 94470, 
99213, 99214, 99215, 99216, 99217, 99218, 99219, 99220, 101672, 
101673, 101674, 101675, 101676, 101677, 101678, 101679, 
101680, 208354, 208355, 208356, 208357, 208358, 20835 издатa/e 
од Milenijum osiguranja a.d.o. 06-04-1000569-2021

Milenijum osiguranje a.d.o., Београд –Нови Београд потвр-
да о плаћеној премији АО бр. 208360, 198311, 204481, 204488, 
207297, 137502, 180280, 146469, 124258, 86211, 86212, 86213, 
86214, 86215, 86216, 86217, 86218, 86219, 86220, 127630, 194076, 
160257, 192000, 66149, 66150, 140770, 178479, 108262, 10110, 
10112, 14211, 14681, 37841, 92660, 187733, 127937, 190392, 
163841, 175670, 196652, 196653, 196654, 196655, 196656, 
196657, 196658, 196659 издатa/e од Milenijum osiguranja a.d.o. 

06-04-1000570-2021

Milenijum osiguranje a.d.o., Београд –Нови Београд потвр-
да о плаћеној премији АО бр. 196660, 196661, 196662, 196663, 
196664, 196665, 196666, 196667, 196668, 196669, 196670, 
216886, 220263, 178449, 185861, 172721, 173724, 182178, 
182499, 208350, 127938, 127939, 127940, 131691, 31555, 129243, 
129260, 96028, 127700, 137313, 139311, 149915, 197461 издатa/e 
од Milenijum osiguranja a.d.o. 06-04-1000571-2021

Milenijum osiguranje a.d.o., Београд –Нови Београд полиса/е 
путног осигурања бр. 35490, 36051, 48608, 50717, 53290, 54624 
издатa/e од Milenijum osiguranja a.d.o. 06-01-1000572-2021

Симетић Љупко, Војка полиса/е животног осигурања бр. 
SL2001003303 издатa/e од Сава животног осигурања а.д.о. 

06-01-1000573-2021
Чоловић Гордана, Крагујевац полиса/е животног осигу-

рања бр. SL2001009843 издатa/e од Сава животног осигурања 
а.д.о. 06-01-1000574-2021

Миленковић Славица, Београд полиса/е осигурања бр. 
2146919 издатa/e од Wiener Stadtische osiguranja a.d.o. 

06-01-1000575-2021
Гашевић Милица, Ниш полиса/е животног осигурања бр. 

2674466 издатa/e од Generali оsiguranjа Srbija. 
06-01-1000576-2021

– ЈАВНЕ ИСПРАВЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА –
Рамњанац Далиа, Панчево, сведочанство/а ОШ „Бранко 

Радичевић” у Панчеву. 07-03-1003666-2021
Астрит Алијај, Београд, ђачка књижица ОШ „Бранислав 

Нушић” у Београду. 07-01-1003667-2021
Ћирић Димитрије, Београд, ђачка књижица I циклуса ОШ 

„Свети Сава” у Београду  – Врачар. 07-01-1003668-2021
Несторовић Новак, Нови сад, ђачка књижица II циклуса 

Приватне основне школе „Тврђава" у Петроварадину. 
07-01-1003669-2021

Фекете Дамјан, Београд –Нови Београд, ђачка књижица II 
циклуса ОШ „Борислав Пекић”. 07-01-1003670-2021

Младеновић Данијела, Мерошина, сведочанство/а ОШ „Ја-
стребачки партизани” у Облачини. 07-03-1003671-2021

Славнић Вукашин, Београд, ђачка књижица I циклуса ОШ 
„Никола Тесла” у Београду. 07-01-1003672-2021

Пејчић Нина, Београд –Нови Београд, ђачка књижица ОШ 
„20. октобар ”. 07-01-1003673-2021

Ђорђевић Милан, Вршац, сведочанство/а о завршеној ОШ 
„Олга Петров Радишић” у Вршцу на румунском језику. 

07-03-1003674-2021
Циврић Иван, Сакуле, сведочанство/а ОШ „Доситеј Обра-

довић” у Опову. 07-03-1003676-2021
Диденко Валентин, Зрењанин, сведочанство/а ОШ „2. ок-

тобар” у Зрењанину. 07-03-1003677-2021
Живановић Ана, Београд, ђачка књижица II циклуса 

основног образовања ОШ „Доктор Арчибалд Рајс” у Београду. 
07-01-1003678-2021

Демирај Леонтина, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Филип Вишњић” у Београду. 07-01-1003679-2021

Стевановић Александар, Соко Бања, сведочанство/а ОШ 
„Димитрије Драговић” у Сокобањи. 07-03-1003680-2021

Нешић Марија, Горњи Степош, сведочанство/а ОШ „Ради-
воје Стојиловић Кића” у Горњем Степошу. 07-03-1003681-2021

Стаменковић Мила, Нови Сад, ђачка књижица II циклуса 
OШ „Никола Тесла” у Новом Саду. 07-01-1003683-2021

Башчаревић Ива, Београд –Нови Београд, ђачка књижица II 
циклуса ОШ „Младост”. 07-01-1003684-2021

Николић Николина, Београд –Палилула, ђачка књижица II 
циклуса ОШ „Васе Пелагића” у Котежу, Палилула. 

07-01-1003685-2021
Милутиновић Сара, Велика Моштаница, ђачка књижица ОШ 

„Бранко Радичевић” у Великој Моштаници. 07-01-1003686-2021
Миловановић Снежана, Свилајнац, сведочанство/а ОШ 

„Стеван Синђелић” у Војски. 07-03-1003687-2021
Пауновић Војислав, Неготин, сведочанство/а ОШ „Вук Ка-

раџић” у Неготину. 07-03-1003688-2021
Омеровић Сафета, Нови Пазар, сведочанство/а о основном 

завршеном образовању и васпитању ОШ „Ђура Јакшић” у Но-
вом Пазару. 07-03-1003689-2021

Манчић Саша, Соко Бања, сведочанство/а ОШ „Димитрије 
Драговић” у Сокобањи. 07-03-1003690-2021

Јовановић Јасмина, Бргуле, сведочанство/а о завршеном 
основном образовању ОШ „Душан Полексић Грабовац” у Обре-
новцу. 07-03-1003691-2021

Томић Драгана, Крушевац, сведочанство/а ОШ „Вук Кара-
џић” у Крушевцу. 07-03-1003692-2021

Јовановић Златко, Мала Иванча, сведочанство/а ОШ „Ми-
лорад Мића Марковић”. 07-03-1003693-2021

Бећовић Сузана, Врдник, сведочанство/а ОШ. 
07-03-1003694-2021

Петровић Новак, Београд, ђачка књижица I циклусa ОШ 
„Павле Савић” у Београду. 07-01-1003695-2021

Леђенац Драган, Руменка, сведочанство/а о завршеном 
основном образовању ОШ „Свети Сава” у Новом Саду. 

07-03-1003696-2021
Пападакис Андрија, Београд, ђачка књижица II циклуса 

ОШ „Бора Станковић” у Београду. 07-01-1003698-2021
Пападакис Дарио, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Бора Станковић” у Београду. 07-01-1003699-2021
Ђурић Љиљана, Бајина Башта, сведочанство/а VIII разреда 

ОШ „Рајак Павићевић” у Бајиној Башти. 07-03-1003700-2021
Маринковић Зона, Београд, ђачка књижица I циклуса 

основног образовања ОШ „Дринка Павловић” у Београду. 
07-01-1003701-2021

Макра Драган, Бачка Паланка, сведочанство/а о завршеном 
основном образовању ОШ „Свети Сава" у Бачкој Паланци. 

07-03-1003702-2021
Папић Лазар, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Краљ Петар II Kaрађорђевић”. 07-01-1003703-2021
Турковић Исак, Нови Сад, ђачка књижица I циклуса ОШ 

„Бранко Радичевић” у Новом Саду. 07-01-1003704-2021

Радуловић Урош, Борча, ђачка књижица II циклусa ОШ 
„Раде Драинац”. 07-01-1003705-2021

Раданов Анђела, Падинска Скела, ђачка књижица II циклу-
са ОШ „Олга Петров” у Падинској Скели. 07-01-1003706-2021

Вишић Милош, Београд –Нови Београд, ђачка књижица I 
циклусa ОШ „Бранко Радићевић” у Београду. 

07-01-1003707-2021
Бериша Ермин, Београд –Палилула, ђачка књижица II ци-

клуса ОШ „Арчибалд Рајс” у Београду  – Карабурма. 
07-01-1003708-2021

Попић Горан, Мошорин, сведочанство/а о завршеном 
основном образовању ОШ „Исидора Секулић" у Шајкашу. 

07-03-1003709-2021
Обрадовић Дејан, Жабари, сведочанство/а ОШ „Дуде Јо-

вић” у Жабарима. 07-03-1003710-2021
Јелимић Олга, Београд –Нови Београд, ђачка књижица II 

циклуса ОШ „Краљ Александар Први”. 07-01-1003711-2021
Ковачевић Јана, Нови Сад, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Јован Поповић” у Новом Саду. 07-01-1003712-2021
Врбљанац Тамара, Српска Црња, ђачка књижица II циклу-

са ОШ „Ђура Јакшић” у Српској Црњи. 07-01-1003713-2021
Давид Митровић, Београд, сведочанство/а V разреда ОШ 

„Др Драган Херцог” у Београду. 07-03-1003714-2021
Грубелић  Хана, Београд –Нови Београд, ђачка књижица 

ОШ „Краљ Александар Први”. 07-01-1003715-2021
Миливојевић Биљана, Шетоње, сведочанство/а ОШ „Ми-

рослав Букумировић Букум” у Шетоњу. 07-03-1003716-2021
Исаиновић Верица, Рготина, сведочанство/а ОШ „Јеремија 

Илић Јегор” у Рготини. 07-03-1003717-2021
Цупаћ Јелена, Нови Сад, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Никола Тесла" у Новом Саду. 07-01-1003718-2021
Павловић Петар, Краљево, ђачка књижица ОШ „Светозар 

Марковић” у Краљеву. 07-01-1003719-2021
Илић Слађана, Неготин, сведочанство/а ОШ „Вера Радоса-

вљевић” у Неготину. 07-03-1003720-2021
Матић Ања, Београд, сведочанство/а V, VI, VII и VIII ра-

зреда ОШ „Филип Филиповић”. 07-03-1003721-2021
Крстић Биљана, Зајечар, сведочанство/а ОШ „Љуба Не-

шић” у Зајечару. 07-03-1003722-2021
Павловић Ена, Шабац, ђачка књижица II циклуса „Јанко 

Веселиновић” у Шапцу. 07-01-1003723-2021
Ђукић Ана, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ „Бран-

ко Ћопић” у Београду. 07-01-1003724-2021
Николић Сара, Вршац, ђачка књижица II циклуса основног 

образовања ОШ „Вук Караџић” у Вршцу. 07-01-1003725-2021
Миљковић Мара, Ниш, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Краљ Петар I” у Нишу. 07-01-1003726-2021
Милошевић Милутин, Ниш, ђачка књижица I циклуса ОШ 

„Душан Радовић” у Нишу. 07-01-1003727-2021
Весели Лана, Београд –Нови Београд, ђачка књижица II ци-

клуса ОШ „Краљ Александар Први” у Београду. 
07-01-1003728-2021

Станковић Зоран, Петровац на Млави, сведочанство/а VII 
разреда ОШ „Дуде Јовић” у Жабарима, одељење у Брзоходу. 

07-03-1003729-2021
Цветић Петра, Ариље, ђачка књижица I циклуса ОШ „Сте-

ван Чоловић” у Ариљу. 07-01-1003730-2021
Танасић Вук, Београд –Звездара, ђачка књижица II циклусa 

ОШ „Десанка Максимовић” у Београду.. 07-01-1003731-2021
Терзић Николина, Београд, ђачка књижица I циклуса ОШ 

„Павле Савић” у Београду. 07-01-1003732-2021
Мартиновска Илинка, Чачак, сведочанство/а ОШ „Филип 

Филиповић” у Чачку. 07-03-1003733-2021
Андрић Софија, Крагујевац, ђачка књижица I циклуса ОШ 

„Мирко Јовановић” у Крагујевцу. 07-01-1003734-2021
Бериша Зада, Београд, сведочанство/а VIII разреда ОШ 

„Браћа Стаменковић” у Београду. 07-03-1003735-2021
Урсуловић Драгица, Злот, сведочанство/а ОШ „3. октобар” 

у Бору. 07-03-1003736-2021
Брусин Лука, Нови Сад, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Јован Поповић" у Новом Саду. 07-01-1003737-2021
Шаља Емина, Београд –Палилула, сведочанство/а о завр-

шеном основном образовању и васпитању ОШ „Зага Маливук” у 
Београду  – Крњача. 07-03-1003738-2021

Рогић Михаило, Београд –Нови Београд, ђачка књижица 
ОШ „20. октобар” у Београду, број матичне књиге 2510519, де-
ловодни број 780/25 од 02.09.2019. 07-01-1003739-2021

Гавриловић Ања, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Браћа Јерковић” у Београду. 07-01-1003740-2021

Лепојевић Михајло, Винча, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Никола Тесла” у Винчи. 07-01-1003741-2021

Ивковић Станислава, Гаџин Хан, сведочанство/а основног 
образовања ОШ „Витко и Света” у Гаџином Хану. 

07-03-1003742-2021
Веселиновић Кристина, Нови Сад, ђачка књижица I циклу-

са ОШ „Прва војвођанска бригада” у Новом Саду. 
07-01-1003743-2021

Марјановић Матеја, Ниш, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Краљ Петар I” у Нишу. 07-01-1003744-2021

Крчевинац Елена Аурора, Београд, ђачка књижица I циклу-
са ОШ „Руђер Бошковић” у Београду. 07-01-1003745-2021

Костић Сташа, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„14. октобар” у Београду. 07-01-1003746-2021

Картал Никола, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Ослободиоци Београда” у Београду. 07-01-1003747-2021

Барић Матеја, Вршац, ђачка књижица II циклуса основног 
образовања ОШ „Младост” у Вршцу. 07-01-1003748-2021

Ђорђевић Немања, Београд, ђачка књижица II квартала 
ОШ „Данило Киш” у Београду. 07-01-1003749-2021

Рокић Александра, Обреновац, сведочанство/а Прве обре-
новачке основне школе у Обреновцу. 07-03-1003750-2021

Видаковић Павле, Београд, ђачка књижица I циклуса ОШ 
„Бранко Ћопић” у Београду. 07-01-1003751-2021

Каћански Маја, Нови Сад, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Светозар Марковић Тоза” у Новом Саду. 07-01-1003752-2021
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Ђурђевић Алекса, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Ђорђе Крстић” у Београду. 07-01-1003753-2021
Toшковић Петар, Београд, ђачка књижица ОШ „Иван Го-

ран Ковачић” у Београду. 07-01-1003754-2021
Славковић Тања, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Драган Лукић”. 07-01-1003755-2021
Дух Лука, Београд –Земун, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Михајло Пупин” у Земуну. 07-01-1003756-2021
Јовић Мила, Београд, ђачка књижица ОШ „Ђура Даничић” 

у Београду. 07-01-1003757-2021
Поповић Матија, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„14. октобар” у Београду. 07-01-1003758-2021
Петковић Наташа, Нови Сад, ђачка књижица II циклуса 

ОШ „Коста Трифковић” у Новом Саду. 07-01-1003759-2021
Душић Дуња, Гроцка, ђачка књижица I циклуса ОШ „Или-

ја Гарашанин” у Гроцкој. 07-01-1003760-2021
Костић Марија, Нови Сад, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Ђорђе Натошевић” у Новом Саду. 07-01-1003761-2021
Војтечки Марија, Вршац, ђачка књижица II циклуса основ-

ног образовања ОШ „Младост” у Вршцу. 07-01-1003762-2021
Топаловић Марија, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Стеван Сремац” у Добановцима. 07-01-1003763-2021
Мустафа Аделина, Племетина, сведочанство/а ОШ „Свети 

Сава” у Племетини. 07-03-1003764-2021
Недељковић Марко, Војска, ђачка књижица I циклуса ОШ 

„Стеван Синђелић” у Војски. 07-01-1003765-2021
Антић Биљана, Соко Бања, ђачка књижица I циклуса ОШ 

„Димитрије Драговић” у Сокобањи. 07-01-1003766-2021
Богосав Урош, Нови Сад, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Никола Тесла" у Новом Саду. 07-01-1003767-2021
Станушић Софија, Београд, ђачка књижица I циклусa ОШ 

„Никола Тесла” у Београду. 07-01-1003768-2021
Драгин Андреа, Нови Сад, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Ђорђе Натошевић" у Новом Саду. 07-01-1003769-2021
Тивадар Франција, Суботица, сведочанство/а ОШ „Јован 

Јовановић Змај”. 07-03-1003770-2021
Zejnullahu Sefedin, Прешево, сведочанство/а VIII разреда 

ОШ. 07-03-1003771-2021
Ђукановић Зоран, Београд, сведочанство/а о завршеном 

основном образовању ОШ „Миодраг Вуковић Сељак” у Барајеву. 
07-03-1003772-2021

Петровић Дуња, Ћуприја, сведочанство/а VIII разреда ОШ 
„Вук Караџић” у Ћуприји. 07-03-1003773-2021

Сучић Бранка, Враново, сведочанство/а ОШ „Доситеј Об-
радовић” у Смедереву. 07-03-1003774-2021

Вуковић Валентина, Поповац, сведочанство/а VII разреда 
ОШ „Бранко Радичевић” у Поповцу. 07-03-1003775-2021

Павловић Катарина, Врба, сведочанство/а ОШ „Доситеј 
Обрадовић” у Врби. 07-03-1003776-2021

Дражац Марија, Риђица, сведочанство/а о завршеном 
основном образовању и васпитању. 07-03-1003777-2021

Љубић Славица, Батајница, сведочанство/а VIII разреда 
ОШ. 07-03-1003778-2021

Живковић Тина, Баточина, сведочанство/а V и VI разреда 
ОШ „Ратко Митровић” у Чачку. 07-03-1003779-2021

Петровић Денис, Београд, ђачка књижица ОШ „1.300 ка-
плара" у Београду. 07-01-1003780-2021

Грујић Филип, Свилајнац, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Стеван Синђелић” у Војски. 07-01-1003781-2021

Јовановић Љубица, Јазак, ђачка књижица ОШ „М.С. Срп-
киња”у Врднику. 07-01-1003782-2021

Медић Мила, Вршац, ђачка књижица II циклусa основног 
образовања ОШ „Вук Караџић” у Вршцу. 07-01-1003783-2021

Амер Дориан, Београд, ђачка књижица I циклуса ОШ „Да-
нило Киш” у Београду. 07-01-1003784-2021

Бркушанац Андреа, Војка, ђачка књижица I циклуса ОШ. 
07-01-1003785-2021

Добросављевић Новак, Петровац на Млави, ђачка књижи-
ца II циклуса ОШ „Бата Булић” у Петровцу на Млави. 

07-01-1003786-2021
Месарош Жолт, Суботица, сведочанство/а VIII разреда ОШ 

„Сечењи Иштван” у Суботици. 07-03-1003787-2021
Павловић Лазар, Београд, ђачка књижица I циклуса основ-

ног образовања ОШ „Раде Драинац” у Београду. 
07-01-1003788-2021

Костић Уна, Шабац, ђачка књижица II циклуса ОШ „Јанко 
Веселиновић” у Шапцу. 07-01-1003789-2021

Папаз Божидар, Нови Сад, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Никола Тесла” у Новом Саду. 07-01-1003790-2021

Калинић Аљоша, Нови Сад, ђачка књижица I циклуса ОШ 
„Васа Стајић“ у Новом Саду. 07-01-1003791-2021

Миловановић Андреј, Крагујевац, ђачка књижица II циклу-
са ОШ „Јован Поповић”. 07-01-1003792-2021

Дмитровић Давид, Београд, ђачка књижица II квартала 
ОШ „Јелена Ћетковић”. 07-01-1003793-2021

Мандић Николина, Нови Сад, ђачка књижица II циклуса 
ОШ „Иво Лола Рибар” у Новом Саду. 07-01-1003794-2021

Ерчевић Ања, Београд, ђачка књижица II циклусa „1.300 
каплара” у Београду. 07-01-1003795-2021

Адамовић Сташа, Крагујевац, ђачка књижица I циклуса 
ОШ „Мирко Јовановић” у Крагујевцу. 07-01-1003796-2021

Радосављевић Теодора, Београд, ђачка књижица II циклуса 
ОШ „Краљица Марија” у Београду. 07-01-1003797-2021

Бранковић Лазар, Лештане, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Никола Тесла” у Винчи. 07-01-1003798-2021

Деспотовић Ранко, Лозница, сведочанство/а ОШ. 
07-03-1003799-2021

Љутовци Балкеза, Костолац, ђачка књижица ОШ „Јован 
Цвијић”. 07-01-1003800-2021

Мировић Максим, Нови Сад, ђачка књижица II циклуса 
ОШ „Ђорђе Натошевић” у Новом Саду. 07-01-1003801-2021

Барбуловић Јелена, Рудна Глава, сведочанство/а VIII разре-
да ОШ „Бранко Перић” у Рудној Глави. 07-03-1003802-2021

Пауновић Уна, Чачак, ђачка књижица ОШ „Свети Ђакон 
Авакум” у Трнави. 07-01-1003803-2021

Томовић Ирена, Зајечар, сведочанство/а ОШ „Љубица Ра-
досављевић Нада” у Зајечару. 07-03-1003804-2021

Станковић Андреј, Нови Сад, ђачка књижица II циклуса 
ОШ „Васа Стајић“ у Новом Саду. 07-01-1003805-2021

Доцић Урош, Обреновац, ђачка књижица ОШ „Јефимија” у 
Обреновцу. 07-01-1003806-2021

Хусеини Ирфан, Београд –Нови Београд, уверење ОШ Спе-
цијалне основне школе „Нови Београд”. 07-04-1003807-2021

Новески Гала, Београд, ђачка књижица ОШ „Дринка Па-
вловић” у Београду. 07-01-1003808-2021

Петковић Анастасија, Крагујевац, ђачка књижица II циклу-
са ОШ „Вук Стефановић Караџић” у Крагујевцу. 

07-01-1003809-2021
Јовановић Ана, Оџаци, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Бора Станковић” у Каравукову. 07-01-1003810-2021
Раковић Реља, Београд –Нови Београд, ђачка књижица II 

циклуса ОШ „20. октобар” у Београду. 07-01-1003811-2021
Лазаревић Бојана, Лесковац, сведочанство/а ОШ „Радоје 

Домановић” у Манојловцу. 07-03-1003812-2021
Реџепи Елма, Нови Сад, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Никола Тесла” у Новом Саду. 07-01-1003813-2021
Тубић Андреа, Нови Сад, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Никола Тесла” у Новом Саду. 07-01-1003814-2021
Стевановић Најдан, Сурчин, ђачка књижица II циклуса 

ОШ „Драган Лукић” у Београду. 07-01-1003815-2021
Александров Катица, Нови Сад, ђачка књижица II циклуса 

ОШ „Јован Дучић“ у Новом Саду. 07-01-1003816-2021
Васић Вукашин, Нови Сад, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Никола Тесла” у Новом Саду. 07-01-1003817-2021
Ралевић Стефан, Београд, ђачка књижица I циклуса ОШ 

„Данило Киш” у Београду. 07-01-1003818-2021
Живковић Рада, Карађорђево, сведочанство/а ОШ „Бранко 

Ћопић” у Младенову. 07-03-1003819-2021
Косановић Милица, Кукујевци, ђачка књижица ОШ „Бран-

ко Радичевић” у Шиду. 07-01-1003820-2021
Ристић Ана, Шид, сведочанство/а ОШ „Бранко Радичевић” 

у Шиду. 07-03-1003821-2021
Панаотовић Алекса, Раковац, ђачка књижица I циклуса 

ОШ „Јован Грчић Миленко” у  Беочину. 07-01-1003822-2021
Ђорђевић Алекса, Београд –Нови Београд, сведочанство/а 

V разреда ОШ „20. октобар” у Новом Београду. 
07-03-1003823-2021

Зорић Јелица, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Иван Милутиновић” у Београду. 07-01-1003824-2021

Билић Андреј, Вршац, сведочанство/а VIII разреда ОШ 
„Јован Стерија Поповић” у Вршцу. 07-03-1003825-2021

Самарџић Јана, Београд –Нови Београд, ђачка књижица II 
циклуса ОШ „Двадесети октобар” у Новом Београду. 

07-01-1003826-2021
Ушћумлић Анђела, Београд, сведочанство/а VII разреда 

ОШ „Карађорђе”. 07-03-1003827-2021
Бањац Матеја, Београд, ђачка књижица I циклуса ОШ 

„Ђорђе Крстић” у Београду. 07-01-1003828-2021
Петровић Константин, Београд, ђачка књижица I циклуса 

ОШ „Стефан Немања” у Београду. 07-01-1003829-2021
Николић Вељко, Чачак, ђачка књижица I циклуса ОШ 

„Ратко Митровић” у Чачку. 07-01-1003830-2021
Николић Виктор, Чачак, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Ратко Митровић” у Чачку. 07-01-1003831-2021
Пендић Данило, Угриновци, ђачка књижица II циклуса 

ОШ „Станко Марић”. 07-01-1003832-2021
Миладиновић Матија, Београд –Нови Београд, ђачка књи-

жица II циклуса ОШ „Лаза Костић”. 07-01-1003833-2021
Антонијевић Анђела, Београд, ђачка књижица II циклуса 

ОШ „Иван Милутиновић” у Београду. 07-01-1003834-2021
Ђорђевић Марјан, Ниш, сведочанство/а основног образо-

вања ОШ „Витко и Света” у Личју (Гаџин Хан). 
07-03-1003835-2021

Јовановић Љиљана, Брус, сведочанство/а VIII разреда ОШ. 
07-03-1003836-2021

Кандић Кристина, Зрењанин, ђачка књижица II циклуса 
ОШ „2. октобар” у Зрењанину. 07-01-1003837-2021

Црњански Милица, Зрењанин, ђачка књижица II циклуса 
ОШ „2. октобар” у Зрењанину. 07-01-1003838-2021

Ћук Петар, Београд –Нови Београд, ђачка књижица ОШ 
„Ђура Даничић”. 07-01-1003839-2021

Арсенијевић Бранко, Лединци, сведочанство/а о заврше-
ном основном образовању ОШ „Јован Јовановић Змај” у Срем-
ској Каменици. 07-03-1003840-2021

Лишанчић Јулијана, Београд, ђачка књижица ОМШ „Ва-
трослав Лисински” у Београду. 07-01-1003841-2021

Цветковић Миона, Београд, ђачка књижица I циклуса ОШ 
„Стеван Дукић” у Београду. 07-01-1003842-2021

Ђорђевић Милорад, Зајечар, сведочанство/а ОШ „Љубица 
Радосављевић Нада” у Зајечару. 07-03-1003843-2021

Поповић Хана, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Милоје Васић” у Калуђерици. 07-01-1003844-2021

Петровић Бранимир, Крушевац, сведочанство/а ОШ 
„Бранко Радичевић” у Крушевцу. 07-03-1003845-2021

Трговчевић Анђела, Београд, ђачка књижица ОШ „Војвода 
Степа” у Београду. 07-01-1003846-2021

Трајковић Анастасија, Ниш, ђачка књижица I циклуса ОШ 
„Мирослав Антић” у Нишу. 07-01-1003847-2021

Булатовић Миљан, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Владисав Рибникар” у Београду. 07-01-1003848-2021

Јанковић Сузана, Кушиљево, сведочанство/а ОШ „Мирко 
Томић” у Обрежу. 07-03-1003849-2021

Робајчевић Ђорђе, Обреновац, ђачка књижица ОШ „Љубо-
мир Аћимовић” у Обреновцу. 07-01-1003850-2021

Ђаковић Мила, Београд, сведочанство/а ОШ „Драган Ђо-
ковић Учо” у Лађевцима. 07-03-1003851-2021

Лазаревић Вељко, Лазаревац, сведочанство/а VIII разреда 
Школе за основно образовање одраслих „Ђуро Салај” у Београду. 

07-03-1003852-2021
Катански Катарина, Товаришево, ђачка књижица ОШ „Ми-

лета Протић” у Товаришеву. 07-01-1003853-2021

Катански Милан, Товаришево, ђачка књижица ОШ „Миле-
та Протић” у Товаришеву. 07-01-1003854-2021

Поповић Kатарина, Београд, ђачка књижица II циклуса 
ОШ „Старина Новак” у Београду. 07-01-1003855-2021

Обреновић Огњен, Петровац на Млави, ђачка књижица II 
циклуса ОШ „Жарко Зрењанин” у Великом Лаолу. 

07-01-1003856-2021
Глишић Сашка, Смедерево, сведочанство/а ОШ „Др Јован 

Цвијић” у Смедереву. 07-03-1003857-2021
Чаглић Андрија, гроцка, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Илија Гарашаниин” у Гроцкој. 07-01-1003858-2021

– ЈАВНЕ ИСПРАВЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА –
Рилак Марија, Краљево, диплома Средње школе у Брусу. 

08-05-1009922-2021
Милошевић Славица, Бајина Башта, сведочанство/а II ра-

зреда Средње школе „Вук Караџић” у Љубовији. 
08-04-1009923-2021

Ђорђевић Дејан, Соко Бања, диплома Техничке школе 
„Прота Стеван Димитријевић” у Алексинцу. 08-05-1009924-2021

Добић Тијана, Сремска Митровица, сведочанство/а I, II и 
III разреда Медицинске школе у Сремској Митровици. 

08-04-1009925-2021
Ловић Јездимир, Београд, сведочанство/а I, II, III и IV ра-

зреда Школе за глуве и наглуве „Стефан Дечански” у Београду. 
08-04-1009926-2021

Ловић Јездимир, Београд, диплома Школе за глуве и наглу-
ве „Стефан Дечански” у Београду. 08-05-1009927-2021

Богићевић Марко, Београд –Земун, диплома Техничкe шко-
лe „Змај”. 08-05-1009928-2021

Ивић Милица, Београд –Земун, диплома Техничке школе 
„Нови Београд”. 08-05-1009929-2021

Саћиповић Ангела, Ниш, диплома Медицинске школе „Др 
Миленко Хаџић” у Нишу. 08-05-1009930-2021

Црногорац Ивица, Прахово, сведочанство/а Гимназије у 
Неготину, школске 1982/83. 08-04-1009931-2021

Црногорац Ивица, Прахово, сведочанство/а Гимназије у 
Неготину, школске 1983/84. 08-04-1009932-2021

Ђерић Огњен, Београд, диплома XIV београдске гимназије. 
08-05-1009933-2021

Јовановић Ана, Београд –Земун, сведочанство/а I, II и III 
разреда Савремене гимназије у Београду. 08-04-1009934-2021

Maринковић Никола, Београд –Нови Београд, диплома 
Електротехничкe школe „Раде Кончар”. 08-05-1009935-2021

Стојановић Иван, Прокупље, сведочанство/а IV разреда 
Техничке школе „15. мај” у Прокупљу. 08-04-1009936-2021

Петровић Иван, Ниш, диплома Трговинске школе у Нишу. 
08-05-1009938-2021

Чолић Љубиша, Почековина (Трстеник), диплома ПХШ 
„Др Ђорђе Радић” у Краљеву. 08-05-1009939-2021

Ђурђевић Бранко, Ужице, диплома Ужичке гимназије. 
08-05-1009940-2021

Ћерамилац Војко, Чачак, диплома Техничке школе у Чачку. 
08-05-1009941-2021

Лучић Данило, Београд, диплома завршене Тринаесте бео-
градске гимназије. 08-05-1009942-2021

Крстић Жељко, Београд, сведочанство/а о стеченом сред-
њем образовању Медицинске школе „Звездара” у Београду. 

08-04-1009943-2021
Савановић Никола, Футог, диплома Средње школе за спе-

цијално образовање „Др Милан Петровић” у Новом Саду. 
08-05-1009944-2021

Мирковић Милан, Губеревац, сведочанство/а I, II и III ра-
зреда Средње стручне школе у Крагујевцу. 08-04-1009945-2021

Јовановић Никола, Обреж (Варварин), диплома Средње 
школе „Јован Курсула” у Варварину. 08-05-1009946-2021

Милановић Ана, Чукојевац, диплома МТШ „14. октобар” у 
Краљеву. 08-05-1009947-2021

Ковачевић Бојана, Београд –Земун, диплома Економске 
школе „Нада Димић” у Земуну, смер економски техничар. 

08-05-1009948-2021
Јелић Невена, Ивањица, диплома Гимназије у Ивањици. 

08-05-1009949-2021
Петровић Иван, Грљан, диплома Техничке школе у Ћуприји. 

08-05-1009950-2021
Радовић Дејан, Мало Крчмаре, диплома Средње школе 

„Ђура Јакшић” у Рачи. 08-05-1009951-2021
Новаковић Стефан, Петровац на Млави, диплома III степе-

на Економско-трговинске школе у Пожаревцу. 
08-05-1009952-2021

Безбрадица Марко, Сомбор, диплома Техничке школе у 
Сомбору. 08-05-1009953-2021

Вучковић Предраг, Ниш, диплома МЕТШ у Бору. 
08-05-1009954-2021

Милосављевић Неша, Свилајнац, диплома Средње школе. 
08-05-1009955-2021

Благојевић Силвана, Свилајнац, сведочанство/а I и II разре-
да Средње школе у Свилајнцу. 08-04-1009956-2021

Радосављевић Петар, Смедеревска Паланка, диплома Гим-
назије у Смедеревској Паланци. 08-05-1009957-2021

Танасковић Немања, Ивањица, диплома Гимназије у Ива-
њици. 08-05-1009958-2021

Петровић Милић, Ивањица, диплома ОЦ „Бењамин Ма-
ринковић” у Ивањици. 08-05-1009959-2021

Црногорац Ивица, Прахово, сведочанство/а III и IV разреда 
Техничке школе у Неготину. 08-04-1009960-2021

Кемез Милица, Нови Сад, диплома Техничке школе „Павле 
Савић”. 08-05-1009961-2021

Голубовић Моника, Београд, диплома Хемијско медицин-
ске школе у Вршцу. 08-05-1009962-2021

Марковић Марија, Милутовац, диплома Техничке школе у 
Крушевцу. 08-05-1009963-2021

Пантовић Борис, Београд, диплома средње Угоститељ-
ско-туристичке школе у Београду. 08-05-1009964-2021

Миленковић Адам, Крушевац, диплома Машинско-елек-
тротехничке школе у Крушевцу. 08-05-1009965-2021
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Михајловић Стефан, Дворане, диплома Хемијско-техноло-

шке школе у Крушевцу. 08-05-1009966-2021
Атанасовић Соња, Београд, диплома Грађевинско техничке 

школе у Београду. 08-05-1009967-2021
Доре Тимеа, Темерин, диплома Средње школе „Лукијан 

Мушицки” у Темерину. 08-05-1009968-2021
Пантелић Сања, Краљево, диплома Економско-трговинске 

школе у Краљеву. 08-05-1009969-2021
Ђурић Невена, Крагујевац, диплома Прве крагујевачке 

гимназије. 08-05-1009970-2021
Цветковић Вања, Лесковац, диплома Школе за текстил и 

дизајн у Лесковцу. 08-05-1009971-2021
Хукић Амела, Нови Пазар, диплома средње Економско-тр-

говвинске школе, смер правни техничар. 08-05-1009972-2021
Костић Саша, Гроцка, сведочанство/а I и II разреда Средње 

школе „Седамнaести октобар”. 08-04-1009973-2021
Костић Саша, Гроцка, диплома Средње школе „Седамнае-

сти октобар” у Гроцкој. 08-05-1009974-2021
Миленковић Милан, Обреновац, сведочанство/а I, II и III 

разреда Техничке школе „Буда Давидовић” у Обреновцу. 
08-04-1009975-2021

Јовић Слађан, Владичин Хан, диплома Гимназије „Јован 
Скерлић” у Владичином  Хану. 08-05-1009976-2021

Миловић Маријана, Рашка, диплома Гимназије у Рашкој. 
08-05-1009977-2021

Алимпић Вера, Лозница, диплома Техничке школе у Ло-
зници. 08-05-1009978-2021

Јовановић Ивана, Лесковац, диплома Средње школе. 
08-05-1009979-2021

Ђорђевић Милош, Ниш, диплома Техничке школе у Ћу-
прији. 08-05-1009980-2021

Николић Марија, Смедеревска Паланка, диплома Гимнази-
је у Смедеревској Паланци. 08-05-1009981-2021

Јовићевић Дејан, Пожега, диплома Техничке школе у По-
жеги. 08-05-1009982-2021

Веселиновић Бојан, Риђица, диплома Гимназије „Вељко 
Петровић” у Сомбору. 08-05-1009983-2021

Иванковић Дарко, Мачванска Митровица, диплома Тех-
ничке школе „Никола Тесла” у Сремској Митровици. 

08-05-1009984-2021
Марковић Милица, Бор, диплома Економско-трговинске 

школе у Бору. 08-05-1009985-2021
Тодоровић Драгана, Бор, диплома Техничке школе у Бору. 

08-05-1009986-2021
Брадоњић Милан, Горњи Милановац, сведочанство/а I, II, 

III и IV разреда Гимназије „Таковски устанак” у Горњем Мила-
новцу. 08-04-1009987-2021

Стојадиновић Милан, Пожаревац, сведочанство/а I, II, III и 
IV разреда Гимназије у Пожаревцу. 08-04-1009988-2021

Прошић Филип, Београд, диплома Медицинске школе 
„Београд”. 08-05-1009989-2021

Исмаиљи Еџевит, Сремчица, диплома Медицинске школе 
„Звездара”. 08-05-1009990-2021

Јокић Јулијана, Клење (Богатић), диплома Мачванске сред-
ње школе у Богатићу. 08-05-1009991-2021

Ракитић Вијолета, Врбас, диплома ССШ „4. јули” у Врбасу. 
08-05-1009992-2021

Томић Анђела, Обреновац, диплома СШ Пољопривредно 
хемијске школе у Обреновцу. 08-05-1009993-2021

Јелић Јелена, Чачак, диплома Економске школе у Чачку. 
08-05-1009994-2021

Милојевић Никола, Краљево, диплома ПХШ „Др Ђорђе 
Радић” у Краљеву. 08-05-1009995-2021

Карајовић Душан, Крушевац, диплома Машинско-електро-
техничке школе у Крушевцу. 08-05-1009996-2021

Јовић Немања, Београд, диплома Дванаесте београдске 
гимназије. 08-05-1009997-2021

Ранчић Звонко, Панчево, диплома Електротехничке школе 
у Панчеву. 08-05-1009998-2021

Јанковић Бобан, Крушевац, сведочанство/а III разреда Ма-
шинско-електротехничке школе у Крушевцу. 08-04-1009999-2021

Петровић Данијела, Београд –Нови Београд, диплома По-
литехничке академије, бр. 02-44. 08-05-1010000-2021

Вла Нада, Тител, диплома Саобраћајне школе „Пинки” у 
Новом Саду. 08-05-1010001-2021

Миливојевић Урош, Београд –Земун, диплома Техничке 
школе „Михајло Пупин” у Инђији. 08-05-1010002-2021

Милијашевић Саша, Смедеревска Паланка, диплома III 
степена МЕТШ „Гоша” у Смедеревској Паланци. 

08-05-1010003-2021
Милутиновић Небојша, Куршумлија, диплома Средње 

школе. 08-05-1010004-2021
Дрчелић Данко, Београд, диплома МЕТШ у Прибоју. 

08-05-1010005-2021
Јошковић Славко, Београд, диплома Угоститељско тури-

стичке школе. 08-05-1010006-2021
Миловановић Виолета, Дежева, сведочанство/а I, II, III и 

IV разреда Хидрометеоролошке школе „Милутин Миланковић”. 
08-04-1010007-2021

Ковачевић Никола, Београд, диплома Графичке школе 
„Милић Ракић” у Новом Београду. 08-05-1010008-2021

Миловановић Виолета, Дежева, диплома Хидрометеороло-
шке школе „Милутин Миланковић”. 08-05-1010009-2021

Лојаница Миња, Београд, уверење о завршеној ОШ „Де-
спот Стефан Лазаревић”. 08-03-1010010-2021

Лојаница Миња, Београд, уверење о завршном испиту ОШ 
„Деспот Стефан Лазаревић”. 08-03-1010011-2021

Раде Радовановић, Бела Црква, диплома Хемијско-меди-
цинске школе у Вршцу. 08-05-1010012-2021

Милојевић Андријана, Крушевац, диплома Хемијско-тех-
нолошке школе у Крушевцу. 08-05-1010013-2021

Живановић Иван, Бор, диплома Гимназије „Бора Станко-
вић” у Бору. 08-05-1010014-2021

Флорановић Дејана, Мало Црниће, диплома Средње школе 
„Младост” у Петровцу на Млави. 08-05-1010015-2021

Милетић Томислав, Пожега, диплома Пољопривредне 
школе „Љубо Мићић” у Пожеги. 08-05-1010016-2021

Стојановић Доминик, Бач, диплома Пољопривредне школе 
у Бачу. 08-05-1010017-2021

Васиљевић Емина, Младеновац, диплома Гимназије у 
Младеновцу. 08-05-1010018-2021

Раковић Маријана, Младеновац, диплома Гимназије у 
Младеновцу. 08-05-1010019-2021

Косанчић Ана, Кикинда, Карловачке гимназије у Срем-
ским Карловцима. 08-01-1010020-2021

Јовичић Зоран, Београд –Палилула, диплома Трговачке 
школе у Београду. 08-05-1010021-2021

Јевтић Драгана, Београд, диплома Машинске школе „Радо-
је Дакић” у Београду. 08-05-1010022-2021

Благојевић Јелена, Соко Бања, диплома СШ „Б. Нушић” у 
Сокобањи. 08-05-1010023-2021

Гошић Стефан, Крупањ, сведочанство/а III и IV разреда 
Средње школе у Крупњу. 08-04-1010024-2021

Максимовић Лена, Крагујевац, диплома Политехничке 
школе у Крагујевцу. 08-05-1010025-2021

Максимовић Лена, Крагујевац, сведочанство/а I, II, III и IV 
разреда Политехничке школе у Крагујевцу. 08-04-1010026-2021

Сувајац Жељко, Добој, уверење Средњe школe копнене 
војске у Крушевцу. 08-03-1010027-2021

Медвеђ Љубица, Нови Сад, диплома средње Медицинске 
школе „ 7. април” у Новом Саду. 08-05-1010028-2021

Лончар Стефан, Ниш, сведочанство/а I разреда Средње му-
зичке школе „Станислав Бинички” у Лесковцу. 

08-04-1010029-2021
Јовановић Биљана, Врњачка Бања, сведочанство/а I, II, III 

и IV разреда Угоститељско-туристичке школе са домом ученика 
у Врњачкој Бањи. 08-04-1010030-2021

Поповић Ружица, Крушевац, диплома Хемијско-техноло-
шке школе у Крушевцу. 08-05-1010031-2021

Јовановић Биљана, Врњачка Бања, диплома Угоститељ-
ско-туристичке школе са домом ученика Врњачкој Бањи. 

08-05-1010032-2021
Михајловић Иван, Мерошина, диплома Машинске школе у 

Нишу. 08-05-1010033-2021
Босић Светлана, Београд –Земун, диплома Школе за бро-

дарство, бродоградњу и хидроградњу у Београду. 
08-05-1010034-2021

Крачковић Тијана, Београд –Звездара, сведочанство/а I и II 
разреда Геодетско техничке школе у Београду. 

08-04-1010035-2021
Радић Вукосава, Ветерник, диплома Медицинске школе „7. 

април” у Новом Саду. 08-05-1010036-2021
Рашић Иван, Београд –Нови Београд, диплома Економске 

школе „Нада Димић”. 08-05-1010037-2021
Јовичић Јована, Јагодина, сведочанство/а I, II, III и IV ра-

зреда Медицинске школе „Милутин Миланковић” у Јагодини. 
08-04-1010038-2021

Миловановић Мирослав, Београд, диплома III степена По-
љопривредне школе ПКБ у Београду, прерађивач млека. 

08-05-1010039-2021
Вукашиновић Снежана, Лесковац, диплома Средње школе. 

08-05-1010040-2021
Стошић Јелена, Београд, диплома Правно-пословне школе 

Београд. 08-05-1010041-2021
Мурати Илир, Медвеђа, диплома Техничке школе „Никола 

Тесла” у Медвеђи. 08-05-1010042-2021
Јовановић Драгана, Мајданпек, диплома III степена Тех-

ничке школе у Мајданпеку. 08-05-1010043-2021
Богићевић Војкан, Крушевац, диплома Економско-трго-

винске школе у Крушевцу. 08-05-1010044-2021
Мартинов Срђан, Ечка, диплома Електротехничке и грађе-

винске школе „Никола Тесла” у Јагодини. 08-05-1010045-2021
Блажон Александар, Београд, сведочанство/а о завршеном I 

и II разреду средње Техничкe школe за обраду дрвета у Београду. 
08-04-1010046-2021

Станикић Драган, Београд –Земун, диплома Земунскe гим-
назијe, природно математички смер. 08-05-1010047-2021

Стојнић Симона, Нови Сад, диплома средње Mедицинске 
школе „7. април” у Новом Саду. 08-05-1010048-2021

Тимотијевић Милица, Краљево, диплома ПХШ „Др Ђорђе 
Радић” у Краљеву. 08-05-1010049-2021

Васић Весна, Умка, диплома ШОСО „Свети Сава” у Умци. 
08-05-1010050-2021

Стокић Тања, Рашанац, диплома Економско-трговинске 
школе у Пожаревцу. 08-05-1010051-2021

Динић Бојан, Краљево, диплома Машинске школе „25. 
мај” у Нишу. 08-05-1010052-2021

Кемез Милица, Нови Сад, диплома  – дупликат Техничке 
школе „Павле Савић” у Новом Саду. 08-05-1010053-2021

Глигоријевић Лука, Београд –Звездара, сведочанство/а IV 
разреда средње Угоститељско-туристичке школе у Београду. 

08-04-1010054-2021
Глигоријевић Лука, Београд –Звездара, диплома средње 

Угоститељско-туристичке школе у Београду. 08-05-1010055-2021
Милићевић Драган, Обреновац, диплома Школе за бродар-

ство, бродоградњу и хидроградњу у Београду. 
08-05-1010056-2021

Чворков Наташа, Рума, диплома Гимназије „Стеван Пузо-
вић” у Руми. 08-05-1010057-2021

Петровски Александар, Београд, диплома ЕТШ „Никола 
Тесла”. 08-05-1010058-2021

Самарџић Гордана, Београд –Земун, диплома Прве земун-
ске гимназије у Београду. 08-05-1010059-2021

Јовановић Станко, Инђија, диплома Гимназије у Инђији. 
08-05-1010060-2021

Вујовић Мина, Београд, диплома IX београдске гимназије 
„Михаило Петровић Алас”. 08-05-1010061-2021

Ракочевић Миро Душко, Борча, диплома Школског центра 
ратног ваздухопловства и противваздушне одбране, војна школа 
стручних радника РВ и ПВО у Београду. 08-05-1010062-2021

Toth Horgosi Ildiko, Ором, диплома Економско-трговинске 
школе у Сенти. 08-05-1010063-2021

Цигер Душанка, Мајданпек, сведочанство/а I и II разреда 
Средње школе. 08-04-1010064-2021

Илић Славиша, Београд, сведочанство/а I, II, III и IV разре-
да средње Геодетско техничке школе у Београду. 

08-04-1010065-2021
Михајловић Андрија, Крушевац, диплома Машинско-елек-

тротехничке школе у Крушевцу. 08-05-1010066-2021
Рамовић Никола, Краљево, сведочанство/а I разреда ЕСТШ 

„Никола Тесла” у Краљеву. 08-04-1010067-2021
Оливерић Душан, Петроварадин, диплома ЕТШ „Михајло 

Пупин” у Новом Саду. 08-05-1010068-2021
Новаковић Драган, Ченеј, диплома Машинске школе у Но-

вом Саду. 08-05-1010069-2021
Адамовић Славко, Дероње, диплома Техничке школе у 

Оџацима. 08-05-1010070-2021
Лакатош Бела, Стара Моравица, диплома Средње школе. 

08-05-1010071-2021
Сарачевић Хулија, Нови Пазар, диплома средње Медицин-

ске школе „Два хероја” у Новом Пазару. 08-05-1010072-2021
Радојичић Марија, Београд, диплома завршене Средње 

школе „Барајево” у Барајеву. 08-05-1010073-2021
Давитковић Јелена, Београд, уверење о завршеном I разре-

ду Средње музичке школе „Јосип Славенски” у Београду. 
08-03-1010074-2021

Нинковић Мирослав, Нови Сад, диплома Машинске школе 
у Новом Саду. 08-05-1010075-2021

Давитковић Јелена, Београд, уверење о завршеном III ра-
зреду Средње музичке школе „Јосип Славенски” у Београду. 

08-03-1010076-2021
Давитковић Јелена, Београд, уверење о завршеном IV ра-

зреду Средње музичке школе „Јосип Славенски” у Београду. 
08-03-1010077-2021

Вујић Тања, Стапар, сведочанство/а I разреда Средње школе. 
08-04-1010078-2021

Цветић Слађана, Шабац, диплома Пољопривредне школе у 
Шапцу. 08-05-1010079-2021

Павловић Олга, Београд, диплома средње Архитектонско 
техничке школе. 08-05-1010080-2021

Младеновић Жељко, Смедерево, диплома Железничке тех-
ничке школе у Београду. 08-05-1010081-2021

Леђенац Никола, Руменка, диплома ТШ „Милева Марић  – 
Ајнштајн” у Новом Саду. 08-05-1010082-2021

Јовић Драган, Лазаревац, диплома СШ Техничке школе 
„Колубара” у Лазаревцу. 08-05-1010083-2021

Цигер Душанка, Мајданпек, сведочанство/а III и IV разре-
да Техничке школе у Бору. 08-04-1010084-2021

Асановић Елвис, Ниш, диплома Прехрамбено хемијске 
школе у Нишу. 08-05-1010085-2021

Ђоновић Јефимија, Аранђеловац, сведочанство/а I, II, III и 
IV разреда Средње школе „Краљ Петар I” у Тополи. 

08-04-1010086-2021
Ђоновић Јефимија, Аранђеловац, диплома Средње школе 

„Краљ Петар I” у Тополи. 08-05-1010087-2021
Домазет Србислав, Равни Тополовац, диплома Техничке 

школе у Зрењанину. 08-05-1010088-2021
Величковски Дејан, Ковачица, диплома Средње школе уну-

трашњих послова. 08-05-1010089-2021
Шућуровић Владан, Пожаревац, сведочанство/а I, II, III и 

IV разреда Техничке школе „Никола Тесла” у Костолцу. 
08-04-1010090-2021

Шућуровић Владан, Пожаревац, диплома Техничке школе 
„Никола Тесла” у Костолцу. 08-05-1010091-2021

Илић Јелена, Прокупље, диплома Гимназије у Прокупљу. 
08-05-1010092-2021

Ковачевић Радојица, Смедерево, диплома II степена Желе-
зничко-индустријске школе у Смедереву. 08-05-1010093-2021

Николић Јасмина, Враново, сведочанство/а I разреда Тех-
ничке школе у Смедереву. 08-04-1010094-2021

Столић Алекса, Смедерево, сведочанство/а I, II, III и IV ра-
зреда Техничке школе у Смедереву. 08-04-1010095-2021

Гавран Марија, Смедерево, диплома Техничке школе у 
Смедереву. 08-05-1010096-2021

Нешић Алекса, Смедерево, диплома Техничке школе у 
Смедереву. 08-05-1010097-2021

Ђорђевић Марко, Смедерево, диплома Техничке школе у 
Смедереву. 08-05-1010098-2021

Ранчић Саша, Пирот, диплома III степена Машинске школе 
Ниш, бравар монтер, број 6-ИВ од 13.06.1988. 

08-05-1010099-2021
Уњић Младен, Купци (Крушевац), сведочанство/а I разре-

да Машинско-електротехничке школе у Крушевцу. 
08-04-1010100-2021

Уњић Младен, Купци (Крушевац), сведочанство/а II разре-
да Машинско-електротехничке школе у Крушевцу. 

08-04-1010101-2021
Поповић Тања, Београд –Нови Београд, уверење III степена 

бр. 459 о стручној оспособљености у области спорта. 
08-03-1010102-2021

Драгутиновић Саша, Београд, сведочанство/а I разреда 
Машинске школе у Београду. 08-04-1010103-2021

Алексић Радомир, Београд, диплома Графичке школе Нови 
Београд, бр. 07-6/1979. 08-05-1010104-2021

Филеп Арпад, Хоргош, диплома Средње школе „Доситеј 
Обрадовић” у Новом Кнежевцу. 08-05-1010105-2021

Крстић Марија, Ниш, диплома Стручне школе „Филип 
Кљајић” у Нишу. 08-05-1010106-2021

Ћеранић Вук, Београд –Земун, диплома Прехрамбено уго-
ститељске школе у Чачку. 08-05-1010107-2021

Маровић Никола, Чачак, диплома Машинске школе „Бран-
ко Милошевић Металац” у Чачку. 08-05-1010108-2021

Вуковић Божо, Београд, уверење о положеном специјали-
стичком испиту за образовни профил металостругар Техничке 
школе у Младеновцу. 08-03-1010109-2021
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Митић Марко, Београд, диплома Машинскe школe Бео-

град. 08-05-1010110-2021
Тинтор Страхиња, Вршац, диплома ШЦ „Никола Тесла” у 

Вршцу. 08-05-1010111-2021
Јањатовић Драгоје, Кикинда, диплома Хемијско техноло-

шке школе у Кикинди. 08-05-1010112-2021
Калин Марко, Вршац, диплома ШЦ „Никола Тесла” у Вр-

шцу. 08-05-1010113-2021
Јанковић Владица, Ниш, диплома ЕТШ „Никола Тесла” у 

Нишу. 08-05-1010114-2021
Станковић Миљана, Београд, диплома Железничке технич-

ке школе у Београду. 08-05-1010115-2021
Остојић Немања, Банатски Карловац, диплома Средњe тех-

ничкe школе „Никола Тесла” у Вршцу. 08-05-1010116-2021
Цурић Кемал, Нови Пазар, сведочанство/а I разреда Еко-

номско-трговинске школе у Новом Пазару. 08-04-1010117-2021
Цурић Кемал, Нови Пазар, сведочанство/а II разреда Еко-

номско-трговинске школе у Новом Пазару. 08-04-1010118-2021
Цурић Кемал, Нови Пазар, сведочанство/а III разреда Еко-

номско-трговинске школе у Новом Пазару. 08-04-1010119-2021
Стефановић Катарина, Београд, диплома средње Медицин-

ске школе „Надежда Петровић” у Земуну. 08-05-1010120-2021
Цурић Кемал, Нови Пазар, сведочанство/а IV разреда Еко-

номско-трговинске школе у Новом Пазару. 08-04-1010121-2021
Цурић Кемал, Нови Пазар, диплома Економско-трговинске 

школе у Новом Пазару. 08-05-1010122-2021
Гогић Никола, Београд –Земун, диплома Машинске технич-

ке школе „Змај” у Земуну. 08-05-1010123-2021
Пантелић Стефан, Лајковац, диплома Средње школе „17. 

септембар” у Лајковцу. 08-05-1010124-2021
Златковић Небојша, Прокупље, диплома Техничке школе  

„15. мај” у Прокупљу. 08-05-1010125-2021
Радић Сања, Београд, диплома Десете гимназије „Михајло 

Пупин” у Београду, бр. 14-325/168 од 17.06.2016. 
08-05-1010126-2021

Петковић Миле, Чачак, диплома Машинско саобраћајне 
школе у Чачку. 08-05-1010127-2021

Симић Наталија, Ниш, диплома Економске школе „Ђука 
Динић” у Лесковцу. 08-05-1010128-2021

Илић Новица, Владичин Хан, диплома Гимназије „Јован 
Скерлић” у Владичином Хану. 08-05-1010129-2021

Ласица Немања, Београд, диплома средње Ваздухопловне 
академије у Београду. 08-05-1010130-2021

Чукић Велимир, Београд, диплома Средње туристичке 
школе  – „Политехничка академија”. 08-05-1010131-2021

Сарић Жељко, Лозовик, диплома Техничке школе „Никола 
Тесла” у Великој Плани. 08-05-1010132-2021

Сарић Зоран, Умка, диплома СШ Дрвно прераћивачке шко-
ле „Момчило Поповић Озрен” у Београду. 08-05-1010133-2021

Мујовић Мерсад, Сјеница, сведочанство/а I, II, III и IV ра-
зреда ТПШ у Сјеници. 08-04-1010134-2021

Мујовић Мерсад, Сјеница, диплома ТПШ у Сјеници. 
08-05-1010135-2021

Хаџифејзовић Амел, Сјеница, диплома ТПШ у Сјеници. 
08-05-1010136-2021

Богућанин Мирза, Сјеница, диплома ТПШ у Сјеници. 
08-05-1010137-2021

Вујковић Јелена, Врчин, диплома Грађевинско техничке 
школе у Београду.. 08-05-1010138-2021

Јеремић Филип, Београд, Железничко техничке школе. 
08-01-1010139-2021

Радуловић Радош, Београд –Нови Београд, диплома заврше-
не средње Зуботехничке школе у Београду. 08-05-1010140-2021

Митровић Јелена, Нови Сад, диплома Карловачке гимнази-
је у Сремским Карловцима. 08-05-1010141-2021

Симић Наталија, Лесковац, сведочанство/а I, II, III и IV ра-
зреда Економске школе „Ђука Динић” у Лесковцу. 

08-04-1010142-2021
Петронијевић Сара, Чачак, диплома Техничке школе у Чачку. 

08-05-1010143-2021
Вуцеља Бранислав, Темерин, диплома Tехничке школе 

„Милева Марић Ајнштајн" у Новом Саду. 08-05-1010144-2021
Трајковић Лазар, Врање, сведочанство/а II разреда Технич-

ке школе у Врању, смер електротехничар енергетике. 
08-04-1010145-2021

Митковић Саша, Оџаци, диплома Техничке школе у Врању.. 
08-05-1010146-2021

Вукас Сања, Бачко Добро Поље, диплома ССШ „4. јули” у 
Врбасу. 08-05-1010147-2021

Иванковић Горан, Инђија, сведочанство/а I и II разреда 
ЗСВО „Иво Лола Рибар” у Инђији. 08-04-1010148-2021

Јанковић Раде, Велики Црљени, диплома V степена Tех-
ничкe саобраћајнe школe у Земуну, машинске струке. 

08-05-1010149-2021
Милосављевић Марко, Рашка, диплома III степена СШ 

„Краљица Јелена”. 08-05-1010150-2021
Илић Тања, Соко Бања, диплома СШ „Бранислав Нушић” 

у Сокобањи. 08-05-1010151-2021
Мустафић Александар, Нишка Бања, диплома ГТШ „Неи-

мар” у Нишу. 08-05-1010152-2021
Винчић Игор, Београд –Нови Београд, сведочанство/а III и 

IV разреда средње Техничке школе „Никола Тесла” у Београду.. 
08-04-1010153-2021

Винчић Игор, Београд –Нови Београд, диплома о завршном 
испиту за стручну оспособљеност Техничке школе „Никола Те-
сла” у Београду. 08-05-1010154-2021

Туркаљ Барбара, Београд, диплома Медицинске школе 
„Звездара” у Београду. 08-05-1010155-2021

Ђурђевић Весна, Крагујевац, диплома Економске школе у 
Крагујевцу. 08-05-1010156-2021

Шљукић Петар, Београд –Нови Београд, диплома Правно 
биротехничке школе „Димитрије Давидовић” у Земуну. 

08-05-1010157-2021
Лазић Кристина, Ужице, диплома ТШ „Радоје Љубичић” у 

Ужицу. 08-05-1010158-2021

Радовановић Јордан, Лазаревац, диплома Техничке школе 
„Колубара” у Лазаревцу. 08-05-1010159-2021

Гичић Александар, Београд, диплома средње Медицинске 
школе „Звездара” у Београду. 08-05-1010160-2021

Микић Немања, Кнић, диплома Политехничке школе у 
Крагујевцу. 08-05-1010161-2021

Јованетић Татјана, Ужице, диплома Образовног центра 
„Радоје Марић” ООУР, стручно образовање у Титиовом Ужицу. 

08-05-1010162-2021
Младеновић Јованка, Параћин, диплома Средње школе „1. 

октобар” у Власотинцу. 08-05-1010163-2021
Маријоковић Никола, Нересница, диплома Економско-тр-

говинске и машинске школе у Кучеву. 08-05-1010164-2021
Кикановић Драган, Железник, диплома III степена Саобра-

ћајно-техничке школе Земун, смер возач моторних возила. 
08-05-1010165-2021

Ђокић Петар, Крагујевац, диплома Политехничке школе у 
Крагујевцу. 08-05-1010166-2021

Црновршанин Хако, Сјеница, диплома Средње школе „Је-
здимир Ловић” у Сјеници. 08-05-1010167-2021

Ђорђевић Томислав, Грделица, диплома Средње школе у 
Грделици. 08-05-1010168-2021

Микић Стефан, Краљево, сведочанство/а о завршеном I ра-
зреду Гимназије у Краљеву. 08-04-1010169-2021

Ђорђевић Филип, Београд, сведочанство/а IV разреда Тех-
ничке школе ГСП. 08-04-1010170-2021

Фараго Сања, Сомбор, диплома Гимназије „Доситеј Обра-
довић” у Новом Кнежевцу. 08-05-1010171-2021

Тирнанић Аница, Смедеревска Паланка, диплома Економ-
ско-угоститељске школе „Вук Караџић” у Великој Плани. 

08-05-1010172-2021
Миловановић Иван, Београд, сведочанство/а I и II разреда 

средње Грађевинске школе у Београду, смер електроинсталатер. 
08-04-1010173-2021

Кинђин Саша, Нови Сад, диплома Машинске школе у Но-
вом Саду. 08-05-1010174-2021

Рајић Владимир, Београд, диплома о положеном матур-
ском испиту Прве београдске гимназије. 08-05-1010175-2021

Митровић Марко, Београд, сведочанство/а IV разреда Тех-
ничке школе ГСП. 08-04-1010176-2021

Митровић Марко, Београд, диплома Техничке школе ГСП. 
08-05-1010177-2021

Грбовић Срђан, Кула, диплома Економске школе у Кули. 
08-05-1010178-2021

Вујановић Јелена, Београд, диплома Прве београдске гим-
назије у Београду. 08-05-1010179-2021

Вујановић Јелена, Београд, сведочанство/а I, II, III и IV ра-
зреда Прве београдске гимназије у Београду. 08-04-1010180-2021

Перовић Наташа, Мала Плана, диплома Техничке школе 
„15. мај” у Прокупљу. 08-05-1010181-2021

Ивановић Еди, Инђија, диплома Техничке школе „Михајло 
Пупин” у Инђији. 08-05-1010182-2021

Бакајац Соња, Лапово, сведочанство/а I, II и III разреда 
Средње школе „Жикица Дамњановић” у Смедеревској Паланци. 

08-04-1010183-2021
Бакајац Соња, Лапово, диплома Средње школе „Жикица 

Дамњановић” у Смедеревској Паланци. 08-05-1010184-2021
Пенић Милица, Нови Сад, диплома Пољопривредне школе 

са домом ученика у Футогу. 08-05-1010185-2021
Вукмановић Вукан, Кикинда, диплома Економско трговин-

ске школе у Кикинди. 08-05-1010186-2021
Динић Бранислав, Београд –Нови Београд, диплома Тех-

ничке школе „Нови Београд”. 08-05-1010187-2021
Живановић Дуња, Београд, диплома Гимназије у Ваљеву. 

08-05-1010188-2021
Јовановић Виктор, Београд, диплома III степена Саобраћај-

но-техничке школе Земун, возач моторних возила. 
08-05-1010189-2021

Бубић Дејан, Кикинда, диплома Техничке школе у Кикинди. 
08-05-1010190-2021

Којић Ђорђе, Јагодина, диплома Електротехничке и грађе-
винске школе „Никола Тесла” у Јагодини. 08-05-1010191-2021

Марковић Кристина, Чуруг, диплома Гимназије у Бечеју. 
08-05-1010192-2021

Мартић Десимир, Бор, диплома V степена МЕТШ у Бору. 
08-05-1010193-2021

Продановић Невена, Београд, диплома Пете београдске 
гимназије у Београду. 08-05-1010194-2021

Пешић Марио, Крушевац, диплома Хемијско-технолошке 
школе у Крушевцу. 08-05-1010195-2021

Јовичић Дарко, Сомбор, диплома Економске школе у Сом-
бору. 08-05-1010196-2021

Ђурић Вељко, Ћуприја, диплома Гимназије у Ћуприји. 
08-05-1010197-2021

Вукотић Викторија, Бачки Грачац, диплома Техничке шко-
ле у Сомбору. 08-05-1010198-2021

Мановић Ђорђе, Прибој, диплома МЕТШ у Прибоју. 
08-05-1010199-2021

Манасијевић Ивана, Ћуприја, диплома Гимназије. 
08-05-1010200-2021

Мунћан Кармина, Локве, диплома Економско-трговинске 
школе „Доситеј Обрадовић” у Алибунару. 08-05-1010201-2021

Јовановић Милош, Сврљиг, диплома Стручне школе „Ду-
шан Тривунац Драгош”. 08-05-1010202-2021

Сарић Исидора, Лучани, диплома Гимназије „Свети Сава” 
у Пожеги. 08-05-1010203-2021

Јовановић Јасна, Оџаци, диплома Пољопривредно-пре-
храмбене школе у Сомбору. 08-05-1010204-2021

Петровић Симонида, Јевремовац, диплома Техничке школе 
у Шапцу, возач моторних возила. 08-05-1010205-2021

Костић Данијел, Бела Црква - Ш, диплома Техничке школе 
у Шапцу. 08-05-1010206-2021

Петровић Симонида, Јевремовац, диплома Техничке школе 
у Шапцу, саобраћајни техничар. 08-05-1010207-2021

Трбанос Бојан, Пожаревац, диплома Економско-трговин-
ске школе у Пожаревцу. 08-05-1010208-2021

Радовановић Ивана, Београд, сведочанство/а I, II, III и IV 
разреда Опште гимназије у Ћуприји. 08-04-1010209-2021

Савић Мирјана, Лозница, сведочанство/а I, II, III и IV ра-
зреда Средње школе „Свети Сава” у Лозници. 

08-04-1010210-2021
Савић Мирјана, Лозница, диплома Средње школе „Свети 

Сава” у Лозници. 08-05-1010211-2021
Грекуловић Душанка, Мајданпек, сведочанство/а III и IV 

разреда Техничке школе у Бору. 08-04-1010212-2021
Ристивојевић Оливера, Кусадак, сведочанство/а I и II ра-

зреда Гимназије у Смедеревској Паланци. 08-04-1010213-2021
Божић Дејан, Нови Сад, диплома ЕТШ „Михајло Пупин“ у 

Новом Саду. 08-05-1010214-2021
Ђорђевић Драган, Београд –Земун, диплома Радничког 

универзитета „Нови Београд”, Металски образовни центар, дру-
ги степен стручне спреме, занимање електрозаваривач. 

08-05-1010215-2021
Цветановић Миљана, Врање, диплома Хемијско-техноло-

шке школе у Врању, смер техничар за заштиту животне средине, 
2012/2013. 08-05-1010216-2021

Кубурић Милка, Кикинда, диплома Хемијско технолошке 
школе у Кикинди. 08-05-1010217-2021

Лемић Никола, Вршац, диплома ШЦ „Никола Тесла” у Вр-
шцу. 08-05-1010218-2021

Дивнић Богдан, Београд, диплома Прве приватне тури-
стичко-угоститељске школе у Београду. 08-05-1010219-2021

Хонић Адис, Сјеница, диплома Гимназије „Јездимир Ло-
вић” у Сјеници. 08-05-1010220-2021

Грандов Лазар, Београд, сведочанство/а I и II разреда Гра-
ђевинско-техничке школе „Бранко Жежељ” у Београду. 

08-04-1010221-2021
Станојевић Маја, Футог, сведочанство/а IX и X разреда По-

љопривредне школе са домом ученика у Футогу. 
08-04-1010222-2021

Радовановић Иван, Београд, диплома средње Машинске 
школе „Радоје Дакић” у Београду. 08-05-1010223-2021

Дервишевић Маја, Лазница, сведочанство/а III разреда 
Техничке школе у Жагубици. 08-04-1010224-2021

Младеновић Милан, Прокупље, диплома Техничке школе 
„15. мај” у Прокупљу. 08-05-1010225-2021

Виторовић Ивана, Чачак, диплома Прехрамбено-угости-
тељске школе у Чачку. 08-05-1010226-2021

Божиновић Јасна, Панчево, сведочанство/а I, II и III разре-
да Грађевинско-технолошке школе у Пироту. 

08-04-1010227-2021
Живаљевић Милан, Бор, диплома Економско-трговинске 

школе у Бору. 08-05-1010228-2021
Mишић Невена, Костолац, Архитектонско техничке школе 

у Београду. 08-01-1010229-2021
Цветановић Миљана, Врање, сведочанство/а I, II, III и IV 

разреда Хемијско-технолошке школе у Врању, смер техничар за-
штите животне средине. 08-04-1010230-2021

Фиштер Катарина, Београд, диплома Прве београдска гим-
назије у Београду. 08-05-1010231-2021

Стаменић Марија, Чачак, диплома Техничке школе у Чачку. 
08-05-1010232-2021

Вучинић Филип, Београд, диплома Спортске гимназије у 
Београду. 08-05-1010233-2021

Проле Невена, Нови Сад, диплома Медицинске школе „7. 
април” у Новом Саду. 08-05-1010234-2021

Кривошић Јелена, Сутјеска, Средње школе. 
08-01-1010235-2021

Бекоња Дражен, Прибој, диплома МЕТШ у Прибоју. 
08-05-1010236-2021

Степановић Наташа, Шабац, диплома Медицинске школе у 
Шапцу. 08-05-1010237-2021

Радић Весна, Нови Сад, диплома Економске школе у Ло-
зници. 08-05-1010238-2021

Кондић Ђорђе, Београд, диплома МЕЕШ „Стеван Филипо-
вић” у Београду. 08-05-1010239-2021

Ранков Милош, Војка, уверење о специјалистичком испиту 
СШ „Светозар Милетић” у Новом Саду. 08-03-1010240-2021

Ранковић Немања, Београд, сведочанство/а I и II разреда 
Машинске школе „Радоје Дакић” у Београду, смер електромеха-
ничар за термичке и расхладне уређаје. 08-04-1010241-2021

Савић Никола, Вршац, сведочанство/а I разреда ШЦ „Ни-
кола Тесла” у Вршцу. 08-04-1010242-2021

Савић Никола, Вршац, сведочанство/а II разреда ШЦ „Ни-
кола Тесла” у Вршцу, школске 2012/2013. 08-04-1010243-2021

Савић Никола, Вршац, сведочанство/а III разреда ШЦ „Ни-
кола Тесла” у Вршцу, школске 2013/2014. 08-04-1010244-2021

Савић Никола, Вршац, сведочанство/а IV разреда ШЦ „Ни-
кола Тесла” у Вршцу, школске 2014/2015. 08-04-1010245-2021

Савић Никола, Вршац, диплома ШЦ „Никола Теска” у Вр-
шцу, школске 2014/2015. 08-05-1010246-2021

Кнежевић Зоран, Бач, диплома Техничке школе у Оџацима. 
08-05-1010247-2021

Хусар Лацика, Оџаци, диплома СТШ „Михајло Пупин” у 
Кули. 08-05-1010248-2021

Милошевић Сања, Долово, диплома Машинске школе 
„Панчево” у Панчеву. 08-05-1010249-2021

Мандић Милош, Нови Сад, сведочанство/а I разреда Ма-
шинске школе у Новом Саду. 08-04-1010250-2021

Стаменковић Драган, Врање, диплома Техничке школе у 
Врању. 08-05-1010251-2021

Матушић Виолета, гроцка, диплома Школе за оштећене слу-
хом  – наглуве „Стефан Дечански" у Београду. 08-05-1010252-2021

Никитовић Анђела, Сурчин, Техничке школе за дизајн 
коже у Београду. 08-01-1010253-2021

Савић Светлана, Рашка, сведочанство/а I, II, III и IV разре-
да Гимназије у Рашкој. 08-04-1010254-2021

Савић Светлана, Рашка, диплома Гимназије у Рашкој. 
08-05-1010255-2021
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Јовић Сунчица, Врање, диплома Гимназије „Јован Скер-

лић” у Владичином Хану. 08-05-1010256-2021
Цуцак Адмир, Сјеница, сведочанство/а I, II, III и IV разре-

да Гимназије „Јездимир Ловић” у Сјеници. 08-04-1010257-2021
Тошић Александар, Крагујевац, диплома Прве техничке 

школе у Крагујевцу. 08-05-1010258-2021
Наумовић Милица, Београд, Средње музичке школе „Стан-

ковић” у Београду. 08-01-1010259-2021
Михајлов Иван, Ниш, сведочанство/а I и II разреда Гимна-

зије „Стеван Сремац" у Нишу. 08-04-1010260-2021
Шћекић Милош, Тутин, диплома Саобраћајне школе „Пин-

ки” у Новом Саду. 08-05-1010261-2021
Шћекић Милош, Тутин, сведочанство/а I, II, III и IV разре-

да Саобраћајне школе „Пинки” у Новом Саду. 
08-04-1010262-2021

Петровић Милош, Чачак, сведочанство/а I разреда Машин-
ско саобраћајне школе у Чачку. 08-04-1010263-2021

Милојевић Анита, Ћуприја, диплома Средње стручне шко-
ле у Крагујевцу. 08-05-1010264-2021

Ћирковић Радмила, Београд, сведочанство/а I, II, III и IV 
разреда Медицинске школе у Приштини –Грачаници. 

08-04-1010265-2021
Мушић Елвис, Нови Пазар, сведочанство/а I разреда Меди-

цинске школе „Два хероја” у Новом Пазару. 08-04-1010266-2021
Мушић Елвис, Нови Пазар, сведочанство/а II разреда Ме-

дицинске школе „Два хероја” у Новом Пазару. 
08-04-1010267-2021

Мушић Елвис, Нови Пазар, сведочанство/а III разредa Mе-
дицинскe школe „Два хероја” у Новом Пазару. 

08-04-1010268-2021
Мушић Елвис, Нови Пазар, сведочанство/а IV разреда Ме-

дицинске школе „Два хероја” у Новом Пазару. 
08-04-1010269-2021

Мушић Елвис, Нови Пазар, диплома Медицинске школе 
„Два хероја” у Новом Пазару. 08-05-1010270-2021

Томанић Огњен, Лазаревац, Железничко техничке школе у 
Београду. 08-01-1010271-2021

Ракићевић Горан, Чачак, диплома Саобраћајно-техничке 
школе у Чачку. 08-05-1010272-2021

Радуновић Eлена, Београд, диплома Гимназије Младеновац. 
08-05-1010273-2021

Царановић Новак, Београд, сведочанство/а I, II, III и IV ра-
зреда Медицинске школе „Београд” у Београду. 

08-04-1010274-2021
Пушуица Бошко, Ужице, сведочанство/а I и II разреда 

Средње школе „Радоје Марић” у Ужицу. 08-04-1010275-2021
Ковачевић Милан, Инђија, диплома Средње школе „Др 

Ђорђе Натошевић” у Инђији. 08-05-1010276-2021
Вујичић Златко, Београд, диплома Медицинске школе 

„Звездара” у Београду. 08-05-1010277-2021
Николић Дарко, Крушевац, диплома Политехничке школе 

„Милутин Миланковић” у Крушевцу. 08-05-1010278-2021
Динић Бранислав, Београд –Нови Београд, сведочанство/а 

I, II и III разреда Техничке школе Нови Београд. 
08-04-1010279-2021

Верт Сабина, Бабушница, Млекарске школе „Др Обрен Пе-
јић” у Пироту, издата 2020/21. 08-01-1010280-2021

Стаменковић Јелена, Дољевац, диплома Машинске школе 
у Нишу. 08-05-1010281-2021

Радосављевић Јелена, Београд, диплома Зуботехничке 
школе у Београду. 08-05-1010282-2021

Стефановић Ђорђе, Београд, Железничкo техничкe школe. 
08-01-1010283-2021

Ђорђевић Роберт, Бела Паланка, диплома ЕТШ „Никола 
Тесла” у Нишу. 08-05-1010284-2021

Максимовић Борка, Гроцка, сведочанство/а I и II разреда 
Образовног центра „17. октобар” у Гроцкој. 08-04-1010285-2021

Црногорац Милош, Младеновац, диплома Техничке школе 
у Младеновцу. 08-05-1010286-2021

Караџић Владимир, Нови Сад, диплома Пољопривредне 
школе са домом ученика у Футогу. 08-05-1010287-2021

Батинић Слађа, Смедеревска Паланка, диплома Средње 
школе „Жикица Дамњановић” у Смедеревској Паланци. 

08-05-1010288-2021
Вучковић Милош, Бојник, диплома Техничке школе „Бо-

шко Крстић” у Бојнику. 08-05-1010289-2021
Книпл Мелита, Сента, диплома Економско-трговинске 

школе у Сенти. 08-05-1010290-2021
Тривуновић Ђорђе, Мошорин, сведочанство/а I, II, III и IV 

разреда Машинске школе у Новом Саду. 08-04-1010291-2021
Тривуновић Ђорђе, Мошорин, диплома Машинске школе у 

Новом Саду. 08-05-1010292-2021
Кеблеш Романца, Делиблато, диплома Школског центра 

„Вељко Влаховић” у Ковину. 08-05-1010293-2021
Милићевић Мина, Крушевац, сведочанство/а I, II, III и IV 

разреда средње Музичке школе „Стеван Христић” у Крушевцу. 
08-04-1010294-2021

Милићевић Мина, Крушевац, диплома средње Музичке 
школе „Стеван Христић” у Крушевцу. 08-05-1010295-2021

Доказа Звонко, Стара Пазова, сведочанство/а I и II разреда 
Техничке школе „Михајло Пупин” у Инђији. 08-04-1010296-2021

Живановић Слободан, Београд, сведочанство/а III разреда 
Саобраћајно-техничке школе у Земуну, трећи степен, смер возач 
моторних возила. 08-04-1010297-2021

Живановић Слободан, Београд, сведочанство/а III и IV ра-
зреда СОУР „Иво Лола Рибар” РО „Лола”  – Образовни центар. 

08-04-1010298-2021
Равић Бранка, Чачак, диплома Медицинске школе у Чачку. 

08-05-1010299-2021
Којић Немања, Београд, Жележничко-техничке школе у 

Београду. 08-01-1010300-2021
Икић Кристина, Београд, сведочанство/а I, II, III и IV ра-

зреда Медицинске школе „7. април” у Новом Саду. 
08-04-1010301-2021

Икић Кристина, Београд, диплома Медицинске школе „7. 
април” у Новом Саду. 08-05-1010302-2021

Цветковић Данијел, Врање, диплома Хемијско технолошке 
школе у Врању, смер техничар за финалну обраду дрвета. 

08-05-1010303-2021
Анђелковић Младен, Сочаница, Железничко техничке 

школе у Београду. 08-01-1010304-2021
Танасковић Вељко, Београд, Железничко техничке школе у 

Београду. 08-01-1010305-2021
Поповић Марко, Београд, диплома Трговачке школе у Бео-

граду. 08-05-1010306-2021
Радиновић Стефан, Београд, сведочанство/а I, II, III и IV 

разреда Саобраћајно-техничке школе Земун, четврти степен, 
смер техничар моторних возила. 08-04-1010307-2021

Радиновић Стефан, Београд, диплома Саобраћајно-техничке 
школе Земун, четврти степен, смер техничар моторних возила. 

08-05-1010308-2021
Тодоровић Марко, Крагујевац, диплома Техничке школе за 

машинство и саобраћај у Крагујевцу. 08-05-1010309-2021
Пешић Татјана, Београд, сведочанство/а I и II разреда Дрво 

Арт школе у Београду. 08-04-1010310-2021
Станушић Анђела, Чачак, диплома Медицинске школе у 

Чачку. 08-05-1010311-2021
Пешић Татјана, Београд, сведочанство/а III и IV разреда 

Трговачке школе у Београду. 08-04-1010312-2021
Милосављевић Дејана, Београд, диплома Грађевинско тех-

ничке школе у Београду. 08-05-1010313-2021
Бабановски Маријан, Врање, диплома Техничке школе 

„Никола Тесла” у Сурдулици, смер елетроинсталатер за кућне и 
фабричке инсталације, 1990/1991. 08-05-1010314-2021

Трнинић Ивана, Београд, диплома Пете економске школе у 
Београду. 08-05-1010315-2021

Милићев Марко, Београд, сведочанство/а I, II, III и IV разре-
да Eлектротехничке школе „Раде Кончар”. 08-04-1010316-2021

Вукелић Никола, Црвенка, диплома Пољопривредно-ма-
шинске школе у Црвенки. 08-05-1010317-2021

Милићев Марко, Београд, диплома Eлектротехничке шко-
ле „Раде Кончар”. 08-05-1010318-2021

Вукелић Никола, Црвенка, сведочанство/а I, II, III и IV ра-
зреда Пољопривредно-машинске школе у Црвенки. 

08-04-1010319-2021
Барукчић Славица, Пригревица, диплома Медицинске 

школе „Др Ружица Рип” у Сомбору. 08-05-1010320-2021
Петровић Марија, Лесковац, диплома Економске школе 

„Ђука Динић” у Лесковцу. 08-05-1010321-2021
Ковачић Дејан, Београд, диплома Трговачке школе у Бео-

граду. 08-05-1010322-2021
Спаић Срђан, Параћин, диплома Текстилно технолошке 

школе у Параћину. 08-05-1010323-2021
Гачић Ирена, Смедерево, сведочанство/а I, II, III и IV ра-

зреда Техничке школе у Смедереву. 08-04-1010324-2021
Гачић Ирена, Смедерево, диплома Техничке школе у Сме-

дереву. 08-05-1010325-2021
Тузлак Урош, Смедерево, сведочанство/а III разреда Тех-

ничке школе у Смедереву. 08-04-1010326-2021
Тузлак Урош, Смедерево, диплома Техничке школе у Сме-

дереву. 08-05-1010327-2021
Манчић Вук, Београд, сведочанство/а I разреда Друге еко-

номске школе. 08-04-1010328-2021

– ЈАВНЕ ИСПРАВЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА –
Лајешић Лара, Београд –Земун, студентска књижица - ин-

декс Економског факултета Универзитета у Београду, бр. 15/774. 
09-01-1001122-2021

Петровић Миљан, Ниш, студентска књижица - индекс Гра-
ђевинско архитектонског факултета у Нишу, бр. рг7948. 

09-01-1001124-2021
Тијанић Анђела, Мали Зворник, студентска књижица - 

индекс Природно-математичког факултета у Новом Саду, бр. 
484/19. 09-01-1001125-2021

Мратинковић Теодора, Београд –Земун, уверење о стече-
ном високом образовању број 3855-1/2019, издато од Универзи-
тета Унион „Никола Тесла”  – Факултет за менаџмент у Срем-
ским Карловцима. 09-04-1001126-2021

Стаменковић Драгиша, Лесковац, диплома Академије тех-
ничко-васпитачких струковних студија, бр. 279/1. 

09-02-1001127-2021
Којић Тамара, Београд, студентска књижица - индекс Фа-

култета „Унион - Никола Тесла” у Београду, бр. 0072536. 
09-01-1001128-2021

Додевски Владимир, Београд –Нови Београд, уверење о 
стеченом научном називу доктор наука  – технолошко инжењер-
ство  – инжењерство материјала. 09-04-1001129-2021

Ђорђевић Ирена, Београд, диплома Високе здравствене 
школе струковних студија у Београду бр. 1476/06, смер виши 
дијететичар-нутрициониста. 09-02-1001130-2021

Крчобић Младен, Неготин, студентска књижица - индекс 
Правног факултета у Нишу, бр. 242/19. 09-01-1001131-2021

Радосављевић Новак, Јагодина, студентска књижица - ин-
декс Природно-математичког факултета Универзитета у Новом 
Саду, бр. 545/19. 09-01-1001132-2021

Ивановић Томислав, Сопот, студентска књижица - индекс 
Tehnikum Taurunum Висока инжењерска школа струковних сту-
дија у Београду, машинско инжењерство. 09-01-1001133-2021

Шошкић Јана, Београд, студентска књижица - индекс Фи-
лозофског факултета Универзитета у Београду, бр. ЕН 21/17. 

09-01-1001134-2021
Драган Симић, Београд, магистарска диплома Факултета 

политичких наука Универзитета у Београду. 09-04-1001135-2021
Дабетић Драгана, Београд, диплома Економског факултета 

Универзитета у Приштини, бр. 10260 у књизи III. 
09-02-1001136-2021

Рогановић Ања, Нови Сад, студентска књижица - индекс 
Економског факултета у Суботици  – Одељење факултета у Но-
вом Саду, бр. ЕК 259/21. 09-01-1001137-2021

Андреј Иванов, Београд, студентска књижица - индекс Фа-
култета безбедности Универзитет у Београду, бр. 342/18. 

09-01-1001138-2021
Крцуновић Никола, Београд –Нови Београд, студентска 

књижица - индекс Медицинског факултета специјалистички, 
бр.16 РА 08. 09-01-1001139-2021

Поповић Вук, Београд, студентска књижица - индекс Ви-
соке школе електротехнике и рачунарства струковних студија у 
Београду, бр. НЕТ 90/16. 09-01-1001140-2021

Милетић Слађана, Београд, студентска књижица - индекс 
Високе туристичке школе у Београду, бр. 274/2009. 

09-01-1001141-2021
Косановић Милица, Београд –Звездара, диплома Високе 

здравствене школе струковних студија у Земуну, смер виши са-
нитарни техничар, 875/03. 09-02-1001142-2021

Пуповић Сабахудин, Подгорица, студентска књижица - ин-
декс Медицинског факултета Универзитета у Београду, бр. 06-
КА-01. 09-01-1001143-2021

Цветковић Саша, Власотинце, диплома Универзитета „Џон 
Незбит” у Београду. 09-02-1001145-2021

Joкa Буха, Бајина Башта, диплома Технолошког металур-
шког факултета у Београду. 09-02-1001146-2021

Лончарски Радисављевић Јелена, Александрово, студент-
ска књижица - индекс Високе струковне школе за образовање 
васпитача „Зора Крџалић Зага” у Кикинди, бр. 9177, серијски 
број А335773. 09-01-1001147-2021

Дулановић Дејан, Ниш, студентска књижица - индекс При-
родно-математичког факултета у Нишу, бр. 521. 

09-01-1001148-2021
Живковић Филип, Блаце, студентска књижица - индекс 

Правног факултета у Нишу, бр. 073/17. 09-01-1001149-2021
Живковић Михајло, Пирот, студентска књижица - индекс 

Филолошког факултета у Београду, бр. 2021/0357. 
09-01-1001150-2021

Стојановић Младен, Београд, студентска књижица - ин-
декс Медицинског факултета Универзитета у Београду, бр. 
439/09. 09-01-1001151-2021

Обрадовић Славица, Београд, диплома Више медицинске 
школе у Земуну. 09-02-1001152-2021

Бајатовић Милош, Ниш, студентска књижица - индекс 
Правног факултета „Унион”, бр. 2014/165. 09-01-1001153-2021

Шошкић Јана, Београд, студентска књижица - индекс Фи-
лозофског факултета у Београду, бр. ЕН21/37. 

09-01-1001154-2021
Џанковић Џенан, Нови Пазар, диплома Факултета технич-

ких наука Универзитета у Новом Саду, бр. 012-MS-433/A. 
09-02-1001155-2021

Товиловић Стефан, Београд, студентска књижица - индекс 
Високе спортске и здравствене школе у Београду, бр. 84/20. 

09-01-1001156-2021
Шћепановић Лука, Сремчица, студентска књижица - ин-

декс Факултета организационих наука у Београду. 
09-01-1001157-2021

Марковић Александра, Београд, уверење о завршеним ма-
стер студијама издато од Филолошког факултета Универзитета у 
Београду. 09-04-1001158-2021

Стојанац Милош, Рума, студентска књижица - индекс Прав-
ног факултета у Новом Саду, бр. О 74/19. 09-01-1001159-2021

Савић Александар, Београд –Земун, диплома Више послов-
не школе у Београду. 09-02-1001160-2021

Петронијевић Василије, Лепосавић, диплома Природно 
математичког факултета и Косовској Митровици. 

09-02-1001161-2021
Толић Ана, Пирот, студентска књижица - индекс Природно 

математичког факултета у Крагујевцу. 09-01-1001162-2021
Стевановић Марина, Бајина Башта, студентска књижи-

ца - индекс Математичког факултета Универзитета у Београду, 
82/2011. 09-01-1001163-2021

Петровић Марко, Београд –Земун, студентска књижица - 
индекс Факултета безбедности, бр. 424/14. 09-01-1001164-2021

Дукић Дејан, Нови Сад, студентска књижица - индекс Уни-
верзитета Сингидунум у Новом Саду, бр. 270058. 

09-01-1001165-2021
Раковић Радивојевић Јелена, Ужице, студентска књижица 

- индекс Факултета за пословне студије, бр. 030004/2015. 
09-01-1001166-2021

Цвјетићанин Маша, Београд, студентска књижица - индекс 
Факултетa ликовних уметности Београд, бр. 5239/20. 

09-01-1001167-2021
Ракочевић Милан, Крагујевац, студентска књижица - ин-

декс Машинског факултета у Нишу, бр. 1479/13. 
09-01-1001168-2021

Новаковић Маја, Петроварадин, студентска књижица - ин-
декс Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду, бр. 
799Е/16. 09-01-1001169-2021

Глигорић Станислав, Шабац, студентска књижица - ин-
декс Факултета спорта и физичког васпитања у Београду, бр. 
2021/0140. 09-01-1001170-2021

Марковић Никола, Врњачка Бања, студентска књижица 
- индекс Факултета за хотелијерство и туризам Универзитета у 
Крагујевцу,.бр. 05/2019. 09-01-1001171-2021

Рајковић Огњен, Младеновац, студентска књижица - ин-
декс Факултета организационих наука, бр. 0611/2019. 

09-01-1001172-2021

– ПЕЧАТИ –
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

Београд, печат округлог облика пречника 32 mm исписан ћири-
личним текстом: Република Србија, Министарство пољопри-
вреде, шумарства и водопривреде; Београд; са грбом Републике 
Србије у средини печата и римским бројем XVI. 10-1000155-2021

Синдикална организација „Колубара-Метал”, Вреоци, печат 
округлог облика пречника 28 mm исписан ћириличним текстом: 
СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА КОЛУБАРА МЕТАЛ; ВРЕО-
ЦИ са логом Синдиката у средини печата. 10-1000156-2021
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Павићевић Горан, Ниш, легитимација расељеног лица бр. 
70858/5/1414, издата од Комесaријата за избеглице Републике 
Србије. 11-1004498-2021

Тасић Томислав, Владичин Хан, меморијска картица диги-
талног тахографа за возача бр. SRB0000097G3N000, издата од 
Агенције за безбедност саобраћаја. 11-1004499-2021

ЈКП „Рашка”, Рашка, потврда о исправности уређаја и 
опреме за погон возила на ТНГ бр. 027553-20, сер. бр. обр. 
0566980, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-1004500-2021
Симић Стефан, Краљево, легитимација расељеног лица бр. 

70653-28-00195, издата од Комесаријата за избеглице Републике 
Србије. 11-1004501-2021

Емини Неџмедин, Крушевац, легитимација интерно расе-
љеног лица бр. 70670-11-00266, издата 04.02.2000. у Крушевцу. 

11-1004502-2021
Сићевић Јасмина, Лепосавић, легитимација расељеног 

лица бр. 70653-22-00285, издата од Комесаријата за избеглице 
Републике Србије. 11-1004503-2021

Тасић Томислав, Владичин Хан, квалификациона картица 
 – КОD 95 за професионалне возаче бр. SRB028580, издата од 
Агенције за безбедност саобраћаја. 11-1004504-2021

Koncern Srboexport d.o.o., Обреновац, дозвола за међуна-
родни транспорт бр. BY-t (2021) - 1092255 , заводни број прево-
зника 3269/21, издата од Министарства грађевинарства, саобра-
ћаја и инфраструктуре. 11-1004505-2021

Недељковић Михајло, Београд, расељеничка легитимација 
са Косова и Метохије, бр. 70246/03/00169. 11-1004506-2021

Denis Islamović PR Denis šped, Нови Пазар, дозвола за ме-
ђународни траспорт H-3zem za E3 BP/2021/ бр. 6594, издата од 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

11-1004507-2021
Denis Islamović PR Denis šped, Нови Пазар, дозвола за ме-

ђународни транспорт HR-uni za E2/2021/ бр. 528, издата од Ми-
нистарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

11-1004508-2021
Denis Islamović PR Denis Šped, Нови Пазар, дозвола за 

међународни транспорт HR-uni za E2 /2021/ бр. 529, издата од 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

11-1004509-2021
Denis Islamović PR Denis šped, Нови Пазар, дозвола за ме-

ђународни траспорт TR-bt BP/2021/ бр. 653825, издата од Мини-
старства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

11-1004510-2021
Пановић Слободан, Барич, уверење о испитивању возила 

бр. 022364-14П, одштампано на обрасцу сer. бr. 24315, издато од 
Агенције за безбедност саобраћаја. 11-1004511-2021

Спасић Зоран, Крагујевац, уверење о испитивању возила 
бр. 035041-18, серијски број 0146885, издато од Агенције за бе-
збедност саобраћаја. 11-1004512-2021

MD Komerc d.o.o., Лајковац, дозвола за међународни 
транспорт BY t 1092563, издата од Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-1004513-2021

Спасић Зоран, Крагујевац, уверење о испитивању вози-
ла контролисање возила које се увози као употребљавано бр. 
146306-18П, серијски број 0614756 издато од Агенције за бе-
збедност саобраћаја. 11-1004514-2021

MD Komerc d.o.o., Лајковац, дозвола за међународни 
транспорт UK t E3-330237, издата од Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-1004515-2021

Берар Александра, Обреновац, дозвола за управљање мо-
торним чамцем, бр.16937, издата од Лучке капетаније Београд. 

11-1004516-2021
Bex Express d.o.o., Шабац, извод лиценце за јавни превоз 

терета, издато од Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, бр. ЛТД - 1959/2018 - 61, рег. бр. ŠA118KU. 

11-1004517-2021
Bex Express d.o.o., Шабац, извод лиценце за јавни превоз 

терета, издато од Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, бр. 01959/2018 - 39, рег. бр. ŠA091AR. 

11-1004518-2021
Bex Express d.o.o., Шабац, извод лиценце за јавни превоз 

терета, издато од Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, бр. ЛТД - 019/2018 - 25, рег. бр. ŠA040GU. 

11-1004519-2021
Bex Express d.o.o., Шабац, извод лиценце за јавни превоз 

терета у друмском саобраћају, издато од Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре, бр. ЛТД - 01959/2018, рег. 
бр. BG998XĐ. 11-1004520-2021

Bex Express d.o.o., Шабац, извод лиценце за јавни превоз 
тереста, издато од Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, бр. ЛТД - 01959/2018 - 2, рег. бр. ŠA0102EJ. 

11-1004521-2021
Bex Express d.o.o., Шабац, извод лиценце за јавни превоз 

терета, издато од Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, бр. ЛТД - 1959/2018 - 94, рег. бр. BG2042NX. 

11-1004522-2021
Bex Express d.o.o., Шабац, извод лиценце за јавни превоз 

терета, издато од Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, бр. ЛТД - 159/2018 - 100, рег. бр. ŠA167RA. 

11-1004523-2021
Вуцинић Дорис, Београд –Нови Београд, потврда о испити-

вању уређаја и опреме за погон на ТНГ бр. 26572-20 штампано на 
обрасцу 0540839. издато од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-1004524-2021
Chebbi Ракић Валентина, Звездара, уверење о испитивању 

возила бр. 027858-16 штампано на обрасцу бр. 0096081, издато 
од Агенције за безбедност саобраћаја. 11-1004525-2021

Младеновић Весна, Књажевац, лиценца лабораторијског 
техничара бр. 053627, издата од Коморе медицинских сестара и 
техничара Србије. 11-1004526-2021

TT ŠPED d.o.o., Суботица, уверење о испитивању возила 
које се увози као употребљавано број 092695-21, серијски број 
обрасца 1211688, издато од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-1004527-2021

Томић Иван, Александровац, картица возача бр. SRB 
0000084118000, издата код Дунав осигурања у Крушевцу. 

11-1004528-2021
Marking d.o.o. Užice, Ужице, извод лиценце за превоз тере-

та у домаћем и међународном друмском саобраћају бр. LTDM-
4883/2021-3 за теретно возило регистарских ознака UE126CB, 
издата од Министарства гађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре. 11-1004529-2021

Францер Лана, Нови Сад, уверење о испитивању возила 
бр. 031794-19, одштампано на обрасцу бр. 0797738, издато од 
Агенције за безбедност саобраћаја. 11-1004530-2021

Францер Лана, Нови Сад, потврда о исправности уређаја и 
опреме за погон возила на ТНГ бр. 031794-19, одштампана на об-
расцу бр. 0502479, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-1004531-2021
Глумац Дејан, Рума, ADR certifikat o стручној оспособље-

ности за возача возила за транспорт опасног терета бр. C11675, 
издат од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре. 11-1004532-2021

Поповић Мира, Београд, легитимација расељеног лица из-
дата од Комесаријата за избеглице РС. 11-1004533-2021

Kraljica Tise d.o.o., Београд, уверење о испитивању возила 
број 137175-21, сер. бр. обр. 1265155, издато од Агенције за бе-
збедност саобраћаја. 11-1004534-2021

ТNT transport d.o.o., Суботица, дозвола за међународни 
транспорт бр. 7320 H-3zem за Е3, издата од Министарства гра-
ђевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-1004535-2021

Пурић Милан, Обреновац, картица возача CPC ABS 
097712, серијски број SRB 097022, издата од АМСС. 

11-1004536-2021
Trio Logi Cacak, Чачак, дозвола за међународни јавни 

транспорт RUS bt бр. 0732892, издата од Министарства грађеви-
нарства, сaoбраћаја и инфраструктуре. 11-1004537-2021

Пурић Милан, Обреновац, сертификат линценцираног во-
зача ABS 096612 серијски број SRB 097022, издат од АМСС. 

11-1004538-2021
Mirage Trans d.o.o., Краљево, дозвола за обављање међуна-

родног транспорта бр. RUS-b бр. 734141, издата од Министар-
ства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

11-1004539-2021
Venera Božović, Београд, дозвола за међународни транс-

порт BY-t (2021) бр. 192398, издата од Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-1004540-2021

Venera Božović, Београд, дозвола за међународни транс-
порт BY-t (2021) бр. 192399, издата од Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-1004541-2021

Mirage Trans d.o.o., Краљево, дозвола за обављање међуна-
родног транспорта RUS-b бр. 734142. издата од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-1004542-2021

Trio Logi Cacak, Чачак, дозвола за међународни јавни 
транспорт UA tr бр. 330216. издата од Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктурe. 11-1004543-2021

Mirage Trans d.o.o., Краљево, дозвола за обављање међу-
народног транспорта NL-uni бр. 2385, издата од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-1004544-2021

Mirage Trans d.o.o., Краљево, дозвола за обављање међу-
народног транспорта GE-bt бр. 244333, издата од Министарсва 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-1004545-2021

Суботић Небојша, Мионица, потврда о исправности уре-
ђаја и опреме за погон возила на ТНГ бр. 039431-17К, серијски 
број 0387947, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-1004546-2021
Gallinari transport and sells d.o.o., Суботица, уверење о 

испитивању возила  – контролисању возила које се увози као 
употребљавано бр. 165350-21 на обрасцу бр. 1299044, издато од 
Агенције за безбедност саобраћаја. 11-1004547-2021

Тинтор Далибор, Бачка Паланка, меморијска картица диги-
талног тахографа за возача бр. SRB0000097HAX000, издата од 
Агенције за безбедност саобраћаја. 11-1004548-2021

Gold car 15 d.o.o., Лајковац, уверење о испитивању возила 
која се увозе као употребљавана бр. 077384-19П одштампано на 
обрасцу бр. 727728, издато од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-1004549-2021
Швиковић Марина, Крагујевац, такси дозвола за возило бр. 

3479, издатa од Градске управе града Крагујевца. 
11-1004550-2021

Караџић Марија, Краљево, легитимација расељеног лица 
бр. 70653-50-01071, издата од Комесаријата за избеглице Репу-
блике Србије у Краљеву. 11-1004551-2021

Гагричић Милан, Крагујевац, такси легитимација возача 
бр. 1926, издата од Градске управе града Крагујевца. 

11-1004552-2021
Лакетић Иван, Косовска Митровица, легитимација расеље-

ног лица бр. 70432-03-00319, издата од Комесаријата за избегли-
це Републике Србије. 11-1004553-2021

Блажић Владан, Београд, потврда о исправности уређаја  и 
опреме за погон возила на ТНГ бр. 005505-21К, сер. бр. 0578874, 
издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 11-1004554-2021

Степановић (Драгољуб) Наташа, Шабац, уверење о поло-
женом стручном испиту бр. 2651 од 21.04.2003, издато од Завода 
за заштиту здравља „Вера Благојевић” у Шапцу. 

11-1004555-2021
UPPP Autocentar d.o.o., Београд, дозвола за међународни 

јавни превоз ствари бр. TR 790623, издата од Министарства гра-
ђевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-1004556-2021

UPPP Autocentar d.o.o., Београд, дозвола за међународни 
јавни превоз ствари бр. HR 6042, издата од Министарства грађе-
винарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-1004557-2021

V. B. Leasing, Београд, уверење о испитивању возила број 
018227-14, сер. бр. обр. 0040692, издато од Агенције за безбед-
ност саобраћаја. 11-1004558-2021

Милићевић Милош, Београд, потврда о исправности уре-
ђаја и опреме за погон возила на ТНГ бр. 039914/19, сер. бр. обр. 
0520207, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-1004559-2021

Познановић Слађан, Ужице, меморијска картица дигитал-
ног тахографа бр. SRB0000097AZ7000, издата од Агенције за 
безбедност саобраћаја. 11-1004560-2021

Тотић Сања, Зрењанин, штедна књижица издата од Banca 
Intesa a.d. 11-1004561-2021

Милановић Златибор, Краљево, легитимација расељеног 
лица бр. 70653-28-00838, издаt од Комесаријата за избеглице Ре-
публике Србије. 11-1004562-2021

Нешић Саша, Врањска Бања, меморијска картица диги-
талног тахографа за возача бр. SRB0000097MNK000, издата од 
Агенције за безбедност саобраћаја. 11-1004563-2021

Golija transport 2007, Нови Пазар, дозвола за међународни 
транспорт RUS b HL 738014, издата од Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-1004564-2021

Лазаревић Дарко, Шабац, меморијска картица дигиталног 
тахографа за возача бр. SRB0000058181000, издата од Агенције 
за безбедност саобраћаја. 11-1004565-2021

Лецић Горан, Пожаревац, ADR/ADN картица возача бр. 
152-02-00587/2020-15 решење бр. 031-01-15/2018-02, издата од 
Министарства саобраћаја и инфраструктуре. 11-1004566-2021

Ашкраба Милан, Београд, уверење о испитивању возила 
које се увози као употребљавано бр. 015822-13 одштампано на 
обрасцу бр. 13225, издатo од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-1004567-2021
Бабић Горан, Крагујевац, такси дозвола возача бр. 025, из-

дата у Крагујевцу. 11-1004568-2021
Бабић Горан, Крагујевац, такси дозвола за возило бр. 1979, 

издата у Крагујевцу. 11-1004569-2021
Стефановић Радмила, Ниш, лиценца Коморе медицинских 

сестара и здравствених техничара Србије, бр. 033309/2016. 
11-1004570-2021

Николовски Срђан, Обреновац, меморијска картица ди-
гиталног тахографа SRB 0000078227000, издата од Агенције за 
безбедност саобраћаја. 11-1004571-2021

Николовски Срђан, Обреновац, ADR сертификат о струч-
ној оспособљености возача бр. C 12737-1, издат од Министар-
ства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

11-1004573-2021
Николовски Срђан, Обреновац, квалификациона картица во-

зача бр. SRB 070161, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 
11-1004574-2021

Михајловић Душица, Вражогрнац, уверење о слободном 
брачном стању бр. 204-4-40/2021-IV/01 од 19.05.2021, издато од 
Општинске управе Неготин. 11-1004575-2021

Kordun metali d.o.o., Нови Сад, извод лиценце за превоз 
терета у домаћем и међународном друмском саобраћају, бр. 
ЛTДМ-4450/2020, за теретно возило регистарских ознака NS 
588 KM, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре. 11-1004576-2021

ВСИ „Јагодина”, Јагодина, уверење о испитивању возила 
број 017562-13, сер. бр. обр. 0013411, издато од Агенције за бе-
збедност саобраћаја. 11-1004577-2021

Ђурђевић Драгић, Ставе, уверење о испитивању вози-
ла  – контролисању возила које се увози као употребљавано бр. 
014372-16П на обрасцу бр. 196888, издато од Агенције за бе-
збедност саобраћаја. 11-1004578-2021

Анђић Данијел, Качарево, мемориjска картица дигиталног 
тахографа бр. SRB0000032123000, издата од Aгенције за безбед-
ност саобраћаја. 11-1004579-2021

D.o.o. Cool Team, Нови Сад, међународна дозвола за пре-
воз ствари BY-t 1092437, издата од Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-1004580-2021

Euro-Tir d.o.o., Краљево, извод лиценце за превоз терета 
бр. LTDM-3664/2019-3 за теретно возило KV041VR, издата од 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
19.11.2019. 11-1004582-2021

Паркинг простор д.о.о., Суботица, уверење о испитивању 
возила  – контролисању возила које се увози као употребљавано 
бр. 144755-20П на обрасцу бр. 1056231, издато од Агенције за 
безбедност саобраћаја. 11-1004583-2021

Пајић Марија, Лозница, уверење о испитивању возила број 
016880-19, сер. бр. обр. 0183926, издато од Агенције за безбед-
ност саобраћаја. 11-1004584-2021

Кеџа Стефан, Нови Сад, меморијска картица дигиталног 
тахографа бр. SRB0000067647000, издата од Агенције за безбед-
ност саобраћаја. 11-1004585-2021

Радовић Душан, Београд, уверење о испивању оређа-
ја и опреме за погон возила на ТНГ бр. 004083-21 К штампа-
но на обрасцу бр. 1128557, издато од АМСС ЦМВ у Београду, 
25.02.2021. 11-1004586-2021

Todorovic Transport d.o.o., Београд, дозвола за међународни 
транспорт  UA t 330374, издата од Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-1004587-2021

Todorovic Transport d.o.o., Београд, дозвола за међународни 
транспорт UA t 330375, издата од Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре. 11-1004588-2021

Nokić-prevoz Trnava d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међу-
народни транспорт BSEC-bt/2021/ бр. 2108925, издата од Мини-
старства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

11-1004589-2021
PTUP Intertas d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни 

транспорт A-b za E5/2021/ бр. 7417, издата од Министарства гра-
ђевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-1004590-2021

Антић Хелена, Руменка, потврда о испитивању возила бр. 
019607-17, одштампанa на обрасцу бр. 0382404, издатa од Аген-
ције за безбедност саобраћаја. 11-1004591-2021

Вуцеља Лазар, Меленци, квалификациона картица возача 
бр. СПК-Т095724, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-1004592-2021
Павловић Милан, Љубовија, меморијска картица дигитал-

ног тахографа за возача бр. SRB0000097LL2000, издата од Аген-
ције за безбедност саобраћаја. 11-1004593-2021

Ђурашиновић Горан, Владимирци, квалификациона карти-
ца возача бр. 000005639, издата од Агенције за безбедност сао-
браћаја. 11-1004594-2021
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5830
На основу члана 51. став 2. Закона о лековима и медицин-

ским средствима (,,Службени гласник РСˮ, бр. 30/10, 107/12, 
105/17  – др. закон и 113/17  – др. закон),

Министар здравља доноси

П РА В И Л Н И К

о изменама и допунама Правилника о обрасцу и 
садржини лекарског рецепта, начину издавања и 

прописивања лекова 

Члан 1.
У Правилнику о обрасцу и садржини лекарског рецепта, на-

чину издавања и прописивања лекова (,,Службени гласник РСˮ, 
бр. 74/18, 87/18, 47/19, 90/19 и 150/20), у члану 11. после става 3. 
додаје се нови став 4. који гласи:

„Приликом прописивања лека на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања лекар узима у обзир и раније прописану 
и издату количину истог лека, у складу са дозирањем и начином 
употребе лека.ˮ

Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6. 

Члан 2.
У члану 14. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„Лекар прописује лек за потребан број поновљених издава-

ња и за свако поновљено издавање одређује количину истог лека 
у складу са величином оригиналног паковања лека, дозирањем и 
начином употребе лека, узимајући у обзир број раније прописаних 
и издатих оригиналних паковања лека.ˮ

Досадашњи ст. 3, 4. и 5. постају ст. 4, 5. и 6.

Члан 3.
У члану 29. став 1. реч „истогˮ замењује се са речи „једногˮ.

Члан 4.
У члану 37. став 1. тач. 3) и 4) речи: „2022. годинеˮ замењују 

се речима: „2023. годинеˮ.

Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у ,,Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Број 110-00-334/2021-06
У Београду, 21. децембра 2021. године

Министар,
др Златибор Лончар, с.р.

5831
На основу члана 4. став 1, члана 13. став 1. и члана 14. Закона 

о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10) и чла-
на 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, бр. 18/16 и 95/18  – aутентично тумачење), решавајући по за-
хтеву за именовање за судског вештака,

Министар правде доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I
Именује се Ђинђић (Момчило) Горан, специјалиста психија-

трије, адреса: Београд, Борча, Личка 10/11, за судског вештака за 
област: медицина и ужу специјалност  – психијатрија.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

Број 740-05-01240/2021-22
У Београду, 6. децембра 2021. године

Министар,
Маја Поповић, с.р.

5832
На основу члана 4. став 1, члана 13. став 1. и члана 14. Закона 

о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10) и чла-
на 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, бр. 18/16 и 95/18  – aутентично тумачење), решавајући по за-
хтеву за именовање за судског вештака,

Министар правде доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I
Именује се Калуђеровић (Драган) Сања, специјалиста неуро-

логије и психијатрије, адреса: Београд, Ресавска 88/4/17, за судског 
вештака за област: медицина и ужу специјалност  – психијатрија.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

Број 740-05-01241/2021-22
У Београду, 6. децембра 2021. године

Министар,
Маја Поповић, с.р.

5833
На основу члана 4. став 1, члана 13. став 1. и члана 14. Закона 

о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10) и чла-
на 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, бр. 18/16 и 95/18  – aутентично тумачење), решавајући по за-
хтеву за именовање за судског вештака,

Министар правде доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I
Именује се Томашек (Божидар) Маја, специјалиста психи-

јатрије, адреса: Београд, Видовданска 2Д, за судског вештака за 
област: медицина и ужу специјалност  – психијатрија.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

Број 740-05-01243/2021-22
У Београду, 6. децембра 2021. године

Министар,
Маја Поповић, с.р.

5834
На основу члана 4. став 1, члана 13. став 1. и члана 14. Закона 

о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10) и чла-
на 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, бр. 18/16 и 95/18  – aутентично тумачење), решавајући по за-
хтеву за именовање за судског вештака,

Министар правде доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I
Именује се Матић (Драго) Јелена, специјалиста психијатрије, 

адреса: Београд, Милутина Миланковића 86/17, за судског вешта-
ка за област: медицина и ужу специјалност  – психијатрија.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

Број 740-05-01244/2021-22
У Београду, 6. децембра 2021. године

Министар,
Маја Поповић, с.р.
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5835

На основу члана 4. став 1, члана 13. став 1. и члана 14. Закона 
о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10) и чла-
на 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, бр. 18/16 и 95/18  – aутентично тумачење), решавајући по за-
хтеву за именовање за судског вештака,

Министар правде доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I
Именује се Ђокић Пјешчић (Милутин) Катарина, доктор ме-

дицинских наука, специјалиста психијатрије, адреса: Београд, Ви-
шеградска 27/4/9, за судског вештака за област: медицина и ужу 
специјалност  – психијатрија.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

Број 740-05-01250/2021-22
У Београду, 6. децембра 2021. године

Министар,
Маја Поповић, с.р.

5836
На основу члана 4. став 1, члана 13. став 1. и члана 14. Закона 

о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10) и чла-
на 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, бр. 18/16 и 95/18  – aутентично тумачење), решавајући по за-
хтеву за именовање за судског вештака,

Министар правде доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I
Именује се Наташа (Милан) Пјешчић, специјалиста психи-

јатрије, адреса: Београд, Светозара Марковића 39/1/3, за судског 
вештака за област: медицина и ужу специјалност  – психијатрија.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

Број 740-05-01252/2021-22
У Београду, 6. децембра 2021. године

Министар,
Маја Поповић, с.р.

5837
На основу члана 4. став 1, члана 13. став 1. и члана 14. Закона 

о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10) и чла-
на 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, бр. 18/16 и 95/18  – aутентично тумачење), решавајући по за-
хтеву за именовање за судског вештака,

Министар правде доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I
Именује се Павићевић (Милован) Драгана, специјалиста пси-

хијатрије, адреса: Београд, Суботичка 21, за судског вештака за 
област: медицина и ужу специјалност  – психијатрија.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

Број 740-05-01254/2021-22
У Београду, 6. децембра 2021. године

Министар,
Маја Поповић, с.р.

5838
На основу члана 4. став 1, члана 13. став 1. и члана 14. Закона 

о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10) и чла-
на 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, бр. 18/16 и 95/18  – aутентично тумачење), решавајући по за-
хтеву за именовање за судског вештака,

Министар правде доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I
Именује се Михајловић (Драгиша) Сања, специјалиста пси-

хијатрије, адреса: Београд, Војводе Бране 18, за судског вештака 
за област: медицина и ужу специјалност  – психијатрија.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

Број 740-05-01255/2021-22
У Београду, 6. децембра 2021. године

Министар, 
Маја Поповић, с.р.

5839
На основу члана 4. став 1, члана 13. став 1. и члана 14. Закона 

о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10) и чла-
на 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, бр. 18/16 и 95/18  – aутентично тумачење), решавајући по за-
хтеву за именовање за судског вештака,

Министар правде доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I
Именује се Ћук Јовановић (Гојко) Лидија, магистар медицин-

ских наука, специјалиста психијатрије, адреса: Београд, Кнез Ми-
летина 6/2/7, за судског вештака за област: медицина и ужу специ-
јалност  – психијатрија.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
Број 740-05-01256/2021-22

У Београду, 6. децембра 2021. године
Министар,

Маја Поповић, с.р.

5840
На основу члана 4. став 1, члана 13. став 1. и члана 14. Закона 

о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10) и чла-
на 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, бр. 18/16 и 95/18  – аутентично тумачење), решавајући по за-
хтеву за именовање за судског вештака,

Министар правде доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I
Именује се Опанковић (Миливој) Ана, специјалиста психија-

трије, субспецијалиста судске психијатрије, адреса: Београд, Грчи-
ћа Миленка 48/2/9, за судског вештака за област: медицина и ужу 
специјалност  – психијатрија.

II
Ово решење објавити у  „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
Број 740-05-01267/2021-22

У Београду, 6. децембра 2021. године
Министар,

Маја Поповић, с.р.
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5841
На основу члана 4. став 1, члана 13. став 1. и члана 14. Закона 

о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10) и чла-
на 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, бр. 18/16 и 95/18  – аутентично тумачење), решавајући по за-
хтеву за именовање за судског вештака,

 Министар правде доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I
Именује се Дуњић Костић (Душан) Бојана, доктор медицин-

ских наука, специјалиста психијатрије, адреса: Београд, Господар 
Јованова 11/13, за судског вештака за област: медицина и ужу спе-
цијалност  – психијатрија.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
Број 740-05-01288/2021-22

У Београду, 6. децембра 2021. године
Министар,

Маја Поповић, с.р.

5842
На основу члана 4. став 1, члана 13. став 1. и члана 14. Закона 

о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10) и чла-
на 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, бр. 18/16 и 95/18  – аутентично тумачење), решавајући по за-
хтеву за именовање за судског вештака,

Министар правде доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I
Именује се Бабић (Чедомир) Тамара, специјалиста психија-

трије, адреса: Београд, Боре Марковића 15/38, за судског вештака 
за област: медицина и ужу специјалност  – психијатрија.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
Број 740-05-01289/2021-22

У Београду, 6. децембра 2021. године
Министар,

Маја Поповић, с.р.

5843
На основу члана 4. став 1, члана 13. став 1. и члана 14. Закона 

о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10) и чла-
на 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, бр. 18/16 и 95/18  – аутентично тумачење), решавајући по за-
хтеву за именовање за судског вештака,

Министар правде доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I
Именује се Удовић (Војислав) Слободан, магистар неуронау-

ке, специјалиста психијатрије, адреса: Београд, Булевар ослобође-
ња 29, за судског вештака за област: медицина и ужу специјалност 
 – психијатрија.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
Број 740-05-01290/2021-22

У Београду, 6. децембра 2021. године
Министар,

Маја Поповић, с.р.

5844
На основу члана 4. став 1, члана 13. став 1. и члана 14. Закона 

о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10) и чла-
на 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, бр. 18/16 и 95/18  – аутентично тумачење), решавајући по за-
хтеву за именовање за судског вештака,

Министар правде доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I
Именује се Кнежевић (Александар) Владимир, доктор меди-

цинских наука, специјалиста психијатрије, субспецијалиста судске 
психијатрије, адреса: Нови Сад, Народног фронта 8, за судског ве-
штака за област: медицина и ужу специјалност  – психијатрија.

II
Ово решење објавити у  „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
Број 740-05-01293/2021-22

У Београду, 6. децембра 2021. године
Министар,

Маја Поповић, с.р.

5845
На основу члана 4. став 1, члана 13. став 1. и члана 14. Закона 

о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10) и чла-
на 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, бр. 18/16 и 95/18  – аутентично тумачење), решавајући по за-
хтеву за именовање за судског вештака,

Министар правде доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I
Именује се Ратковић (Стеван) Драгана, доктор медицинских 

наука, специјалиста психијатрије, субспецијалиста судске психија-
трије, адреса: Нови Сад, Фрушкогорска 12, за судског вештака за 
област: медицина и ужу специјалност  – психијатрија.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
Број 740-05-01294/2021-22

У Београду, 6. децембра 2021. године
Министар,

Маја Поповић, с.р.

5846
На основу члана 4. став 1, члана 13. став 1. и члана 14. Закона 

о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10) и чла-
на 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, бр. 18/16 и 95/18  – аутентично тумачење), решавајући по за-
хтеву за именовање за судског вештака,

Министар правде доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I
Именује се Печеница (Ненад) Веселин, специјалиста психи-

јатрије, субспецијалиста судске психијатрије адреса: Крагујевац, 
Булевар краљице Марије 54/Њ/10, за судског вештака за област: 
медицина и ужу специјалност  – психијатрија.

II
Ово решење објавити у  „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
Број 740-05-01295/2021-22

У Београду, 6. децембра 2021. године
Министар,

Маја Поповић, с.р.
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На основу члана 4. став 1, члана 13. став 1. и члана 14. Закона 
о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10) и чла-
на 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, бр. 18/16 и 95/18  – аутентично тумачење), решавајући по за-
хтеву за именовање за судског вештака,

Министар правде доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I
Именује се Димитријевић (Ђорђе) Дејан, специјалиста пси-

хијатрије, адреса: Смедерево, Расадничка 33, за судског вештака 
за област: медицина и ужу специјалност  – психијатрија.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
Број 740-05-01296/2021-22

У Београду, 6. децембра 2021. године
Министар,

Маја Поповић, с.р.

5848
На основу члана 4. став 1, члана 13. став 1. и члана 14. Закона 

о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10) и чла-
на 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, бр. 18/16 и 95/18  – аутентично тумачење), решавајући по за-
хтеву за именовање за судског вештака,

Министар правде доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I
Именује се Кошутић (Игњатија) Жељка, специјалиста психи-

јатрије, субспецијалиста судске медицине, адреса: Београд, Ганди-
јева 68/19, за судског вештака за област: медицина и ужу специјал-
ност  – психијатрија.

II
Ово решење објавити у  „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
Број 740-05-01297/2021-22

У Београду, 6. децембра 2021. године
Министар,

Маја Поповић, с.р.

5849
На основу члана 4. став 1, члана 13. став 1. и члана 14. Закона 

о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10) и чла-
на 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, бр. 18/16 и 95/18  – аутентично тумачење), решавајући по за-
хтеву за именовање за судског вештака,

Министар правде доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I
Именује се Јовановић (Бошко) Јасна, магистар медицинских 

наука, специјалиста психијатрије, адреса: Београд, Булевар Нико-
ле Тесле 20/10, за судског вештака за област: медицина и ужу спе-
цијалност  – психијатрија.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
Број 740-05-01300/2021-22

У Београду, 6. децембра 2021. године
Министар,

Маја Поповић, с.р.

5850
На основу члана 4. став 1, члана 13. став 1. и члана 14. Закона 

о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10) и чла-
на 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, бр. 18/16 и 95/18  – аутентично тумачење), решавајући по за-
хтеву за именовање за судског вештака,

 Министар правде доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I
Именује се Станковић (Братислав) Драган, специјалиста пси-

хијатрије, адреса: Лесковац, Ђуре Ђаковића 4, за судског вештака 
за област: медицина и ужу специјалност  – психијатрија.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
Број 740-05-01306/2021-22

У Београду, 6. децембра 2021. године
Министар,

Маја Поповић, с.р.

5851
На основу члана 4. став 1, члана 13. став 1. и члана 14. Закона 

о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10) и чла-
на 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, бр. 18/16 и 95/18  – аутентично тумачење), решавајући по за-
хтеву за именовање за судског вештака,

Министар правде доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I
Именује се Лепосавић Станковић (Миомир) Љубица, доктор 

медицинских наука, специјалиста неуропсихијатрије, субспеција-
листа судске психијатрије, адреса: Београд, Поп-Лукина 1, за суд-
ског вештака за област: медицина и ужу специјалност  – психија-
трија.

II
Ово решење објавити у  „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
Број 740-05-01328/2021-22

У Београду, 6. децембра 2021. године
Министар,

Маја Поповић, с.р.

5852
На основу члана 4. став 1, члана 13. став 1. и члана 14. Закона 

о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10) и чла-
на 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, бр. 18/16 и 95/18  – аутентично тумачење), решавајући по за-
хтеву за именовање за судског вештака,

Министар правде доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I
Именује се Љубомировић (Осман) Наташа, магистар меди-

цинских наука, специјалиста психијатрије, адреса: Београд, Тол-
стојева 17Б, за судског вештака за област: медицина и ужу специ-
јалност  – психијатрија.

II
Ово решење објавити у  „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
Број 740-05-01338/2021-22

У Београду, 6. децембра 2021. године
Министар,

Маја Поповић, с.р.
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5853
На основу члана 64. став 1. Закона о железници („Службени гласник РС”, брoj 41/18), члана 23. став 2. Закона о државној управи 

(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. закон и 47/18) и по захтеву Акционарског друштва за управљање 
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србијеˮ Београд, Немањина 6, 11000 Београд, број 1/2021-2837 од 
20. децембра 2021. године, за отварање новог путног прелаза у km 19 + 665 магистралне железничке пруге Београд Центар  – Стара Пазо-
ва  – Шид  – државна граница  – (Tovarnik) на подручју железничке станице Батајница, уз прибављено и приложено мишљење управљача 
јавне железничке инфраструктуре, 

Mинистар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Одобрава се укидање путног прелаза са ограниченим роком функционисања до 31. децембра 2021. године, на к.п. број 5646/1 
КО Батајница, на подручју града Београда, на подручју станице Батајница, у km 19 + 665 магистралне железничке пруге Београд Цен-
тар  – Стара Пазова  – Шид  – државна граница  – (Tovarnik), преко четири станична колосека који су опремљени стабилним постројењима 
електричне вуче.

2. Саставни део овог решења је претходно мишљење управљача јавне железничке инфраструктуре „Инфраструктура железнице 
Србијеˮ а.д. број 1/2021-2837 од 20. децембра 2021. године, са техничким условима.

3. Овим решењем замењује се Решење број 340-01-00193/2021-04 од 22. јуна 2021. године. 
4. Oво решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Број 340-01-00193/2021-04 
У Београду, 22. децембра 2021. године

Министар,
Томислав Момировић, с.р.

5854
На основу члана 37. став 2. Закона 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, 44/21 и 118/21),
Министар финансија објављује

И З Н О С

најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање

1. Најнижа месечна основица на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање износи 30.880 динара.
2.  Износ из тачке 1. примењује се од првог дана наредног месеца по објављивању тог износа у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

Број 401-00-12375/2021-04
У Београду, 22. децембра 2021. године

Министар,
Синиша Мали, с.р.

5855
На основу члана 38. став 2. Закона 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, 44/21 и 118/21),
Министар финансија објављује

И З Н О С

најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о 
доприносима за обавезно социјално осигурање за 2022. годину

Најнижа месечна основица на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање за самосталне уметнике, 
свештенике, верске службенике и пољопривреднике, за 2022. годину износи 30.880 динара.

Број 401-00-12376/2021-04
У Београду, 22. децембра 2021. године

Министар,
Синиша Мали, с.р.
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На основу члана 42. став 2. Закона 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, 44/21 и 118/21),

Министар финансија објављује

И З Н О С

највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање 

1. Највиша месечна основица на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање износи 441.140 динара.
2. Износ из тачке 1. примењује се од првог дана наредног месеца по објављивању тог износа у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

Број 401-00-12377/2021-04
У Београду, 22. децембра 2021. године

Министар,
Синиша Мали, с.р.

5857
На основу члана 43. став 2. Закона 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, 44/21 и 118/21),
Министар финансија објављује

И З Н О С 

највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2022. годину 

Највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2022. годину износи 5.293.680 динара.

Број 401-00-12378/2021-04 
У Београду, 22. децембра 2021. године

Министар,
Синиша Мали, с.р.

5858
На основу члана 28. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РСˮ, број 91/19),
Министарство финансија објављује 

ДИНАРСКУ ВРЕДНОСТ ЕВРОПСКИХ ПРАГОВА

I.

НАРУЧИЛАЦ Предмет набавке: Динарска вредност 
европских прагова

ЈАВНИ НАРУЧИОЦИ

Добра/услуге/конкурс за дизајн
(републички органи) 16.461.340 дин.

Добра/услуге/конкурс за дизајн
(органи аутономне покрајине, јединица локалне самоуправе и правна лица) 25.279.915 дин.

Друштвене и друге посебне услуге 88.185.750 дин.
Радови 632.820.942 дин.

Закон о јавним набавкама  – Прилог 2. СПИСАК ВОЈНЕ ОПРЕМЕ И СПИСАК ДОБАРА КОЈЕ НАБАВЉАЈУ 
ЈАВНИ НАРУЧИОЦИ У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ, глава I. СПИСАК ВОЈНЕ ОПРЕМЕ и услуге из прописа којим се 

уређују јавне набавке у области одбране и безбедности
50.677.411 дин.

Закон о јавним набавкама  – Прилог 2. СПИСАК ВОЈНЕ ОПРЕМЕ И СПИСАК ДОБАРА КОЈЕ НАБАВЉАЈУ 
ЈАВНИ НАРУЧИОЦИ У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ, глава  II. СПИСАК ДОБАРА КОЈЕ НАБАВЉАЈУ ЈАВНИ 

НАРУЧИОЦИ У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ 
16.461.340 дин.

Област одбране  – осталa добра/услуге 25.279.915 дин.
Услуге  – субвенционисане или суфинансиране набавке 25.279.915 дин.

СЕКТОРСКИ НАРУЧИОЦИ
Добра/услуге/конкурс за дизајн 50.677.411 дин.

Друштвене и друге посебне услуге 117.581.000 дин.
Радови 632.820.942 дин.

II.
Ова динарска вредност објaвљује се у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, а примењује се од 1. јануара 2022. године.

Број 401-12348/2021-08
У Београду, 14. децембра 2021. године 

Министар,
Синиша Мали, с.р.
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На основу члана 57. став 10. и члана 22. тачка 3) Закона о 

радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности („Службени 
гласник РС”, бр. 95/18 и 10/19) и члана 15. став 1. тачка 4) Статута 
Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност 
Србије („Службени гласник РС”, број 9/19),

Одбор Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и 
безбедност Србије, на седници одржаној 14. децембра 2021. годи-
не, доноси

П РА В И Л Н И К 
о издавању овлашћења за вршење послова заштите од 

јонизујућег зрачења

Предмет

Члан 1.
Овим правилником се ближе прописују услови и потребна 

документација за прибављање овлашћења за вршење послова за-
штите од јонизујућег зрачења.

Послови заштите од јонизујућег зрачења су: 
1) мониторинг радиоактивности или поједина испитивања у 

оквиру мониторинга; 
2) мерење ради процене нивоа излагања јонизујућем зрачењу 

изложених радника и других појединаца и становништва; 
3) деконтаминација радне и животне средине; 
4) деконтаминација лица; 
5) уклањање напуштених извора зрачења; 
6) израда извештаја о сигурности и програма заштите од јо-

низујућег зрачења; 
7) обучавање и оспособљавање изложених радника и лица 

одговорних за спровођење мера радијационе сигурности; 
8) испитивање параметара извора зрачења за потребе контро-

ле квалитета мера заштите од јонизујућег зрачења.
Поједина испитивања у оквиру мониторинга из става 2. тачка 

1) овог члана су:
1) испитивање нивоа спољашњег зрачења;
2) испитивање садржаја радионуклида гама емитера;
3) испитивање укупне алфа и укупне бета активности;
4) испитивање садржаја стронцијума  – 90;
5) испитивање садржаја трицијума;
6) испитивање концентрације радона;
7) испитивање садржаја радионуклида алфа емитера.
Мерења ради процене нивоа излагања јонизујућем зрачењу 

изложених радника и других појединаца и становништва из става 
2. тачка 2) овог члана су:

1) мерења јачине амбијенталног еквивалента дозе;
2) мерења амбијенталног еквивалента дозе;
3) мерења личних еквивалената дозе Hp (10), Hp (3) и Hp (0.07);
4) мерења активности радионуклида у узорцима узетим у 

радном простору;
5) мерења површинске контаминације;
6) in-vivo мерења;
7) in-vitro мерења;
8) биодозиметријска мерења индивидуалног излагања.
Испитивање параметара извора зрачења за потребе контроле 

квалитета мера заштите од јонизујућег зрачења из става 2. тачка 8) 
овог члана је испитивање параметара у области:

1) рендген дијагностике и интервентне радиологије;
2) радиотерапије.

Значење појмова

Члан 2.
Поједини изрази коришћени у овом правилнику имају следе-

ће значење: 
1) in-vivo мерење јесте било која процедура којом се директ-

ним мерењем одређују врста, активности и места где се налазе 
или се задржавају радионуклиди у телу;

2) in-vitro мерење јесте било која процедура која се користи 
за одређивање врсте, активности, места где се налазе или се задр-
жавају радионуклиди у материјалу који је излучен или на други 
начин узет из тела;

3) мониторинг радиоактивности јесте мониторинг радиоак-
тивности животне средине и мониторинг извора зрачења; 

4) обучавање изложених радника и лица одговорних за спро-
вођење мера радијационе сигурности јесте стицање теоријских 
знања појединаца у области заштите од јонизујућег зрачења;

5) оспособљавање изложених радника и лица одговорних за 
спровођење мера радијационе сигурности јесте стицање практич-
них знања појединаца у области заштите од јонизујућег зрачења;

6) предмет испитивања је ваздух, падавине, вода, храна, 
храна за животиње, земљиште, биолошки материјал, човек, извор 
зрачења и друге супстанце, материјали и предмети на којима или у 
којима се врши испитивање.

Остали изрази који се користе у овом правилнику имају зна-
чења дефинисана у Закону о радијационој и нуклеарној сигурно-
сти и безбедности.

Захтев за издавање овлашћења за вршење послова заштите од 
јонизујућег зрачења

Члан 3.
Правно лице подноси захтев Директорату за радијациону и 

нуклеарну сигурност и безбедност Србије (у даљем тексту: Ди-
ректорат) за издавање овлашћења за вршење послова заштите од 
јонизујућег зрачења. 

Захтев из става 1. овог члана се подноси на Обрасцу П05-
01 из Прилога 1. овог правилника. Прилог 1. саставни је део овог 
правилника.

Општи услови за издавање овлашћења

Члан 4.
Уз захтев, из члана 3. овог правилника, правно лице је обаве-

зно да достави Директорату следећу документацију:
1) решење о упису у регистар привредних субјеката односно 

решење надлежног суда о упису у судски регистар;
2) списак радно ангажованих лица која ће обављати послове 

заштите од зрачења на Обрасцу П05-02 из Прилога 1. овог пра-
вилника;

3) списак процедура и упутстава за вршење посла заштите од 
јонизујућег зрачења за који се издаје овлашћење;

4) доказ о уплати републичке административне таксе за изда-
вање решења о овлашћењу.

Посебни услови за прибављање овлашћења за вршење 
мониторинга радиоактивности

Члан 5.
За прибављање овлашћења за вршење мониторинга радио-

активности правно лице, поред документације из чл. 3. и 4. овог 
правилника, доставља следећу документацију: 

1) потврда о радном ангажовању најмање 4 лица са високим 
образовањем стеченим на основним академским студијама у науч-
ној, односно стручној области физичких, физичко-хемијских, хе-
мијских наука, технолошког или електротехничког и рачунарског 
инжењерства у трајању од најмање четири године или 240 ЕСПБ 
бодова, са најмање три године радног искуства на пословима мо-
ниторинга радиоактивности на Обрасцу П05-02 из Прилога 1. 
овог правилника; 

2) опис и скица простора у коме се врши припрема, испити-
вање, чување узорака за испитивање и обрада резултата; 

3) списак, са основним мерним карактеристикама, лаборато-
ријске опреме за узорковање, припрему узорака за испитивање и 
испитивање, која испуњава прописане метролошке услове за ко-
ришћење и списак референтних материјала на Обрасцу П05-03 из 
Прилога 1. овог правилника;
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4) копију Сертификата и Прилога сертификату о акредитаци-

ји лабораторије према ISO/IEC 17025, издатог од стране Акредита-
ционог тела Србије или међународног акредитационог тела при-
знатог од стране националног акредитационог тела за све врсте, 
методе и предмете испитивања наведене у Табели 1. Прилога 3, 
који је саставни део овог правилника; 

5) ближи опис посла за вршење мониторинга радиоактивно-
сти који садржи нарочито опис поступака узорковања, припреме и 
мерења узорака.

Посебни услови за прибављање овлашћења за 
вршење појединих испитивања у оквиру мониторинга 

радиоактивности

Члан 6.
За прибављање овлашћења за вршење појединих испитива-

ња у оквиру мониторинга радиоактивности правно лице, поред 
документације из чл. 3. и 4. овог правилника, доставља следећу 
документацију: 

1) потврда о радном ангажовању лица са високим образова-
њем стеченим на основним академским студијама у научној, од-
носно стручној области физичких, физичко-хемијских, хемијских 
наука, технолошког или електротехничког и рачунарског инжењер-
ства у трајању од најмање четири године или 240 ЕСПБ бодова, са 
најмање три године радног искуства на пословима појединог ис-
питивања у оквиру мониторинга радиоактивности за које се тражи 
овлашћење на Обрасцу П05-02 из Прилога 1. овог правилника и то:

(1) најмање једног лица ако се захтев подноси за поједина ис-
питивања која обухватају највише две врсте испитивања и један 
предмет испитивања или једну врсту испитивања без обзира на 
број предмета испитивања;

(2) најмање два лица ако се захтев подноси за поједина испи-
тивања која обухватају највише две врсте испитивања без обзира 
на број предмета испитивања;

(3) најмање три лица ако се захтев подноси за поједина испи-
тивања која обухватају највише три врсте испитивања без обзира 
на број предмета испитивања;

(4) најмање четири лица ако се захтев подноси за поједина 
испитивања која обухватају четири и више врста испитивања без 
обзира на број предмета испитивања; 

2) опис и скица простора у коме се врши припрема, испити-
вање и чување узорака за испитивање и обрада резултата; 

3) списак, са основним мерним карактеристикама, лаборато-
ријске опреме за узорковање, припрему узорака за испитивање и 
испитивање, која испуњава прописане метролошке услове за ко-
ришћење и списак референтних материјала на Обрасцу П05-03 из 
Прилога 1. овог правилника;

4) копију Сертификата и Прилога сертификату о акредита-
цији лабораторије према ISO/IEC 17025, издатог од стране Акре-
дитационог тела Србије или међународног акредитационог тела 
признатог од стране националног акредитационог тела за врсту, 
методу и предмет испитивања за коју се подноси захтев; 

5) ближи опис посла за вршење појединих испитивања у 
оквиру мониторинга који садржи нарочито опис поступака узор-
ковања, припреме и мерења узорака.

Списак врста и метода испитивања за поједина испитивања 
у оквиру мониторинга наведен је у Табели 2. Прилога 3. овог пра-
вилника.

Посебни услови за издавање овлашћења за мерења ради 
процене нивоа излагања јонизујућем зрачењу изложених 

радника и других појединаца и становништва

Члан 7.
За прибављање овлашћења за вршење мерења ради процене 

нивоа излагања јонизујућем зрачењу изложених радника и других 
појединаца и становништва правно лице, поред документације из 
чл. 3. и 4. овог правилника, доставља следећу документацију: 

1) потврда о радном ангажовању лица са високим образова-
њем стеченим на основним академским студијама у научној, од-
носно стручној области физичких, хемијских, физичко-хемијских 
наука, технолошког или електротехничког и рачунарског инже-
њерства у трајању од најмање четири године или 240 ЕСПБ бодо-
ва, са најмање три године радног искуства на мерењима из члана 

1. став 4. овог правилника за које се тражи овлашћење на Обрасцу 
П05-02 из Прилога 1. овог правилника и то:

(1) најмање једног лица ако се захтев подноси за највише два 
поједина мерења;

(2) најмање два лица ако се захтев подноси за највише четири 
поједина мерења;

(3) најмање три лица ако се захтев подноси за пет и више по-
јединих мерења;

2) попуњен Образац П05-04 из Прилога 1. овог правилника са 
подацима о изложеним радницима који садржи податке о здравстве-
ној способности за рад у зони јонизујућег зрачења као и обучености 
и оспособљености за спровођење мера радијационе сигурности;

3) доказ да је обезбеђен индивидуални мониторинг изложе-
них радника;

4) потврда о именовању лица одговорног за заштиту од јонизу-
јућег зрачења, са обавезама прописаним у складу са чланом 104. став 
3. тач. од 5) до 12) и 14) Закона о радијационој и нуклеарној сигурно-
сти и безбедности, са високим образовањем стеченим на основним 
академским студијама у научној, односно стручној области физич-
ких, хемијских, физичко-хемијских наука, технолошког или електро-
техничког и рачунарског инжењерства у трајању од најмање четири 
године или 240 ЕСПБ бодова, најмање три године радног искуства на 
пословима у области радијационе и нуклеарне сигурности и оспосо-
бљеност за лице одговорно за спровођење мера радијационе сигурно-
сти на Обрасцу П05-05 из Прилога 1. овог правилника;

5) Опис мера заштите од јонизујућег зрачења;
6) опис и скица простора у коме се врши припрема, испити-

вање, чување узорака за испитивање и обрада резултата; 
7) списак са основним мерним карактеристикама, лаборато-

ријске опреме за узорковање, припрему узорака за испитивање и 
испитивање, која испуњава прописане метролошке услове за ко-
ришћење, списак референтних материјала и списак софтвера на 
Обрасцу П05-03 из Прилога 1. овог правилника;

8) копију Сертификата и Прилога сертификату о акредитацији 
према ISO/IEC 17025, издатог од стране Акредитационог тела Ср-
бије или међународног акредитационог тела признатог од стране 
националног акредитационог тела за испитивање за мерење ради 
процене нивоа излагања јонизујућем зрачењу изложених радника и 
других појединаца и становништва за коју се подноси захтев;

9) опис методологије за процену нивоа излагања јонизујућем 
зрачењу изложених радника и других појединаца и становништва;

10) ближи опис посла за вршење мерења ради процене ни-
воа излагања јонизујућем зрачењу изложених радника и других 
појединаца и становништва који садржи нарочито сврху мерења и 
опис поступка мерења.

За прибављање овлашћења за мерења из члана 1. став 4. тач-
ка 8) овог правилника правно лице може доставити сертификат о 
акредитацији према ISO 15189 уместо сертификата ISO/IEC 17025.

Садржај Описа мера заштите од јонизујућег зрачења из става 
1. тачка 5) овог члана дат је у Прилогу 2. овог правилника. Прилог 
2. саставни је део овог правилника.

Носилац овлашћења за послове заштите од јонизујућег зра-
чења дужан је да изврши ревизију Описа мера заштите од јонизу-
јућег зрачења из става 1. тачка 5) овог члана најмање једном у пет 
година, а обавезно пре сваке измене услова или процедура за рад.

Посебни услови за издавање овлашћења за деконтаминацију 
радне и животне средине

Члан 8.
За прибављање овлашћења за вршење деконтаминације рад-

не и животне средине правно лице, поред документације из чл. 3. 
и 4. овог правилника, доставља следећу документацију:

1) потврда о радном ангажовању најмање једног лица са ви-
соким образовањем стеченим на основним академским студијама 
у научној, односно стручној области физичких, физичко-хемиј-
ских, хемијских наука, технолошког или електротехничког и рачу-
нарског инжењерства у трајању од најмање четири године или 240 
ЕСПБ бодова, са три године радног искуства на пословима декон-
таминације радне и животне средине и са подацима о обучености 
и оспособљености за спровођење мера радијационе сигурности на 
Обрасцу П05-02 из Прилога 1. овог правилника; 

2) попуњен Образац П05-04 из Прилога 1. овог правилника 
са подацима о изложеним радницима којим се доказује здравстве-
на способност за рад у зони јонизујућег зрачења као и обученост и 
оспособљеност за спровођење мера радијационе сигурности;
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3) доказ да је обезбеђен индивидуални мониторинг изложе-
них радника;

4) потврда о именовању лица одговорног за заштиту од јонизу-
јућег зрачења, са обавезама прописаним у складу са чланом 104. став 
3. тач. од 5) до 12) и 14) Закона о радијационој и нуклеарној сигурно-
сти и безбедности, са високим образовањем стеченим на основним 
академским студијама у научној, односно стручној области физич-
ких, физичко-хемијских, хемијских наука, технолошког или електро-
техничког и рачунарског инжењерства у трајању од најмање четири 
године или 240 ЕСПБ бодова, најмање три године радног искуства на 
пословима у области радијационе и нуклеарне сигурности и оспосо-
бљеност за лице одговорно за спровођење мера радијационе сигурно-
сти на Обрасцу П05-05 из Прилога 1. овог правилника;

5) Опис мера заштите од јонизујућег зрачења;
6) списак опреме и средстава за вршење деконтаминације са 

карактеристикама;
7) списак мерне опреме са карактеристикама, која испуњава 

прописане метролошке услове за коришћење и списак референт-
них материјала на Обрасцу П05-03 из Прилога 1. овог правилника;

8) копију Сертификата и Прилога сертификату о акредитаци-
ји према ISO/IEC 17025, издатог од стране Акредитационог тела 
Србије или међународног акредитационог тела признатог од стра-
не националног акредитационог тела за мерење површинске кон-
таминације и јачине амбијенталног еквивалента дозе;

9) податке о одобрењу за транспорт опасне робе класе 7 ADR/
RID/ADN (радиоактивне материје) или копију уговора са правним 
лицем или предузетником који поседује одобрење за транспорт 
опасне робе класе 7 ADR/RID/ADN (радиоактивне материје);

10) ближи опис посла деконтаминације радне и животне сре-
дине који садржи нарочито опис поступака деконтаминације, опис 
средстава и опреме за деконтаминацију, поступак транспорта ра-
диоактивног материјала и поступке радиолошке карактеризације у 
циљу утврђивања присуства контаминације и мерења у циљу утвр-
ђивања ефикасности деконтаминације као и процедуре за обуку и 
обнову знања радно ангажованих лица за послове деконтаминације; 

11) копију уговора са носиоцем лиценце за рад централног 
складишта радиоактивног отпада;

12) процедуру за управљање радиоактивним отпадом до пре-
даје у централно складиште или до ослобађања од регулаторне 
контроле која нарочито садржи:

(1) начин сакупљања радиоактивног отпада (сакупљање и 
раздвајање радиоактивног отпада);

(2) очекиване категорије и типови радиоактивног отпада;
(3) техничке, организационе и друге мере за контролу наста-

јања радиоактивног отпада (мере које се примењују у циљу сма-
њења количина насталог радиоактивног отпада);

(4) услове за предају радиоактивног отпада носиоцу лиценце 
за рад централног складишта радиоактивног отпада (подаци о кон-
тејнерима, критеријуми за пријем у централно складиште и орга-
низација транспорта);

(5) услове за испуштање у животну средину (провера испу-
њености услова за испуштање у животну средину, начин испушта-
ња, поступак за прибављање сагласности Директората);

(6) начин вођења евиденције о радиоактивном отпаду.
Садржај Описа мера заштите од јонизујућег зрачења из става 

1. тачка 5) овог члана дат је у Прилогу 2. овог правилника.
Носилац овлашћења за послове заштите од јонизујућег зра-

чења дужан је да изврши ревизију Описа мера заштите од јонизу-
јућег зрачења из става 1. тачка 5) овог члана најмање једном у пет 
година, а обавезно пре сваке измене услова или процедура за рад.

Посебни услови за издавање овлашћења за послове 
деконтаминације лица

Члан 9.
За прибављање овлашћења за вршење деконтаминације лица 

правно лице, поред документације из чл. 3. и 4. овог правилника, 
доставља следећу документацију:

1) потврда о радном ангажовању најмање једног доктора ме-
дицине и једног лица са високим образовањем стеченим на основ-
ним академским студијама у научној, односно стручној области 
физичких, физичко-хемијских, хемијских наука, технолошког или 
електротехничког и рачунарског инжењерства у трајању од нај-
мање 4 године или 240 ЕСПБ бодова са подацима обучености и 
оспособљености за спровођење мера радијационе сигурности на 
Обрасцу П05-02 из Прилога 1. овог правилника; 

2) попуњен Образац П05-04 из Прилога 1. овог правилника 
са подацима о изложеним радницима са подацима о здравственој 
способности за рад у зони јонизујућег зрачења као и обученост и 
оспособљеност за спровођење мера радијационе сигурности;

3) доказ да је обезбеђен индивидуални мониторинг изложе-
них радника;

4) подаци о именовању лица одговорног за заштиту од јонизују-
ћег зрачења, са обавезама прописаним у складу са чланом 104. став 3. 
тач. од 5) до 12) и 14) Закона о радијационој и нуклеарној сигурности 
и безбедности, са високим образовањем стеченим на основним ака-
демским студијама у научној, односно стручној области физичких, 
физичко-хемијских, хемијских наука, технолошког или електротех-
ничког и рачунарског инжењерства у трајању од најмање четири го-
дине или 240 ЕСПБ бодова, најмање три године радног искуства на 
пословима у области радијационе и нуклеарне сигурности и оспосо-
бљеност за лице одговорно за спровођење мера радијационе сигурно-
сти на Обрасцу П05-05 из Прилога 1. овог правилника;

5) Опис мера заштите од јонизујућег зрачења;
6) опис и скица простора за деконтаминацију лица;
7) списак мерне опреме са карактеристикама, која испуњава 

прописане метролошке услове за коришћење и списак референт-
них материјала на Обрасцу П05-03 из Прилога 1. овог правилника;

8) списак опреме и средстава за вршење деконтаминације 
лица са карактеристикама;

9) копију Сертификата и Прилога сертификату о акредитаци-
ји према ISO/IEC 17025, издатог од стране Акредитационог тела 
Србије или међународног акредитационог тела признатог од стра-
не националног акредитационог тела за мерење површинске кон-
таминације и јачине амбијенталног еквивалента дозе;

10) ближи опис посла деконтаминације лица који садржи на-
рочито опис поступака деконтаминације лица, опис средстава и 
опреме за деконтаминацију лица и поступке радиолошке каракте-
ризације у циљу утврђивања присуства контаминације и мерења у 
циљу утврђивања ефикасности деконтаминације лица као и про-
цедуре за обуку и обнову знања радно ангажованих лица за посло-
ве деконтаминације лица;

11) податке о одобрењу за транспорт опасне робе класе 7 ADR/
RID/ADN (радиоактивне материје) или копију уговора са правним 
лицем или предузетником који поседује одобрење за транспорт 
опасне робе класе 7 ADR/RID/ADN (радиоактивне материје);

12) копију уговора са носиоцем лиценце за рад централног 
складишта радиоактивног отпада;

13) процедуру за управљање радиоактивним отпадом до пре-
даје у централно складиште или до ослобађања од регулаторне 
контроле која нарочито садржи:

(1) начин сакупљања радиоактивног отпада (сакупљање и 
раздвајање радиоактивног отпада);

(2) очекиване категорије и типови радиоактивног отпада;
(3) техничке, организационе и друге мере за контролу наста-

јања радиоактивног отпада (мере које се примењују у циљу сма-
њења количина насталог радиоактивног отпада);

(4) услове за предају радиоактивног отпада носиоцу лиценце 
за рад централног складишта радиоактивног отпада (подаци о кон-
тејнерима, критеријуми за пријем у централно складиште и орга-
низација транспорта);

(5) услове за испуштање у животну средину (провера испу-
њености услова за испуштање у животну средину, начин испушта-
ња, поступак за прибављање сагласности Директората);

(6) начин вођења евиденције о радиоактивном отпаду.
Садржај Описа мера заштите од јонизујућег зрачења из става 

1. тачка 5) овог члана дат је у Прилогу 2. овог правилника.
Носилац овлашћења за послове заштите од јонизујућег зра-

чења дужан је да изврши ревизију Описа мера заштите од јонизу-
јућег зрачења из става 1. тачка 5) овог члана најмање једном у пет 
година, а обавезно пре сваке измене услова или процедура за рад.

Посебни услови за издавање овлашћења за уклањање 
напуштених извора зрачења

Члан 10.
За прибављање овлашћења за уклањање напуштених извора 

зрачења правно лице, поред документације из чл. 3. и 4. овог пра-
вилника, доставља следећу документацију:

1) потврда о радном ангажовању најмање једног лица са висо-
ким образовањем стеченим на основним академским студијама у 
научној, односно стручној области физичких, физичко-хемијских, 
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хемијских наука, технолошког или електротехничког и рачунар-
ског инжењерства у трајању од најмање четири године или 240 
ЕСПБ бодова, са три године радног искуства на пословима укла-
њања напуштених извора зрачења или три године радног искуства 
на пословима рада са затвореним изворима зрачења са подацима 
о обучености и оспособљености за спровођење мера радијационе 
сигурности на Обрасцу П05-02 из Прилога 1. овог правилника;

2) попуњен Образац П05-04 из Прилога 1. овог правилника 
са подацима о изложеним радницима којим се доказује здравстве-
на способност за рад у зони јонизујућег зрачења као и обученост и 
оспособљеност за спровођење мера радијационе сигурности;

3) доказ да је обезбеђен индивидуални мониторинг изложе-
них радника;

4) подаци о именовању лица одговорног за заштиту од јони-
зујућег зрачења, са обавезама прописаним у складу са чланом 104. 
став 3. тач. од 5) до 12) и 14) Закона о радијационој и нуклеар-
ној сигурности и безбедности, са високим образовањем стеченим 
на основним академским студијама у научној, односно стручној 
области физичких, физичко-хемијских, хемијских наука, техно-
лошког или електротехничког и рачунарског инжењерства у тра-
јању од најмање четири године или 240 ЕСПБ бодова, најмање 
три године радног искуства на пословима у области радијационе 
и нуклеарне сигурности и оспособљеност за лице одговорно за 
спровођење мера радијационе сигурности на Обрасцу П05-05 из 
Прилога 1. овог правилника;

5) Опис мера заштите од јонизујућег зрачења;
6) списак опреме за уклањање напуштених извора зрачења, 

контејнера за транспорт и чување напуштених извора зрачења са 
карактеристикама и опреме за деконтаминацију на Обрасцу П05-
06 из Прилога 1. овог правилника;

7) списак мерне опреме са карактеристикама, која испуњава 
прописане метролошке услове на Обрасцу П05-03 из Прилога 1. 
овог правилника; 

8) копију Сертификата и Прилога сертификату о акредитаци-
ји према ISO/IEC 17025, издатог од стране Акредитационог тела 
Србије или међународног акредитационог тела признатог од стра-
не националног акредитационог тела за мерење површинске кон-
таминације и јачине амбијенталног еквивалента дозе; 

9) податке о лиценци за рад са изворима зрачења и то монти-
рање и демонтирање затворених извора зрачења категорије I, II и 
III у уређајима са изворима зрачења или копију уговора са прав-
ним лицем или предузетником који поседује овакву лиценцу;

10) податке о одобрењу за транспорт опасне робе класе 7 
ADR/RID/ADN или копију уговора са правним лицем или преду-
зетником који поседује одобрење за транспорт опасне робе класе 7 
ADR/RID/ADN (радиоактивне материје);

11) ближи опис посла уклањања напуштених извора зрачења 
који садржи нарочито опис поступака проналажења контаминаци-
је и затворених извора зрачења, поступка деконтаминације, опис 
поступка уклањања и збрињавања контаминираног материјала и 
затворених извора зрачења, поступак транспорта радиоактивног 
материјала, опис средстава и опреме за уклањање напуштених 
извора зрачења и деконтаминацију и поступке радиолошке карак-
теризације у циљу утврђивања присуства извора зрачења и конта-
минације и мерења у циљу утврђивања ефикасности деконтамина-
ције као и процедуре за обуку и обнову знања радно ангажованих 
лица за послове уклањања напуштених извора зрачења;

12) копију уговора са носиоцем лиценце за рад централног 
складишта радиоактивног отпада о преузимању напуштених изво-
ра зрачења;

13) процедуру за управљање радиоактивним отпадом до пре-
даје у централно складиште или до ослобађања од регулаторне 
контроле која нарочито садржи:

(1) начин сакупљања радиоактивног отпада (сакупљање и 
раздвајање радиоактивног отпада);

(2) очекиване категорије и типови радиоактивног отпада;
(3) техничке, организационе и друге мере за контролу наста-

јања радиоактивног отпада (мере које се примењују у циљу сма-
њења количина насталог радиоактивног отпада);

(4) услове за предају радиоактивног отпада носиоцу лиценце 
за рад централног складишта радиоактивног отпада (подаци о кон-
тејнерима, критеријуми за пријем у централно складиште и орга-
низација транспорта);

(5) услове за испуштање у животну средину (провера испу-
њености услова за испуштање у животну средину, начин испушта-
ња, поступак за прибављање сагласности Директората);

(6) начин вођења евиденције о радиоактивном отпаду.

Садржај Описа мера заштите од јонизујућег зрачења из става 
1. тачка 5) овог члана дат је у Прилогу 2. овог правилника.

Носилац овлашћења за послове заштите од јонизујућег зра-
чења дужан је да изврши ревизију Описа мера заштите од јонизу-
јућег зрачења из става 1. тачка 5) овог члана најмање једном у пет 
година, а обавезно пре сваке измене услова или процедура за рад.

Посебни услови за издавање овлашћења за израду извештаја о 
сигурности и програма заштите од јонизујућег зрачења

Члан 11.
За прибављање овлашћења за израду извештаја о сигурности 

и програма заштите од јонизујућег зрачења правно лице, поред 
документације из чл. 3. и 4. овог правилника, доставља следећу 
документацију:

1) потврда о радном ангажовању најмање једног лица са ви-
соким образовањем стеченим на основним академским студијама 
у научној, односно стручној области физичких, физичко-хемиј-
ских, хемијских наука, технолошког или електротехничког и рачу-
нарског инжењерства у трајању од најмање четири године или 240 
ЕСПБ бодова, са најмање три године радног искуства на посло-
вима израде пројекта мера радијационе сигурности и безбедности 
или извештаја о сигурности и програма заштите од јонизујућег 
зрачења на Обрасцу П05-02 из Прилога 1. овог правилника;

2) опис методологије за анализу сигурности и за прорачун за-
штитних баријера са навођењем референтне документације.

Посебни услови за издавање овлашћења за обучавање и 
оспособљавање изложених радника и лица одговорних за 

спровођење мера радијационе сигурности

Члан 12.
За прибављање овлашћења за обучавање и оспособљавање 

изложених радника и лица одговорних за спровођење мера радија-
ционе сигурности правно лице, поред документације из чл. 3. и 4. 
овог правилника, доставља следећу документацију:

1) списак програма обучавања и оспособљавања у складу са 
прописом којим се уређује оспособљавање и обучавање у области 
заштите од јонизујућег зрачења за које се тражи овлашћење на об-
расу П05-07 који садржи:

(1) назив програма обучавања и оспособљавања;
(2) списак ангажованих предавача за сваки програм обучава-

ња и оспособљавања појединачно;
(3) списак наставника практичне наставе за сваки програм 

обучавања и оспособљавања појединачно;
(4) списак наставних средстава и опреме за спровођење 

оспособљавања за сваки програм обучавања и оспособљавања по-
јединачно;

(5) податке о носиоцу одобрења за обављање радијационих 
делатности или нуклеарних активности код којих се врши оспо-
собљавање;

2) доказ да лица из тачке 1) подтачка (2) имају високо обра-
зовање стечено на основним академским или специјалистичким 
струковним студијама у научној, односно стручној области меди-
цинских, ветеринарских, стоматолошких физичких, физичко-хе-
мијских, хемијских наука, машинског, геолошког, технолошког 
или електротехничког и рачунарског инжењерства у трајању од 
најмање три године или 180 ЕСП бодова, са најмање 3 године рад-
ног искуства у области заштите од јонизујућег зрачења;

3) доказ да су лица из тачке 1) подтачка (3) радно ангажована 
код носиоца одобрења, са најмање три године радног искуства у 
одговарајућој делатности;

4) копију уговора са носиоцима одобрења за одговарајуће 
радијационе делатности или нуклеарне активности код којих се 
врши оспособљавање. Уговор са носиоцем одобрења за одговара-
јућу радијациону делатност или нуклеарну активност обавезно са-
држи: назив програма за који се уговор склапа, назив радијационе 
делатности или нуклеарне активности и имена лица радно анга-
жованих код носиоца одобрења која врше оспособљавање; 

5) наставни план и програм за сваки програм обучавања и оспо-
собљавања појединачно у складу са прописом којим се уређује оспо-
собљавање и обучавање у области заштите од јонизујућег зрачења; 

6) Опис мера заштите од јонизујућег зрачења које се приме-
њују током вршења оспособљавања. 

Садржај Описа мера заштите од јонизујућег зрачења из става 
1. тачка 6) овог члана дат је у Прилогу 2. овог правилника.
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Носилац овлашћења за послове заштите од јонизујућег зра-
чења дужан је да изврши ревизију Описа мера заштите од јонизу-
јућег зрачења из става 1. тачка 6) овог члана најмање једном у пет 
година, а обавезно пре сваке измене услова или процедура за рад.

Посебни услови за издавање овлашћења за испитивање 
параметара извора зрачења за потребе контроле квалитета 

мера заштите од јонизујућег зрачења

Члан 13.
За прибављање овлашћења за испитивање параметара извора 

зрачења за потребе контроле квалитета мера заштите од јонизују-
ћег зрачења правно лице, поред документације из чл. 3. и 4. овог 
правилника, доставља следећу документацију:

1) потврда о радном ангажовању најмање једног лица са ви-
соким образовањем стеченим на основним академским студијама 
у научној, односно стручној области физичких, физичко-хемиј-
ских, хемијских наука, технолошког или електротехничког и ра-
чунарског инжењерства у трајању од најмање четири године или 
240 ЕСПБ бодова, са три године радног искуства на пословима 
испитивања параметара извора зрачења за потребе контроле ква-
литета мера заштите од јонизујућег зрачења на Обрасцу П05-02 из 
Прилога 1. овог правилника; 

2) попуњен Образац П05-04 из Прилога 1. овог правилника 
са подацима о изложеним радницима којим се доказује здравстве-
на способност за рад у зони јонизујућег зрачења као и обученост и 
оспособљеност за спровођење мера радијационе сигурности;

3) доказ да је обезбеђен индивидуални мониторинг изложе-
них радника;

4) доказ о именовању лица одговорног за заштиту од јонизу-
јућег зрачења, са обавезама прописаним у складу са чланом 104. 
став 3. тач. од 5) до 12) и 14) Закона о радијационој и нуклеар-
ној сигурности и безбедности, са високим образовањем стеченим 
на основним академским студијама у научној, односно стручној 
области физичких, хемијских, физичко-хемијских наука, техно-
лошког или електротехничког и рачунарског инжењерства у тра-
јању од најмање четири године или 240 ЕСПБ бодова, најмање 
три године радног искуства на пословима у области радијационе 
и нуклеарне сигурности и оспособљеност за лице одговорно за 
спровођење мера радијационе сигурности на Обрасцу П05-05 из 
Прилога 1. овог правилника;

5) Опис мера заштите од јонизујућег зрачења;
6) списак мерне опреме са карактеристикама, која испуњава 

прописане метролошке услове на Обрасцу П05-03 из Прилога 1. 
овог правилника;

7) копију Сертификата и Прилога сертификату о акредита-
цији према SRPS ISO/IEC 17025 или копију сертификата међу-
народног акредитационог тела признатог од стране националног 
акредитационог тела за испитивање свих параметара, прописаних 
посебним правилником који регулише примену извора зрачења у 
медицини, за потребе контроле квалитета мера заштите од јонизу-
јућег зрачења извора зрачења, наведених у Прилогу 4, који је са-
ставни део овог правилника, а за који се подноси захтев; 

8) ближи опис посла испитивања параметара извора зрачења 
за потребе контроле квалитета мера заштите од јонизујућег зраче-
ња који садржи нарочито опис поступка испитивања параметара 
извора зрачења за потребе контроле квалитета мера заштите од 
јонизујућег зрачења за сваки уређај посебно, са навођењем мерне 
опреме која се користи.

Садржај Описа мера заштите од јонизујућег зрачења из става 
1. тачка 5) овог члана дат је у Прилогу 2. овог правилника.

Носилац овлашћења за послове заштите од јонизујућег зра-
чења дужан је да изврши ревизију Описа мера заштите од јонизу-
јућег зрачења из става 1. тачка 5) овог члана најмање једном у пет 
година, а обавезно пре сваке измене услова или процедура за рад.

Вођење евиденције

Члан 14.
Носилац овлашћења дужан је да води евиденцију о изврше-

ним пословима из области заштите од јонизујућег зрачења.
Садржај извештаја о извршеном послу из става 1. овог члана 

дат је у Прилогу 5, који је саставни део овог правилника.
Носилац овлашћења дужан је да чува извештаје о извршеном 

послу у периоду од: 
1) мониторинг радиоактивности или поједина испитивања у 

оквиру мониторинга  – 10 година; 

2) мерење ради процене нивоа излагања јонизујућем зрачењу 
изложених радника и других појединаца и становништва  – до на-
вршене 75 године живота а не краће од 30 година после престанка 
излагања; 

3) деконтаминација радне и животне средине  – 10 година; 
4) деконтаминација лица  – 30 година; 
5) уклањање напуштених извора зрачења  – 5 година; 
6) израда извештаја о сигурности и програма заштите од јо-

низујућег зрачења  – 5 година; 
7) обучавање и оспособљавање изложених радника и лица од-

говорних за спровођење мера радијационе сигурности  – 10 година; 
8) испитивање параметара извора зрачења за потребе контро-

ле квалитета мера заштите од јонизујућег зрачења  – 5 година.

Извештавање

Члан 15.
Носилац овлашћења дужан је да достави Директорату еви-

денцију о извршеним пословима из области заштите од јонизују-
ћег зрачења најкасније до 31. марта текуће године за претходну 
годину.

Евиденција из става 1. овог члана се доставља у електрон-
ском облику, према садржају Обрасца П05-08 из Прилога 1. овог 
правилника. 

Носилац овлашћења из члана 1. став 2. тач. 1) и 2) дужан је 
да, поред извештаја из става 1. овог члана, достави Директорату 
анализу резултата извршених мерења са проценом излагања најка-
сније до 31. марта текуће године за претходну годину.

Носилац овлашћења из члана 1. овог правилника дужан је да 
достави Директорату извештај о извршеним пословима из области 
заштите од јонизујућег зрачења са проценом ризика, у случајеви-
ма када резултати мерења указују на могућност излагања изложе-
них радника, других појединаца и становништва и животне среди-
не изнад прописаних граница или референтних нивоа у најкраћем 
року, а најкасније пет дана од дана обављеног мерења којим је кон-
статована неправилност.

Члан 16.
Подносилац захтева дужан је да све податке из образаца које 

подноси достави Директорату и у електронској форми, у формату 
који Директорат објављује на својој интернет страници.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 17.
Поступци за прибављање овлашћења који су започети код 

Директората у којима није донета одлука до дана ступања на снагу 
овог правилника, окончаће се по одредбама прописа који су били 
на снази у време покретања поступка. 

Члан 18.
Носиоци овлашћења издатих по одредбама прописа који су 

били на снази пре ступања на снагу овог правилника, дужни су 
да ускладе свој рад и пословање са одредбама овог правилника, у 
року од две године од дана ступања на снагу правилника.

Члан 19.
Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе 

Правилник о условима за прибављање овлашћења за вршење по-
слова заштите од јонизујућих зрачења („Службени гласник РС”, 
број 101/16) и Правилник о евиденцији о извршеним пословима 
из области заштите од јонизујућих зрачења („Службени гласник 
РС”, број 17/11).

Ступање на снагу

Члан 20.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

Број 110-00-20/2021-02
У Београду, 14. децембра 2021. године

Одбор Директората
Председница,

Маја Гојковић, с.р.
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ПРИЛОГ 2.

САДРЖАЈ ОПИСА МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ЈОНИЗУЈУЋЕГ 
ЗРАЧЕЊА

Документ обавезно садржи следеће информације: 
1. назив документа,
2. број ревизије,
3. име и потпис лица одговорног за заштиту од јонизујућег 

зрачења које је документ прегледало и одобрило,
4. подаци о правном лицу
1) пословно име;
2) адреса;
3) број решења о упису у регистар Агенције за привредне ре-

гистре односно решења надлежног суда;
4) матични број;
5) ПИБ;
6) тел;
7) веб-адреса;
8) лице за контакт;
9) е-пошта;
5. подаци о послу заштите од зрачења.

Документ садржи најмање следећа поглавља:

1. Увод
Сврха и обим документа;

2. Услови и ограничења
Услови и ограничења за обављање посла из области заштите 

од зрачења;

3. Организациона структура и расподела одговорности
Расподелу одговорности на све нивое руковођења приликом 

професионалног излагања јонизујућем зрачењу.

4. Анализа сигурности
Анализа сигурности за обављање посла из области заштите 

од јонизујућег зрачења у редовним околностима и у случају од-
ступања од редовних околности која укључује и ванредне догађаје 
као и анализу претпостављених иницијалних догађаја који могу 
довести до одступања од предвиђеног начина рада;

5. Поступање у случају ванредног догађаја
Процену могућих ванредних догађаја и мера за њихово спре-

чавање, ублажавање као и санацију стања у случају ванредног до-
гађаја;

6. Заштита изложених радника
Успостављање правила за ангажована лица и/или изложене 

раднике и контролу њиховог рада, успостављање индивидуалног 
мониторинга изложених радника и мониторинга радне средине; 

7. Поступање са радиоактивним отпадом
Поступци за управљање радиоактивним отпадом, опис спре-

мишта и подаци о уговору са оператором централног складишта 
радиоактивног отпада;

8. Евидентирање и обавештавање
Систем за евидентирање и обавештавање о свим неопходним 

информацијама које се односе на контролу изложености јонизу-
јућем зрачењу, одлуке о спровођењу мера заштите од јонизујућег 
зрачења и индивидуалног мониторинга изложених радника. 

ПРИЛОГ 3.

Табела 1: Врсте, методе и предмети испитивања у оквиру мониторинга радиоактивности

Врста испитивања Метода испитивања Предмет испитивања

Испитивање нивоа спољашњег зрачења

Мерење јачине амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења 
у ваздуху 

 – ваздух
Мерење амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у 
ваздуху пасивним дозиметрима

Испитивање садржаја радионуклида гама емитера Гамаспектрометријска анализа

 – аеросол
 – чврсте и течне падавине
 – вода за пиће
 – површинске воде
 – речни седимент
 – храна и храна за животиње
 – биоиндикатори
 – земљиште

Испитивање укупне алфа и укупне бета активности Мерење укупне алфа и укупне бета активности 
пропорционалним бројачем

 – вода за пиће
 – површинске воде

Испитивање садржаја стронцијума  – 90 Мерење бета активности пропорционалним бројачем или
Мерење бета активности сцинтилационим бројачем

 – вода за пиће
 – површинске воде
 – речни седимент
 – храна и храна за животиње
 – земљиште

Испитивање садржаја трицијума Мерење бета активности сцинтилационим бројачем 
 – површинске воде
 – вода за пиће
 – речни седимент

Испитивање концентрације радона
Гамаспектрометријска анализа након апсорпције на 
филтерима са активним угљем или
Мерење концентрације радона траг детекторима

 – ваздух

Табела 2. Врсте и методе испитивања за поједина испитивања у оквиру мониторинга радиоактивности 

Врста испитивања Метода испитивања

Испитивање нивоа спољашњег зрачења
Мерење јачине амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху
Мерење амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху пасивним дозиметрима

Испитивање садржаја радионуклида гама емитера Гамаспектрометријска анализа
Испитивање укупне алфа и укупне бета активности Мерење укупне алфа и укупне бета активности пропорционалним бројачем

Испитивање садржаја стронцијума  – 90
Мерење бета активности пропорционалним бројачем
Мерење бета активности сцинтилационим бројачем

Испитивање садржаја трицијума Мерење бета активности сцинтилационим бројачем
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Испитивање концентрације радона
Гамаспектрометријска анализа након апсорпције на филтерима са активним угљем
Мерење концентрације радона алфа траг детекторима
Алфаспектрометријска анализа

Испитивање садржаја радионуклида алфа емитера
Алфаспектрометријска анализа
Мерење алфа активности пропорционалним бројачем

ПРИЛОГ 4. 

Извори зрачења чији се параметри испитују за потребе 
контроле квалитета мера заштите од јонизујућег зрачења 

Област примене Предмет испитивања

Рендген дијагностика и 
интервентна радиологија

Рендген апарат за снимање
Рендген апарат за просветљавање
Рендген апарат за мамографију
Рендген апарат за компјутеризовану томографију
Рендген апарат за остеодензитометрију
Рендген апарат за интраорално снимање
Рендген апарат за ортопантомографска снимања
Рендген апарат за компјутеризовану томографија у 
стоматологији (CBCT)

Радиотерапија

Линеарни акцелератор
Рендген апарат за компјутеризовану томографију  – 
симулатор
Уређај са затвореним извором зрачења Co-60
Киловолтажни рендген апарат за терапију
Уређај за брахитерапију

ПРИЛОГ 5. 

Садржај извештаја о извршеним пословима заштите од 
јонизујућег зрачења

I. Општи подаци о извршеним пословима и то: 
1) пословно име правног лица/предузетника код кога је оба-

вљен посао;
2) матични број;
3) адреса правног лица/предузетника;
4) назив делатности;
5) врста посла;
6) број извршених послова;
7) напомена.

II. Подаци према врсти посла (ако је применљиво)
1) Мониторинг радиоактивности или поједина испитивања у 

оквиру мониторинга:
(1) коришћене методе и подаци о сакупљању узорака;
(2) коришћене методе и подаци о припреми узорака;
(3) коришћене методе мерења (време мерења узорка, геоме-

трија мерења узорка и др.);
(4) географске координате места узорковања или мерења у 

случају мерења нивоа спољашњег зрачења;
(5) резултати мерења са мерним несигурностима;
(6) процењена ефективна доза за становништво;
2) мерење ради процене нивоа излагања јонизујућем зрачењу 

изложених радника и других појединаца и становништва и то за:
(1) мерења јачине амбијенталног еквивалента дозе, мерења 

амбијенталног еквивалента дозе, мерења активности радионукли-
да у узорцима узетим у радном простору и мерења површинске 
контаминације:

1. коришћене методе и подаци о сакупљању узорака;
2. коришћене методе и подаци о припреми узорака;
3. коришћене методе мерења (време мерења узорка, геоме-

трија мерења узорка и др.);
4. географске координате места узорковања или мерења у 

случају мерења нивоа спољашњег зрачења;
5. резултати мерења са мерним несигурностима;
6. процењена ефективна доза;
(2) мерења личних еквивалената дозе Hp(10), Hp(3) и Hp(0.07):
1. име и презиме изложеног радника;
2. ЈМБГ;
3. пол;

4. датум рођења;
5. држављанство;
6. звање;
7. радно место;
8. пословно име, адреса и матични број послодавца;
9. категорија (А или Б);
10. датум почетка индивидуалног мониторинга;
11. датум престанка индивидуалног мониторинга (ако је при-

менљиво);
12. процењена ефективна доза (ако је применљиво);
13. еквивалент дозе за очно сочиво (ако је применљиво);
14. еквивалент дозе за кожу (ако је применљиво);
15. еквивалент дозе за екстремитете (ако је применљиво);
16. процењена ефективна доза у случају ванредног догађаја;
(3) in-vivo мерења, in-vitro мерења и биодозиметријска мере-

ња индивидуалног излагања:
1. име и презиме;
2. ЈМБГ;
3. пол;
4. датум рођења;
5. држављанство;
6. звање;
7. радно место (ако је изложени радник);
8. пословно име, адреса и матични број послодавца (ако је 

изложени радник);
9. категорија (А или Б  – ако је изложени радник).
3) Деконтаминација радне и животне средине
(1) локација на којој је вршена деконтаминација;
(2) датум вршења деконтаминације;
(3) радионуклиди;
(4) примењене технике деконтаминације;
(5) јачина доза на локацији после извршене деконтаминације;
(6) активности радионуклида на локацији после извршене 

деконтаминације;
(7) подаци о излагању изложених радника у случају ванред-

ног догађаја.
4) Деконтаминација лица
(1) име и презиме лица;
(2) датум деконтаминације;
(3) радионуклиди;
(4) примењене технике деконтаминације.
5) Уклањање напуштених извора зрачења
(1) назив уређаја;
(2) тип и модел уређаја;
(3) произвођач уређаја;
(4) серијски број уређаја;
(5) произвођач радиоактивног извора;
(6) серијски број радиоактивног извора;
(7) радионуклид;
(8) максимална активност извора;
(9) јачина дозе на контакту;
(10) јачина дозе на један метар од извора;
(11) датум предаје у централно складиште;
(12) подаци о излагању изложених радника у случају ванред-

ног догађаја.
НАПОМЕНА: Подаци за тач. од (1) до (8) се достављају уко-

лико их је могуће утврдити.
6) Обучавање и оспособљавање
(1) назив програма;
(2) период одржавања;
(3) место одржавања;
(4) број кандидата;
(5) број кандидата који су успешно положили испит.
7) Испитивање параметара извора зрачења за потребе кон-

троле квалитета мера заштите од јонизујућег зрачења: 
(1) у области рендген дијагностике и интервентне радиоло-

гије:
1. назив рендген апарата (предмета испитивања); 
2. произвођач рендген апарата; 
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3. тип и модел рендген апарата;
4. серијски број рендген апарата;
5. произвођач генератора;
6. серијски број генератора;
7. произвођач рендгенске цеви;
8. серијски број рендгенске цеви;
9. режим рада; 
10. максимални напон рендгенске цеви и анодна струја; 
11. врста пријемника слике; 
12. датум и разлог престанка коришћења рендген апарата; 
(2) у радиотерапији (у складу са предметом испитивања):
1. назив предмета испитивања; 
2. произвођач; 
3. тип и модел;
4. серијски број;
5. произвођач генератора;
6. серијски број генератора;
7. произвођач рендгенске цеви;
8. серијски број рендгенске цеви;
9. радионуклид;
10. произвођач радиоактивног извора;
11. број радиоактивних извора;
12. серијски број радиоактивног извора;
13. режим рада; 
14. максимална енергија електрона и максимална енергија 

фотона;
15. максимални напон рендгенске цеви и анодна струја;
16. максимална активност радиоактивног извора и датум 

производње;
17. активност на дан испитивања;
18. датум и разлог престанка коришћења предмета испити-

вања.

5860
На основу члана 70. став 4. Закона о радијационој и нуклеар-

ној сигурности и безбедности („Службени гласник РС”, бр. 95/18 
и 10/19) и члана 15. тачка 4) Статута Директората за радијациону 
и нуклеарну сигурност и безбедност Србије („Службени гласник 
РС”, број 9/19),

Одбор Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и 
безбедност Србије, на седници одржаној 14. децембра 2021. годи-
не доноси

П РА В И Л Н И К

о начину и поступку избора, праву и висини накнаде 
и условима и начину рада чланова Комисије за 

утврђивање оправданости нове радијационе делатности

Предмет уређивања

Члан 1.
Овим правилником ближе се прописује начин и поступак 

избора чланова Комисије за утврђивање оправданости нове ради-
јационе делатности (у даљем тексту: Комисија), право и висина 
накнаде чланова Комисије, као и услови и начин рада Комисије. 

Начин и поступак избора чланова Комисије

Члан 2.
Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбед-

ност Србије (у даљем тексту: Директорат) образује Комисију као 
стручно тело, за утврђивање оправданости нове радијационе де-
латности.

За чланове Комисије из члана 1. овог правилника, који нису 
запослени у Директорату, именују се лица која испуњавају следеће 
услове: 

− да су признати стручњаци из области примене извора зра-
чења у оквиру које је делатност која се оправдава, 

− да имају високу стручну спрему и 
− да имају најмање пет година радног искуства у струци.

Комисију образује формалним актом директор Директората, 
у складу са условима из става 2. овог члана и водећи посебно ра-
чуна о примени принципа непристрасности и непостојања сукоба 
интереса, у складу са посебним законом.

Актом о образовању Комисије одређује се састав и председник 
Комисије, рок за достављање извештаја Комисије и висина накнаде 
члановима Комисије који нису из реда запослених у Директорату.

Састав Комисије

Члан 3. 
Комисија из члана 1. овог правилника има пет чланова, од 

чега су три члана из реда запослених у Директорату, док се прео-
стала два члана Комисије бирају из релевантних друштава, уста-
нова, органа и организација.

Чланови Комисије могу бити и релевантни појединци.
Председник Комисије именован актом из члана 2. став 4. 

овог правилника се одређује из реда чланова Комисије запослених 
у Директорату. 

Број чланова Комисије одређен је у складу са начелима ра-
ционалности и ефикасности, тако да се омогући рационални рад и 
ефикасно одлучивање Комисије. 

У случају потребе, Директорат, као орган надлежан за обра-
зовање Комисије, може ангажовати и друга лица, без права гласа, 
ради пружања стручне помоћи  у раду Комисије. 

Право и висина накнаде чланова Комисије

Члан 4.
Чланови Комисије именовани из реда лица која нису запосле-

на у Директорату имају право на накнаду за рад у Комисији.
Висина накнаде лицима из става 1. овог члана утврђује се ак-

том о образовању Комисије.

Општи услови и начин рада Комисије

Члан 5.
Комисија из члана 1. овог правилника може донети послов-

ник о раду, којим ће ближе уредити свој рад.
Пословник о раду Комисије предлаже председник и доноси 

га Комисија већином гласова присутних на седници. 
Пословником о раду Комисије ближе се уређује начин сази-

вања седнице, рад на седници, начин вођења записника, начин са-
чињавања и потписивања записника, односно извештаја Комисије. 

Председник комисије, до доношења пословника о раду Ко-
мисије из става 1. овог члана Правилника, сазива седнице, предла-
же дневни ред, председава седницама, стара се о правилној приме-
ни овог правилника и обавља друге послове.

Члан 6.
Комисија ради и одлучује на седницама.
Комисија сачињава записник о одржаној седници, који пот-

писују председник и чланови Комисије. 
Административно-техничку помоћ у раду Комисије пружа 

Директорат. 

Извештај Комисије

Члан 7.
Комисија усваја Извештај о утврђивању оправданости нове 

радијационе делатности (у даљем тексту: Извештај) у року од 30 
дана од дана пријема захтева за одобравање нове радијационе де-
латности. 

Извештај Комисије из става 1. овог члана правилника усваја 
се већином гласова присутних чланова. У случају једнаког броја 
гласова присутних чланова Комисије, одлука се сматра донетом 
ако је за њено доношење гласао председник Комисије.

Извештај садржи:
1) анализу и оцену са закључком о оправданости нове ради-

јационе делатности и
2) категоризацију радијационе делатности у односу на ризик
Комисија након усвајања Извештај доставља директору Ди-

ректората. 
На основу Извештаја директор Директората предлаже измену 

Правилника о условима за категоризацију радијационих делатности.
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Завршне одредбе

Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-18/2021-02
У Београду, 14. децембра 2021. године

Одбор Директората
Председница,

Маја Гојковић, с.р.

5861
На основу чл. 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 

172, 174. и 176. и члана 22. тачка 3) Закона о радијационој и ну-
клеарној сигурности и безбедности („Службени гласник РС”, бр. 
95/18 и 10/19) и члана 15. став 1. тачка 4) Статута Директората за 
радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије („Слу-
жбени гласник РС”, број 9/19),

Одбор Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и 
безбедност Србије, на седници одржаној 14. децембра 2021. годи-
не доноси

П РА В И Л Н И К

о управљању радиоактивним отпадом и истрошеним 
нуклеарним горивом

Члан 1.
Овим правилником ближе се прописују:
1) садржај декларације о проглашењу радиоактивног мате-

ријала или истрошеног нуклеарног горива за радиоактивни отпад;
2) услови за управљање радиоактивним отпадом и истроше-

ним нуклеарним горивом, начин паковања и обележавања;
3) услови за сакупљање, евидентирање и контролу настајања 

радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива;
4) начин и рокови привременог чувања радиоактивног отпада 

и истрошеног нуклеарног горива;
5) критеријуми за вршење карактеризације радиоактивног 

отпада и истрошеног нуклеарног горива;
6) категорије радиоактивног отпада и критеријуми за катего-

ризацију радиоактивног отпада;
7) услови за обраду радиоактивног отпада;
8) начин вођења евиденције о ускладиштеном радиоактив-

ном отпаду и истрошеном нуклеарном гориву и временске интер-
вале достављања података Директорату за радијациону и нуклеар-
ну сигурност и безбедност Србије (у даљем тексту: Директорат);

9) услови за складиштење радиоактивног отпада и истроше-
ног нуклеарног горива;

10) услови за одлагање радиоактивног отпада;
11) услови за утврђивање критеријума за пријем радиоактив-

ног отпада и истрошеног нуклеарног горива;
12) обим и садржај Плана управљања радиоактивним отпа-

дом и истрошеним нуклеарним горивом;
13) услови, начин и временски рокови за вођење евиденције 

о радиоактивном отпаду и истрошеном нуклеарном гориву код но-
сиоца одобрења и достављање података. 

Члан 2.
Овај правилник се односи на радиоактивни отпад који је:
1) генерисан као отпад кроз одобрену делатност;
2) генерисан у току ванредног догађаја и интервенција;
3) настао услед истека рока важења одобрења, одсуства одо-

брења или престанка радијационе делатности или нуклеарне ак-
тивности за коју је издато одобрење;

4) генерисан током деконтаминације радне и животне среди-
не, деконтаминације лица и уклањања напуштених извора.

Члан 3.
Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају сле-

деће значење:
1) генератор је правно лице или предузетник у оквиру чије 

делатности настаје радиоактивни отпад или правно лице у оквиру 
чије делатности настаје истрошено нуклеарно гориво;

2) имобилизација је поступак превођења радиоактивног от-
пада у стабилну форму очвршћавањем, уградњом или инкапсули-
рањем; 

3) међународне препоруке и стандарди су препоруке и стан-
дарди Међународне агенције за атомску енергију, Међународне 
комисије за радиолошку заштиту, Међународне организације за 
стандардизацију и других релевантних организација;

4) оператор јесте носилац лиценце за рад постројења за 
управљање радиоактивним отпадом и истрошеним нуклеарним 
горивом;

5) паковање је радиоактивни отпад у припадајућем контејнеру;
6) руковање је свака радња или поступак који подразуме-

ва померање или смештање радиоактивног отпада или паковања 
радиоактивног отпада или његово уношење у процес управљања 
радиоактивним отпадом;

7) секундарни радиоактивни отпад је радиоактивни отпад 
настао у поступку обраде, складиштења или одлагања радиоак-
тивног отпада.

Остали изрази који се употребљавају у овом правилнику 
имају значења дефинисана у Закону о радијационој и нуклеарној 
сигурности и безбедности. 

Члан 4.
Управљање радиоактивним отпадом и истрошеним нуклеар-

ним горивом спроводи се уз следеће обавезне мере: 
1) избегавање настајања, односно свођење на најмању могу-

ћу количину насталог радиоактивног отпада;
2) спречавање критичности;
3) спречавање неовлашћеног приступа и руковања;
4) контролисано складиштење и одлагање; 
5) вођење записа и евиденције; 
6) обезбеђење Плана деловања у случају ванредног догађаја.
При свим поступцима управљања радиоактивним отпадом и 

истрошеним нуклеарним горивом мора се поступати на такав на-
чин да се спречи:

1) контаминација животне средине;
2) штетно дејство на биљни и животињски свет;
3) неконтролисано одлагање и руковање радиоактивним от-

падом и истрошеним нуклеарним горивом;
4) штетно дејство јонизујућег зрачења на изложене раднике 

и становништво.
Уколико радиоактивни отпад има и својства неке друге опа-

сне материје која може угрозити живот и здравље људи, биљни и 
животињски свет или животну средину, генератор и оператор при 
поступању с таквим радиоактивним отпадом обавезни су да пре-
дузму мере у складу са прописима који уређују поступање са опа-
сним отпадом.

Управљање радиоактивним отпадом врши се у зависности од 
категорије и типа радиоактивног отпада.

Члан 5.
Генератор или оператор одређује тип и категорију радиоак-

тивног отпада према физичким, хемијским и биолошким каракте-
ристикама материјала утврђеним у поступку карактеризације.

Поступком карактеризације радиоактивног отпада се утврђује:
1) порекло;
2) ризик од достизања критичности;
3) радиолошке особине:
(1) садржај радионуклида;
(2) време полураспада радионуклида;
(3) активност радионуклида;
(4) генерисање топлоте;
(5) врста зрачења;
(6) површинска контаминација;
(7) јачина амбијанталне еквивалентне дозе;
(8) продукти распада;
4) физичке особине:
(1) физичко стање (течно, чврсто или гасовито);
(2) димензије и маса;
(3) могућност пресовања;
(4) могућност дисперзије;
(5) растворљивост;
(6) мешљивост;
(7) садржај слободних течности;
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5) хемијске особине:
(1) хемијски састав;
(2) растворљивост и желатинозни агенси;
(3) потенцијална хемијска штетност;
(4) отпорност на корозију;
(5) корозивност;
(6) органски састав;
(7) запаљивост;
(8) хемијска реактивност и способност бубрења;
(9) стварање гасова;
(10) сорпција радионуклида;
6) биолошке особине:
(1) потенцијална биолошка штетност;
(2) биолошко нагомилавање.

Члан 6.
Тип радиоактивног отпада се одређује у односу на:
1) агрегатно стање: чврсто, течно или гасовито;
2) компресибилност: стишљив или нестишљив;
3) испарљивост: испарљив или неиспарљив;
4) растворљивост: растворљив или нерастворљив;
5) запаљивост: запаљив или незапаљив;
6) корозивност: корозиван или некорозиван;
7) друге физичке, хемијске и биолошке особине од значаја за 

управљање радиоактивним отпадом.

Члан 7.
Према количини и карактеристикама присутних радиоактив-

них изотопа радиоактивни отпад се сврстава у следеће категорије:
1) Изузети радиоактивни отпад (EW);
2) Веома краткоживећи радиоактивни отпад (VSLW);
3) Веома ниско активни радиоактивни отпад (VLLW);
4) Ниско и средње активни краткоживећи радиоактивни от-

пад (LILW – SL);
5) Ниско и средње активни дугоживећи радиоактивни отпад 

(LILW – LL);
6) Високо активни радиоактивни отпад (HLW).
Критеријуми за категоризацију дати су у Прилогу 1. овог 

правилника који чини његов саставни део.

Члан 8.
Генератор је дужан да радиоактивни материјал који није за 

даљу употребу, ислужени извор који предаје у централно склади-
ште и истрошено нуклеарно гориво које није употребљиви ресурс 
декларацијом прогласи за радиоактивни отпад.

Декларација из става 1. овог члана нарочито садржи:
1) јединствену кодну ознаку контејнера у који је упакован ра-

диоактивни отпад;
2) датум паковања радиоактивног отпада;
3) порекло;
4) масу и запремину паковања радиоактивног отпада;
5) категорију радиоактивног отпада;
6) тип радиоактивног отпада;
7) попис радионуклида садржаних у материјалу;
8) присуство нуклеарних материјала који подлежу обавези 

пријављивања,
9) максималну вредност јачине амбијенталне еквивалентне 

дозе измерене на површини контејнера;
10) фотографију радиоактивног отпада;
11) посебне напомене у вези карактеристика радиоактивног 

отпада као што су својства неке друге опасне материје, могућност 
повређивања приликом руковања и сл.;

12) име и потпис одговорног лица.
Генератор је дужан да декларацију из става 1. овог члана пре-

да оператору приликом примопредаје радиоактивног отпада.
Облик и садржај Декларације о проглашењу радиоактивног 

материјала или истрошеног нуклеарног горива за радиоактивни 
отпад дат је на обрасцу П25-01 у Прилогу 2. овог правилника и 
чини његов саставни део.

Члан 9.
Генератор и оператор су дужни да радиоактивним отпадом 

и истрошеним нуклеарним горивом управљају у складу са овим 

правилником, Планом управљања радиоактивним отпадом и Пла-
ном управљања истрошеним нуклеарним горивом.

Обим и садржај Плана управљања радиоактивним отпадом и 
Плана управљања истрошеним нуклеарним горивом који израђују 
генератор и оператор дати су у Прилозима 3, 4. и 5. овог правил-
ника и чине његов саставни део.

План управљања радиоактивним отпадом код оператора од-
носи се на секундарни радиоактивни отпад.

Ревизија Плана управљања радиоактивним отпадом и Плана 
управљања истрошеним нуклеарним горивом врши се најмање 
једном у пет година.

Директорат може да захтева од генератора и оператора да из-
врши ванредну ревизију Плана управљања радиоактивним отпа-
дом и Плана управљања истрошеним нуклеарним горивом.

Члан 10.
Генератор сноси пуну материјалну одговорност за настали 

радиоактивни отпад и истрошено нуклеарно гориво до предаје 
оператору.

Оператор сноси пуну материјалну одговорност за радиоак-
тивни отпад и истрошено нуклеарно гориво преузето од генера-
тора.

Одговорност за управљање радиоактивним отпадом и истро-
шеним нуклеарним горивом се не може преносити на друго прав-
но лице осим у случајевима и на начин предвиђен Законом.

Генератор је дужан да настајање радиоактивног отпада сведе 
на најмању могућу количину, која је разумно применљива, у по-
гледу активности, хемијског састава и запремине.

Генератор и оператор су дужни да примењују мере радијаци-
оне и нуклеарне безбедности материјала и постројења. 

Генератор и оператор су дужни да у случају губитка, крађе, 
значајног расипања или проливања, неовлашћеног коришћења или 
испуштања у околину радиоактивног отпада и истрошеног нукле-
арног горива о томе одмах обавесте Директорат.

Члан 11.
Генератор је дужан да радиоактивни отпад пакује у контеј-

нере који су у складу са критеријумима за пријем радиоактивног 
отпада у постројење за обраду или складиштење радиоактивног 
отпада. 

Уколико су димензије радиоактивног отпада веће од димен-
зија контејнера прописаних условима за пријем радиоактивног 
отпада код оператора, генератор је дужан да паковање радиоактив-
ног отпада изврши према посебном упутству оператора.

Оператор је дужан да, на захтев и о трошку генератора, обез-
беди генератору радиоактивног отпада, стандардне контејнере за 
паковање радиоактивног отпада и упутство за сакупљање, развр-
ставање, означавање, чување и припрему за транспорт радиоак-
тивног отпада.

Генератор је дужан да има закључен уговор са оператором о 
преузимању радиоактивног отпада до предаје радиоактивног от-
пада оператору.

Члан 12.
Генератор је дужан да истрошено нуклеарно гориво пакује у 

контејнере посебно пројектоване и сертификоване у складу са ме-
ђународним стандардима. 

Оператор је дужан да, на захтев и о трошку генератора обез-
беди генератору контејнере за истрошено нуклеарно гориво.

Члан 13.
Контејнер са радиоактивним отпадом и истрошеним нукле-

арним горивом се означава стандардним симболом радиоактивно-
сти и идентификационом ознаком.

Симбол и идентификациона ознака из става 1. овог члана мо-
рају да буду на видљивом месту и лако читљиви.

Симбол и идентификациона ознака из става 1. овог члана мо-
рају бити дуготрајни и отпорни на физичке и хемијске утицаје и 
садржавати релевантне информације којима се осигурава следљи-
вост података према подацима из евиденције о радиоактивном от-
паду. 

Симбол и идентификациона ознака из става 1. овог члана мо-
рају да буду уклоњени са контејнера који је испражњен и деконта-
миниран. 
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Члан 14.
Идентификациона ознака контејнера са радиоактивним отпа-

дом садржи следеће податке:
1) јединствену кодну ознаку;
2) UN број;
3) назив генератора радиоактивног отпада;
4) масу паковања радиоактивног отпада;
5) категорију радиоактивног отпада;
6) тип радиоактивног отпада;
7) попис радионуклида садржаних у материјалу;
8) присуство нуклеарних материјала који подлежу пријављи-

вању;
9) датум паковања радиоактивног отпада;
10) максималну вредност јачине амбијенталне еквивалентне 

дозе измерене на површини контејнера;
11) вредност површинске контаминације;
12) датум мерења јачине амбијенталног еквивалента дозе и 

провере површинске контаминације;
13) потпис лица које је извршило мерење јачине амбијентал-

ног еквивалента дозе и проверу површинске контаминације.
Изглед идентификационе ознаке из става 1. овог члана дат је 

на обрасцу П25-02 у Прилогу 6. овог правилника који чини његов 
саставни део.

Члан 15.
Идентификациона ознака контејнера са истрошеним нукле-

арним горивом садржи нарочито:
1) јединствену кодну ознаку;
2) UN број;
3) назив генератора истрошеног нуклеарног горива;
4) масу паковања;
5) попис радионуклида садржаних у материјалу;
6) датум паковања;
7) максималну вредност јачине амбијенталне еквивалентне 

дозе измерене на површини контејнера;
8) вредност површинске контаминација
9) датум мерења јачине амбијенталног еквивалента дозе и 

провере површинске контаминације; 
10) потпис лица које је извршило мерење јачине амбијентал-

ног еквивалента дозе и проверу површинске контаминације.

Члан 16.
Генератор је дужан да приликом сакупљања радиоактивног 

отпада изврши његово раздвајање према начину и месту настанка, 
типу и категорији радиоактивног отпада.

Члан 17.
Веома ниско активни чврсти радиоактивни отпад сакупља се 

у амбалажу или контејнере или смешта на локацију са одговарају-
ћим инжењерским баријерама којима се спречава, смањује и одла-
же миграција радионуклида у околну биосферу и обезбеђује испу-
њење услова радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности.

Радиоактивни отпад из става 1. овог члана се може чувати за-
штићен од спољашњих утицаја на локацији на којој је настао или 
некој другој погодној локацији под условима које утврђује Дирек-
торат до обезбеђивања услова за његово одлагање.

Члан 18.
Ниско и средње активни чврсти радиоактивни отпад, саку-

пља се у полиетиленску или амбалажу од другог погодног матери-
јала и пакује у контејнере који испуњавају критеријуме за пријем у 
постројење за обраду отпада или складиште.

Радиоактивни отпад из става 1. овог члана који због своје 
масе, облика, димензија или јачине дозе зрачења не може да се 
смести у контејнер који испуњава критеријуме за пријем, чува се у 
одвојеном простору који испуњава услове радијационе и нуклеар-
не сигурности и безбедности до обезбеђивања услова за сигуран и 
безбедан транспорт до постројења за обраду радиоактивног отпа-
да у року који не може бити дужи од три месеца.

Радиоактивни отпад из става 1. овог члана који садржи ал-
фа-емитере, сакупља се у врећу од полиетилена, или од другог по-
годног материјала која се смешта у метални контејнер, уз додатак 
сорбента испаривих радиоактивних изотопа.

Радиоактивни отпад из става 1. овог члана који садржи био-
лошки материјал се пре обраде пакује у вреће од полиетилена или 

од другог погодног материјала или се потапа у формалин, при 
чему време чувања у врећи може износити најдуже три дана након 
чега мора да буде обрађен.

Радиоактивни отпад из става 1. овог члана који садржи игле 
и друге оштре металне предмете, стакло и пластику која се може 
поломити током руковања или транспорта сакупља се у посебно 
обележене непробојне контејнере.

Члан 19.
Ниско и средње активни краткоживећи течни радиоактивни 

отпад, чија производња није континуирана, сакупља се у прено-
сивим судовима са затварачем израђеним од полиетилена или од 
неког другог погодног, тешко ломљивог материјала, отпорног на 
хемијске агенсе. 

Запремина суда из става 1. овог члана не може бити већа од 
100 литара.

Суд из става 1. овог члана запремине веће од 25 литара мора 
да има ручке које омогућавају лако ношење и руковање.

Суд из става 1. овог члана мора бити затворен, означен и сме-
штен у одговарајући додатни суд који има довољну запремину да 
прими целокупну запремину течног радиоактивног отпада.

Члан 20.
Ниско и средње активни дугоживећи и високо активни течни 

радиоактивни отпад настао у лабораторијама и експерименталним 
постројењима, у запремини мањој од 100 литара дневно, сакупља 
се у контејнере који се састоје од унутрашњег суда, направљеног 
од нерђајућег челика, и заштитног оклопа. 

Контејнер из става 1. овог члана је херметички затворен.

Члан 21.
Високо активни радиоактивни отпад и радиоактивни отпад 

који садржи фисибилне материјале и истрошено нуклеарно гориво 
сакупља се у складу са посебним међународним препорукама и 
стандардима. 

Контејнер за високо активни радиоактивни отпад има оси-
гурано хлађење и друге карактеристике прописане међународним 
стандардима у зависности од активности, хемијског састава, ко-
личине материјала, као и времена чувања радиоактивног отпада 
у њему.

Члан 22.
Течни радиоактивни отпад који настаје континуирано у рад-

ном процесу, при чему је дневна количина већа од 200 литара за 
ниско и средње активни краткоживећи радиоактивни отпад, одно-
сно 100 литара за ниско и средње активни дугоживећи и високо 
активни радиоактивни отпад, од места настанка до прихватног ре-
зервоара се одводи посебним затвореним канализационим систе-
мом специјалне канализације.

Канализациони систем и прихватни резервоар из става 1. 
овог члана је одвојен од других канализационих система, обеле-
жен знаком за радиоактивност и приступачан је за преглед, кон-
тролу и одржавање. 

Материјал за изградњу канализационог система и прихват-
ног резервоара из става 1. овог члана је прилагођен особинама 
течног радиоактивног отпада који доспева или може доспети у та-
кав канализациони систем.

Члан 23.
Генератор је дужан да чува радиоактивни отпад у спремишту 

до његове предаје оператору.
Радиоактивни отпад из става 1. овог члана, осим веома крат-

коживећег, веома ниско активног и високо активног радиоактив-
ног отпада, чува се у спремишту до сакупљања довољне количине 
погодне за транспорт и уз поштовање мера радијационе и нукле-
арне сигурности и безбедности, али не дуже од шест месеци. 

Веома-краткоживећи радиоактивни отпад чува се у спреми-
шту до испуњавања услова за испуштање у животну средину у 
свом изворном заштитном контејнеру, уређају у коме је коришћен 
или у посебно обележеним контејнерима или судовима.

Оператор чува необрађени радиоактивни отпад до сакупља-
ња довољних количина погодних за његову обраду.

Генератор и оператор су дужни да за време чувања радиоак-
тивног отпада осигурају прописане мере радијационе и нуклеарне 
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сигурности и безбедности и да спроводе радијациони мониторинг 
унутар просторија и објеката у којима се чува радиоактивни отпад 
као и у околини тих просторија и објеката.

Генератор чува високо активни радиоактивни отпад и истро-
шено нуклеарно гориво у спремишту које је саставни део постро-
јења у коме настају, у складу са међународним стандардима и по-
тврђеним међународним конвенцијама. 

Члан 24.
Спремиште мора да испуњава следеће услове:
1) генератор односно оператор су власници објекта или про-

сторије или имају право коришћења;
2) под надзором је генератора односно оператора;
3) обезбеђени су услови у погледу радијационе и нуклеарне 

сигурности и безбедности;
4) употреба је одобрена у оквиру одобрења за обављање де-

латности;
5) означено је знаком радиоактивности на видном месту.

Члан 25.
Обрада радиоактивног отпада врши се на начин који обезбе-

ђује испуњавање услова за пријем паковања радиоактивног отпада 
у постројење за складиштење или за одлагање радиоактивног от-
пада.

Карактеристике радиоактивног отпада које га чине опасним 
отпадом, у складу са прописима који уређују управљање отпадом, 
треба смањити колико год је то разумно могуће у свакој фази обра-
де, узимајући у обзир познате или вероватне захтеве за транспорт, 
складиштење или одлагање радиоактивног отпада. 

Фазе обраде радиоактивног отпада су:
1) претходна обрада;
2) третман;
3) кондиционирање.

Члан 26.
Претходна обрада обухвата све поступке пре третмана ради-

оактивног отпада који омогућавају избор и примену одговарајуће 
технологије за третман и кондиционирање.

Поступци претходне обраде су:
1) карактеризација;
2) разврставање и сортирање;
3) деконтаминација;
4) хемијско прилагођавање.
Разврставање и сортирање отпада се врши:
1) раздвајањем радиоактивног и нерадиоактивног материјала 

у циљу смањења запремине радиоактивног отпада;
2) груписањем радиоактивног материјала сличних или истих 

особина у групе у циљу једноставнијег третмана, кондиционира-
ња, складиштења или одлагања;

3) издвајањем материјала за поновну употребу или рециклажу.

Члан 27.
Третман радиоактивног отпада обухвата поступке којима се 

побољшава сигурност и економичност управљања радиоактивним 
отпадом променом карактеристика радиоактивног отпада.

Третман радиоактивног отпада врши се:
1) смањењем запремине;
2) деконтаминацијом или издвајањем радионуклида;
3) изменом физичких и хемијских карактеристика.

Члан 28.
Кондиционирање радиоактивног отпада обухвата поступ-

ке којима се радиоактивни отпад преводи у форму која испуњава 
критеријуме за транспорт, складиштење или одлагање.

Кондиционирање радиоактивног отпада врши се:
1) имобилизацијом у одговарајућу матрицу или паковање;
2) паковањем радиоактивног отпада у контејнере;
3) обезбеђивањем додатне амбалаже (overpack).

Члан 29.
Радиоактивни отпад се складишти у постројењима за склади-

штење радиоактивног отпада до обезбеђивања услова за одлагање.
Радиоактивни отпад се складишти у постројењима за склади-

штење радиоактивног отпада која су посебно пројектована и раде 

тако да обезбеде оптималну заштиту од јонизујућег зрачења изло-
жених радника и становништва, спрече неовлашћени приступ као 
и да обезбеде изолацију паковања радиоактивног отпада од споља-
шње средине и омогуће његово изношење.

Радиоактивни отпад се складишти у складу са захтевима па-
сивне сигурности и то:

1) радиоактивни материјал је имобилисан;
2) радиоактивни отпад и контејнер су физички и хемијски 

стабилни;
3) обезбеђено је одвођење топлоте и спречавање критично-

сти уколико је потребно;
4) примењен је систем вишеструких баријера;
5) паковање радиоактивног отпада је отпорно на спољне ути-

цаје који негативно утичу на његове карактеристике од значаја за 
сигурност;

6) услови у постројењу за складиштење су оптимизовани у 
односу на животни век паковања радиоактивног отпада;

7) потреба за активним системима сигурности у циљу обез-
беђивања сигурности је сведена на минимум; 

8) потреба за системима за одржавање у циљу обезбеђивања 
сигурности је сведена на минимум;

9) потреба за интервенцијом људи у циљу обезбеђивања си-
гурности је сведена на минимум;

10) постројење за складиштење је отпорно на предвидиве си-
туације које могу утицати на сигурност и безбедност;

11) приступ постројењу за складиштење је обезбеђен у циљу 
поступања у ванредном догађају;

12) потреба за хитним корективним мерама у случају ванред-
ног догађаја је сведена на минимум;

13) паковање радиоактивног отпада је доступно за преглед и 
инспекцијски надзор;

14) паковање радиоактивног отпада може да се изнесе у 
циљу прегледа или поновне обраде;

15) животни век постројења за складиштење је довољно дуг 
да обезбеди складиштење пре одлагања;

16) карактеристике паковања радиоактивног отпада не утичу 
негативно на будуће одлагање. 

Члан 30.
У складишту радиоактивног отпада дозвољено је складиште-

ње само паковања радиоактивног отпада која задовољавају крите-
ријуме прихватљивости за пријем радиоактивног отпада у скла-
диште. 

Оператор је дужан да:
1) периодично врши проверу да ли паковања радиоактивног 

отпада задовољавају услове складиштења; 
2) складишти паковања радиоактивног отпада на такав начин 

да је могућа примена међународно прихваћених обавеза из рати-
фикованих конвенција и уговора којим се регулише контрола ну-
клеарног материјала.

Члан 31.
Радиоактивни отпад, осим веома ниско активног радиоактив-

ног отпада, се одлаже у посебно постројење за одлагање радиоак-
тивног отпада којим се обезбеђује:

1) задржавање радиоактивног отпада;
2) изолација радиоактивног отпада од доступне биосфере и 

значајно смањење вероватноће и могуће последице нехотичног 
приступа људи отпаду;

3) спречавање, смањење и одлагање миграције радионуклида 
из отпада у доступну биосферу;

4) да количине радионуклида који дођу у приступачну био-
сферу услед миграције из постројења за одлагање буду такве да 
су могуће радиолошке последице у сваком тренутку занемарљиве;

5) спречавање критичности и одвођење заостале топлоте уко-
лико је то потребно.

У постројењу за одлагање је допуштено одлагање паковања 
радиоактивног отпада које задовољава успостављене критеријуме 
за пријем радиоактивног отпада у постројење за одлагање.

Веома ниско активни отпад се може одложити као нерадио-
активни отпад, рециклирати или поново користити, под условом 
да такво одлагање, рециклирање или поновна употреба доводи до 
повећања ефективне дозе излагања појединца из становништва за 
мање од 10 μSv годишње.
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Испуњеност услова из става 3. овог члана за одлагање као 
други отпад, рециклирање или поновно коришћење се доказује у 
поступку прибављања сагласности Директората за ослобађање од 
регулаторне контроле.

Члан 32.
Критеријуми за пријем радиоактивног отпада и истрошеног 

нуклеарног горива у постројења за управљање радиоактивним от-
падом и истрошеним нуклеарним горивом утврђују се у Извешта-
ју о сигурности.

Оператор је дужан да Критеријуме за пријем објави у посеб-
ном документу који је јавно доступан.

Критеријумима за пријем утврђују се ограничења за:
1) садржај радионуклида и специфичне активности;
2) јачину дозе на површини паковања радиоактивног отпада 

и истрошеног нуклеарног горива и јачину дозе на растојању од 1 
метар од површине паковања;

3) специфичну површинску контаминацију;
4) чврстоћу;
5) цурење;
6) корозивност;
7) хемијску стабилност;
8) генерисање топлоте;
9) радијациону отпорност материјала;
10) запаљивост;
11) генерисање гаса и врсте гаса;
12) присуство токсичних материја;
13) присуство органских материја које имају утицај на ми-

кробиолошку деградацију;
14) присуство слободних радикала;
15) присуство желатинозних и других агенаса;
16) експлозивност;
17) горивост;
18) отпорност на корозију;
19) нуклеарну критичност;
20) адекватност означавања паковања радиоактивног отпада 

и истрошеног нуклеарног горива;
21) адекватност контејнера и метода паковања радиоактивног 

отпада и истрошеног нуклеарног горива;
22) други критеријуми од значаја за сигурност.

Члан 33.
Генератор је дужан да води евиденцију о радиоактивном от-

паду и истрошеном нуклеарном гориву које је настало, налази се у 
спремишту или је предато у централно складиште, као и о радио-
активном отпаду који је ослобођен регулаторне контроле. 

Евиденција из става 1. овога члана води се за свако паковање, 
а садржи следеће податке:

1) јединствена кодна ознака паковања радиоактивног отпада 
и истрошеног нуклеарног горива;

2) UN број;
3) порекло радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног 

горива;
4) категорија и тип радиоактивног отпада односно врста горива;
5) датум, место и начин настанка;
6) број комада у случају збирних паковања радиоактивног от-

пада и истрошеног нуклеарног горива;
7) запремина и маса;
8) укупна специфична активност и/или активност и датум 

мерења или процене, као и садржај радионуклида чија је актив-
ност већа од 1% укупне активности;

9) јачина амбијенталне еквивалентне дозе на површини пако-
вања радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива;

10) место и начин чувања;
11) датум предаје у централно складиште или ослобађања ра-

диоактивног отпада од регулаторне контроле.
Оператор је дужан да води евиденцију о примљеном, обрађе-

ном, ускладиштеном и одложеном радиоактивном отпаду и истро-
шеном нуклеарном гориву.

Евиденција из става 3. овог члана води се за свако паковање, 
а садржи следеће податке:

1) јединствена кодна ознака;
2) UN број;
3) порекло;

4) категорија и тип радиоактивног отпада односно врсту го-
рива;

5) датум, место и начин настанка;
6) број комада у случају збирних паковања;
7) запремина и маса;
8) укупна специфична активност и/или активност и датум 

мерења или процене, као и садржај радионуклида чија је актив-
ност већа од 1% укупне активности;

9) јачина амбијенталне еквивалентне дозе на површини па-
ковања;

10) датум пријема на обраду, складиштење или одлагање;
11) начин обраде и третмана;
12) локацијa паковања радиоактивног отпада или истроше-

ног нуклеарног горива или датум ослобађања радиоактивног отпа-
да од регулаторне контроле.

Члан 34.
Генератор и оператор дужни су да изврше попис радиоактив-

ног отпада и истрошеног горива сваке године до 31. децембра те-
куће године.

Извештај о обављеном попису доставља се Директорату нај-
касније до 1. марта наредне године за претходну годину. 

Извештај садржи информације о променама насталим у вези са:
1) радиоактивним отпадом и истрошеним нуклеарним гори-

вом које је под регулаторном контролом;
2) радиоактивним отпадом који је ослобођен регулаторне 

контроле и испуштен у животну средину;
3) радиоактивним отпадом који је испуштен у животну сре-

дину као допуштена емисија ефлуената;
4) радиоактивним отпадом и истрошеним нуклеарним гори-

вом које је предато у централно складиште;
5) радиоактивним отпадом и истрошеним нуклеарним гори-

вом које је обрађено, ускладиштено или одложено;
6) извезеним радиоактивним отпадом и истрошеним нукле-

арним горивом.
Поред извештаја из става 2. овог члана, генератор и оператор 

дужни су да доставе Директорату извештаје о попису радиоактив-
ног отпада у складу са издатим одобрењем или на посебан захтев.

Члан 35.
Генератор је дужан да чува документацију и евиденције и то:
1) за радиоактивни отпад и истрошено нуклеарно гориво које се 

чува у спремишту, најмање две године по престанку њиховог чувања;
2) за радиоактивни отпад и истрошено нуклеарно гориво које 

је предато оператору, најмање 5 година по предаји;
3) за радиоактивни отпад који је ослобођен регулаторне контроле 

и испуштен у животну средину, најмање 10 година после испуштања;
4) за радиоактивни отпад испуштен у животну средину као до-

пуштена емисија ефлуената, најмање 10 година након испуштања.
Оператор је дужан да чува документацију и евиденције и то:
1) за радиоактивни отпад и истрошено нуклеарно гориво које 

се чува у спремишту, најмање две године по престанку њиховог 
чувања;

2) за радиоактивни отпад који је ослобођен регулаторне контроле 
и испуштен у животну средину, најмање 10 година након испуштања;

3) за радиоактивни отпад испуштен у животну средину као до-
пуштена емисија ефлуената, најмање 10 година након испуштања;

4) за радиоактивни отпад који је обрађен, најмање 20 година 
након смештања у складиште; 

5) за радиоактивни отпад и истрошено нуклеарно гориво које 
је ускладиштено, најмање 20 година након смештања у построје-
ње за одлагање;

6) за радиоактивни отпад и истрошено нуклеарно гориво које 
је одложено, трајно;

7) за отуђен или извезен радиоактивни отпад и истошено ну-
клеарно гориво, трајно.

Члан 36.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о управљању радиоактивним отпадом („Службени гла-
сник РС”, број 60/11) и чл. 19. и 20. Правилника о евиденцији о 
изворима јонизујућих зрачења, професионално изложеним лици-
ма, о изложености пацијената јонизујућим зрачењима и радиоак-
тивном отпаду („Службени гласник РС”, број 97/11).
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Члан 37.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана по објављивању у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-19/2021-02
У Београду, 14. децембра 2021. године

Одбор Директората
Председница,

Маја Гојковић, с.р.

ПРИЛОГ 1. 

Категорије радиоактивног отпада са описом карактери-
стичних особина 

Категорија 
радиоактивног отада Опис

Изузети  
Exempted waste (EW)

Радиоактивни отпад који испуњава услове за 
изузимање или ослобађање од регулаторне контроле.

Веома краткоживећи  
Very short lived waste 
(VSLW)

Радиоактивни отпад који садржи радионуклиде са 
временом полураспада једнаким или краћим од 100 
дана.

Веома ниско активни  
Very low level waste 
(VLLW)

Радиоактивни отпад са специфичном или укупном 
активношћу већом од изузетог радиоактивног отпада 
за до један ред величине за волатилне радионуклиде и 
дугоживеће алфа емитере или до два реда величине за 
остале радионуклиде.

Ниско и средње активни  – 
краткоживећи 
Low and intermediate level 
waste – short lived (LILW 
– SL)

Радиоактивни отпад који садржи радионуклиде 
са временом полураспада краћим од 30 година 
заокружено на прву мању целу годину за који су 
специфичне активности дугоживећих радионуклида 
мање од 4000 Bq/g за појединачно паковање или 400 
Bq/g за укупну количину радиоактивног отпада.

Ниско и средње активни  – 
дугоживећи 
Low and intermediate 
level waste – long lived 
LILW - LL

Радиоактивни отпад који садржи радионуклиде са 
временом полураспада једнаким или дужим од 30 
година заокружено на прву мању целу годину за који 
су специфичне активности дугоживећих радионуклида 
веће од 4000 Bq/g за појединачно паковање или 400 
Bq/g за укупну количину радиоактивног отпада.

Високо активни  
High level waste (HLW)

Радиоактивни отпад који садржи дугоживеће 
радионуклиде специфичне активности веће од 104 
TBq/m3.
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ПРИЛОГ 3.

Обим и садржај Плана управљања радиоактивним отпадом генератора 

ПЛАН УПРАВЉАЊА РАДИОАКТИВНИМ ОТПАДОМ ГЕНЕРАТОРА 

Документ обавезно садржи следеће информације: 
1. назив документа,
2. број ревизије, 
3. имена, потписе и датуме особа које су документ израдиле, прегледале и одобриле.

Документ садржи најмање следећа поглавља:

1. Увод
Сврха и обим документа и опис делатности у којој настаје радиоактивни отпад. 

2. Организациона структура за управљање радиоактивним отпадом 
Организација поступака за управљање радиоактивним опадом, вођење евиденције и извештавање, списак одговорних лица и по-

требна оспособљеност одговорних лица и лица запослених на пословима управљања радиоактивним отпадом. 

3. Листа писаних процедура и других докумената за управљање радиоактивним отпадом 
Одлуке органа управљања правног лица, прописи, стандарди, процедуре и други документи.

4. Начин настанка радиоактивног отпада, категорије и претпостављене годишње количине насталог радиоактивног отпада 
Опис процеса у којима настаје радиоактиви отпад, категорије и очекиване количине насталог радиоактивног отпада.

5. Начин управљања радиоактивним отпадом 
Списак фаза и опис процеса управљања радиоактивним отпадом. 

6. Опис, локација и техничке карактеристике спремишта
Опис, димензије и скица спремишта, локација са скицом приступних путева и грађевинске карактеристике. 

7. Техничке, организационе и друге мере за смањење настанка радиоактивног отпада 
Техничке, организационе и друге мере које се примењују у циљу смањења количина насталог радиоактивног отпада током обавља-

ња делатности. 

8. Услови за предају радиоактивног отпада оператору 
Подаци о контејнерима, организацији транспорта и уговора са оператором. 

9. Услови за испуштање у животну средину
Провера испуњености услова за испуштање у животну средину, начин испуштања, поступак за прибављање сагласности Директо-

рата.

10. Начин вођења евиденције о радиоактивном отпаду које је настало или је у спремишту
Поступак за увођење у евиденцију, начин чувања података и обезбеђење трајности записа.

ПРИЛОГ 4.

Обим и садржај Плана управљања радиоактивним отпадом оператора 

ПЛАН УПРАВЉАЊА РАДИОАКТИВНИМ ОТПАДОМ ОПЕРАТОРА

Документ обавезно садржи следеће информације: 
1. назив документа,
2. број ревизије, 
3. имена, потписе и датуме особа које су документ израдиле, прегледале и одобриле.

Документ садржи најмање следећа поглавља:

1. Увод
Сврха и обим документа и опис делатности оператора.

2. Организациона структура за управљање радиоактивним отпадом
Организација поступака за управљање секундарним радиоактивним отпадом, вођење евиденције и извештавање.

3. Листа писаних процедура и других докумената за управљање радиоактивним отпадом 
Одлуке органа управљања правног лица, писани поступци и други документи у складу са успостављеним системом управљања 

квалитетом.

4. Начин настанка радиоактивног отпада, категорије и претпостављене годишње количине радиоактивног отпада 
Опис процеса у којима настаје секундарни радиоактиви отпад, категорије и очекиване количине насталог секундарног радиоактив-

ног отпада.
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5. Начин управљања радиоактивним отпадом 
Списак фаза и опис процеса управљања секундарним радиоактивним отпадом.

6. Опис, локација и техничке карактеристике спремишта за чување радиоактивног отпада
Опис, димензије и скица спремишта, локација са скицом приступних путева и грађевинске карактеристике. 

7. Техничке, организационе и друге мере за смањење настанка радиоактивног отпада 
Техничке, организационе и друге мере које се примењују у циљу смањења количина насталог секундарног радиоактивног отпада 

током обављања делатности.

8. Услови за испуштање у животну средину
Провера испуњености услова за испуштање у животну средину, начин испуштања, поступак за прибављање сагласности Директо-

рата.

9. Начин вођења евиденције о радиоактивном отпаду које је настало или је у спремишту
Поступак за увођење у евиденцију.

ПРИЛОГ 5.

Обим и садржај Плана управљања истрошеним нуклеарним горивом 

ПЛАН УПРАВЉАЊА ИСТРОШЕНИМ НУКЛЕАРНИМ ГОРИВОМ

Документ обавезно садржи следеће информације: 
1. назив документа,
2. број ревизије, 
3. имена, потписе и датуме особа које су документ израдиле, прегледале и одобриле.

Документ саржи најмање следећа поглавља:

1. Увод
Сврха и обим документа и опис делатности у којој настаје истрошено нуклеарно гориво.

2. Организациона структура за управљање истрошеним нуклеарним горивом
Организација поступака за управљање истрошеним нуклеарним горивом, вођење евиденције и извештавање, списак одговорних 

лица и потребна оспособљеност одговорних лица и лица запослених на пословима управљања истрошеним нуклеарним горивом.

3. Листа писаних процедура и других докумената за управљање истрошеним нуклеарним горивом
Одлуке органа управљања правног лица, прописи, стандарди, писани поступци и други документи.

4. Начин настанка истрошеног нуклеарног горива и претпостављене годишње количине 
Опис процеса у којима настаје истрошено нуклеарно гориво и очекиване количине насталог истрошеног нуклеарног горива.

5. Начин управљања истрошеним нуклеарним горивом
Опис процеса управљања истрошеним нуклеарним горивом.

6. Опис, локација и техничке карактеристике спремишта
Опис, димензије и скица спремишта, локација са скицом приступних путева и грађевинске карактеристике са доказом о испуњено-

сти услова у складу са посебним прописима који регулишу изградњу објеката.

7. Услови за предају истрошеног нуклеарног горива оператору
Подаци о контејнерима, организацији транспорта и уговор са оператором. 

8. Начин вођења евиденције о истрошеном нуклеарном гориву које је настало или је у спремишту
Поступак за увођење у евиденцију, начин чувања података и обезбеђење трајности записа.
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На основу члана 15. тачка 3) Статута Директората за ради-
јациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије („Службени 
гласник РС”, број 10/19, у даљем тексту: Статут), 

Одбор Директората је на седници одржаној 14. децембра 
2021. године, донео 

ОД Л У К У

о усвајању измена и допуна Статута Директората 
за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност 

Србије

Члан 1.
Мења се члан 4. став 1. Статута Директората за радијациону 

и нуклеарну сигурност и безбедност Србије („Службени гласник 
РС”, број 10/19, у даљем тексту: Статут) и гласи:

Седиште Директората је у Београду, у улици Теразије 41А/IV.
Поштанска адреса Директората је: Теразије 41А/IV, 11000 

Београд, Република Србија. 
Електронска пошта Директората је: info@srbatom.gov.rs
Интернет страница Директората је: www.srbatom.gov.rs.

Члан 2.
Мења се члан 12. став 1. тачка 2) и сада гласи:
1) у доњем заглављу  – адреса Директората (Теразије 41А/IV 

спрат, 11000 Београд, Република Србија), број телефона Директо-
рата (тел. +381 11 455 0 500)  адреса електронске поште Директо-
рата (е-mail: info@srbatom.gov.rs) и интернет страница Директора-
та (www.srbatom.gov.rs). Боја слова и бројева је светло плава. 

Изглед меморандума Директората је: 

Члан 3.
Мења се члан 24. став 1. тачка 1) на тај начин што се после 

речи „Стратегије радијационе и нуклеарне безбедности” додају 
речи „и Стратегије управљања ситуацијама постојећег излагања”.

Члан 4.
Члан 29. став 3. се мења и сада гласи:
Кабинетом директора руководи шеф Кабинета или члан Ка-

бинета кога Директор овласти, а који за свој рад и рад Кабинета 
одговара директору Директората.

Члан 5.
Члан 30. став 4. се мења и сада гласи:
Руководећа радна места јесу, поред директора Директората, 

и шеф Кабинета, помоћници директора и други руководиоци уну-
трашњих јединица сходно делокругу послова којима руководе.

Члан 6.
Мења се члан 47. став 2. и сада гласи:
Општи акти Директората објављују се на огласној табли 

Директората, а по потреби и на сајту Директората (http://www.
srbatom.gov.rs).

Члан 7.
У члану 48. додаје се став 3. који гласи:
Директорат може, ради информисања јавности и запослених 

објављивати информације и друге битне чињенице из своје надле-
жности и на сајту Директората (http://www.srbatom.gov.rs).

Члан 8.
Све остале одредбе Статута остају на снази неизмењене.

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 021-01-5/10/2021-02
У Београду, 14. децембра 2021. године

Председница Одбора, 
Маја Гојковић, с.р.

5863
Републички завод за статистику објављује

П ОД АТ К Е

о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза 
и доприноса по запосленом, за октобар 2021. године

Република Србија* РСД
Зараде Номинални индекс

X 2021. I –X 2021.
 X 2021.

 – – – – – – – – –
IX 2021.

Просечна зарада 91.132 89.169 101,3
Просечна зарада без пореза и 
доприноса 66.048 64.645 101,3

* Републички завод за статистику од 1999. године не распо-
лаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они 
нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Директор,
др Миладин Ковачевић, с.р.
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ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
5864

На основу члана 246. Закона о раду („Службени гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17  – одлука УС, 113/17 и 
95/18  – аутентично тумачење),

Градоначелник града Београда у име града Београда, као 
оснивач и репрезентативни синдикати основани за територију гра-
да Београда, и то: Синдикат комуналаца Београда, Грански синди-
кат јавних саобраћајних и комуналних делатности „Независност” 
Београдска унија синдиката и заједница синдиката Србије, закљу-
чују

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности 
града Београда

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим посебним колективним уговором (у даљем тексту:  уго-

вор) у складу са законом уређују се: права, обавезе и одговорно-
сти запослених (у даљем тексту: запослени), јавних предузећа у 
комуналној и стамбеној делатности (у даљем тексту: послодавац), 
заштита запослених на раду, зараде, накнаде зараде и остале нак-
наде запослених, међусобни односи учесника колективног угово-
ра и друга питања од значаја за запослене и послодавца.

Овај уговор закључује се између оснивача и репрезентатив-
них синдиката организованих у комуналној и стамбеној делатно-
сти за територију града Београда (у даљем тексту: потписници), 
у име свих запослених у предузећима који обављају комуналну и 
стамбену делатност на територији Београда.

Члан 2.
Оснивач је град Београд.
Запослени је лице које је у складу са законом, засновало рад-

ни однос са послодавцем.
Послодавац је јавно комунално предузеће, које је основано и 

обавља производњу, испоруку и пружање комуналних производа и 
услуга, предузеће којем је поверено обављање комуналне делатно-
сти, јавно стамбено предузеће и предузеће које обавља комунал-
но-стамбену делатност од интереса за град Београд као и друга у 
складу са одлуком оснивача и оснивачким актом.

Члан 3.
Комуналне делатности су делатности које су одређене Зако-

ном о комуналним делатностима, Законом о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса, и Одлуком Скупштине 
града о одређивању комуналних делатности и представљају не-
замењив услов живота и рада грађана и других субјеката у граду 
Београду.

Члан 4.
Оснивач предузећима, која је основао и којима је поверио вр-

шење комуналне делатности, обезбеђује материјалне, техничке и 
друге услове за несметано обављање комуналне делатности, прати 
услове рада, предузима мере за отклањање негативних околности 
које могу утицати на вршење делатности и предузима мере на уна-
пређењу комуналних и стамбених делатности.

Послодавци организују извршење посла, обезбеђују квалитет 
и обим услуга и производа и исплату зарада, обрачунату на осно-
ву критеријума и осталих елемената за утврђивање висине зараде 
утврђених законом и овим уговором и колективним уговором код 
послодавца.

Средства за исплату зарада обезбеђују послодавци. Када 
средства не могу бити обезбеђена из сопствених прихода послода-
ваца, иста обезбеђује оснивач а у складу са овим уговором.

Члан 5.
Одредбе овог уговора примењују се као основ за закључива-

ње општих аката код послодаваца из члана 2. овог уговора.

Специфичности, које се односе на основну делатност, регу-
лисаће се општим актом код послодавца.

Члан 6.
Општим актом код послодавца не могу се утврдити мања 

права и неповољнији услови рада и обавезе од права, услова рада 
и обавеза утврђених законима и овим уговором.

II. ЗАРАДЕ, НАКНАДА ЗАРАДА И ДРУГА ПРИМАЊА

1. Зараде

Члан 7.
Запослени имају право на одговарајућу зараду која се утвр-

ђује законом, овим уговором, општим актом код послодавца и уго-
вором о раду.

Зарада се састоји из:
 – зараде за обављени рад и време проведено на раду;
 – зараде по основу доприноса запосленог, пословном успеху 

послодавца (награде, бонуси и сл.);
 – других примања по основу радног односа у складу са оп-

штим актом и уговором о раду.
Запосленом се гарантује једнака зарада за исти рад или рад 

исте вредности који остварује код послодавца.

Члан 8.
Зарада за обављени рад и време проведено на раду састоји 

се од:
 – основне зараде;
 – дела зараде за радни учинак;
 – увећане зараде.
Основна зарада запосленог утврђује се на основу:
 – коефицијента посла;
 – вредности радног часа;
 – времена проведеног на раду.
Вредност радног часа за запослене у јавним предузећима 

комуналне и стамбене делатности, чији је оснивач град Београд, 
утврђује се актом послодавца у оквиру средстава планираних про-
грамом пословања на који сагласност даје оснивач.

Производ најмањег коефицијента код послодавца и вредно-
сти радног часа без пореза и допринoса код послодавца не може 
бити мањи од минималне цене рада по радном часу без пореза и 
доприноса утврђеног одлуком Социјално-економског савета Репу-
блике Србије или одлуком Владе Републике Србије.

Вредност радног часа без пореза и доприноса из претходног 
става, може се увећати до 20% по основу специфичности послова 
и услова рада.

Члан 9.
Планирана средства за зараде у јавним предузећима кому-

налне и стамбене делатности утврђује послодавац Годишњим про-
грамом пословања предузећа.

Планирана средства за зараде у укупном износу на месечном 
нивоу, утврђује се послодавцима Годишњим програмом послова-
ња предузећа, на који сагласност даје оснивач. 

Послодовац је дужан да репрезентативне синдикате обавести 
писаним путем о исплаћеним укупним средствима за зараде.

Члан 10.
Планирана средства за зараде за запослене, утврђена чланом 

9. овог уговора, расподељују се на принципима и критеријумима 
утврђеним законом и овим уговором.

Члан 11.
Коефицијент посла утврђује се на основу сложености, одго-

ворности, услова рада и стручне спреме која је услов за обављање 
одређеног посла, полазећи од специфичности послова код сваког 
послодавца.

Коефицијент из става 1. овог члана утврђује се општим ак-
том код послодаваца.
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Однос између најнижег и највишег коефицијента вредности 

послова за обрачун и исплату зарада одређује се у најмањем ра-
спону од 1 до 3.

Члан 12.
Зарада из члана 8. овог уговора, уговара се на основу следе-

ћих критеријума:
 – степена стручне спреме и оспособљености запосленог за 

послове на којима ради;
 – радног искуства;
 – одговорности према раду и средствима рада;
 – квалитета и благовремености у испуњавању радних задата-

ка полазећи од специфичности послова;
 – других критеријума од значаја за процену обима и квалите-

та, односно радног доприноса запосленог полазећи од специфич-
ности основне делатности јавног предузећа.

Члан 13.
Општим актом код послодавца, основна зарада запослених 

може се умањити најмање 5%, а највише до 20%.
Умањење зарада запосленима врши се на основу квалитета и 

обима обављеног посла.
Послодавац и оснивач ће обезбедити средства за исплату го-

дишње награде запосленима, који су остварили изузетне резултате 
у току календарске године.

Послодавац годишње бира једног запосленог који је својим 
залагањем остварио изузетне резултате и тиме значајно допринео 
пословном успеху послодавца, у периоду од 1. августа текуће го-
дине до 1.августа наредне године и обезбеђује исплату награде у 
износу од једне просечне зараде  на нивоу града Београда (бео-
градски регион) без пореза и доприноса уз писано признање.

Посебна комисија формирана за обележавање Дана комунал-
не делатности, од изабраних запослених у предузећима који су 
добили признање из става 4. овог члана и писаног образложења 
послодавца, бира једног запосленог коме ће Оснивач уручити пи-
сано признање за изузетно залагање у унапређењу комуналне де-
латности града Београда.

Признања се додељују на обележавању Дана комуналне де-
латности.  

Члан 14.
Основна зарада по сату утврђује се на основу вредности рад-

ног часа и коефицијента посла утврђеног у складу са чланом 11. 
овог уговора.

Члан 15.
Послодавац и репрезентативни синдикати колективним уго-

вором код послодавца утврђују и разрађују послове по групама 
послова, полазећи од стручне спреме, и утврђују коефицијент за 
сваки посао.

Члан 16.
Оснивач се обавезује да заједно са послодавцем обезбеђује 

исплату зараде за запослене у јавним предузећима у следећим ро-
ковима:

 – аконтација за текући месец између 25. и 30. у текућем ме-
сецу;

 – коначан обрачун зараде до 15. у наредном месецу за прет-
ходни месец.

2. Увећана зарада

Члан 17.
Запослени има право на увећану зараду из укупно планира-

них и одобрених средстава.
и то за:
1) ноћни рад;
2) рад у смени (турнусу);
3) рад у шихти (двократно радно време);
4) додатак на зараду  – минули рад;
5) рад на дан празника;
6) рад недељом.
Запослени има право на увећану зараду из укупно планира-

них и одобрених средстава на годишњем нивоу, и то за прековре-
мени рад у висини од 1%.

Члан 18.
Запослени има право на увећану зараду из члана 17. овог уго-

вора, и то:
 – за рад на дан празника који је нерадни  – 125% од основице;
 – за рад ноћу (између 22.00 и 6.00 часова наредног дана) ако 

такав рад није урачунат при утврђивању вредности посла  – најма-
ње 35% од основице;

 – за рад у смени ако такав рад није вреднован при утврђива-
њу основне зараде  – најмање 2% од основице;

 – за рад у шихти најмање  – 10% од основице (двократни 
дневни рад);

 – за рад недељом  – најмање 10% од основице;
 – за прековремени рад у који се не урачунава радно време 

унапред одређено на основу извршења годишње прерасподеле 
времена  – до 30% од основице;

 – на отвореном простору при температури нижој од  –15 и ве-
ћој од +40, а по званичним подацима Републичког хидро-метеоро-
лошког завода  – 100% од основице.

Ако се истовремено стекну услови за увећање зараде у сми-
слу става 1. овог члана по више основа, проценат не може бити 
нижи од збира процената по сваком од основа увећања.

Код утврђивања распореда рада запосленог за рад на дан пра-
зника, за рад ноћу, у смени, шихти и недељом, ако процес рада 
то захтева, водиће се рачуна да се обезбеди распоред рада тако да 
сваки радник из основне делатности у току године буде укључен 
за обављање рада по овим основама.

Општим актом код послодавца и уговором о раду могу да се 
утврде и други случајеви у којима запослени има право на увећану 
зараду.

Основицу за обрачун увећане зараде чини основна зарада 
утврђена у складу са законом, општим актом и уговором о раду.

Члан 19.
Послодавац се обавезује да запосленом исплаћује увећану за-

раду по основу времена проведеног на раду, за сваку пуну годину 
рада остварену у радном односу, у износу од 0,5% од основице.

Члан 20.
Послодавац је дужан да запосленом обезбеди накнаду зараде 

за време одсуствовања са рада у висини од 100% просечне зараде 
у претходних 12 месеци и то:

1. услед привремене спречености за рад, с тим да не може 
бити нижа од минималне зараде утврђене законом, у случајевима:

 – када је до прекида рада дошло наредбом надлежног органа 
односно овлашћеног радника;

 – када запосленом прети непосредна опасност по живот и 
здравље због тога што нису спроведене прописане мере за безбед-
ност и здравље на радном месту на које је запослени одређен да 
ради, све док се те мере не обезбеде;

2. за коришћење годишњег одмора и плаћеног одсуства;
3. за дане празника за који је законом прописано да се не ради;
4. за давање крви, ткива и другог дела тела;
5. за спреченост за рад која је проузрокована повредом на 

раду или професионалном болешћу, ако законом није другачије 
одређено;

6. за одазивање позиву војних и других органа;
7. за стручно оспособљавање и усавршавање ради потребе 

процеса рада;
8. за учешће на радно-производном такмичењу и изложби 

иновација и других видова стваралаштва;
9. за присуствовање седници Скупштине града Београда, ње-

них тела, седници тела или органа репрезентативних синдиката у 
својству члана.

Члан 21.
Запосленом припада накнада зараде за време одсуствовања 

са посла због привремене спречености за рад проузроковане боле-
шћу или повредом ван рада до 30 дана 70% од просечне зараде за-
посленог у претходних 12 месеци пре месеца у коме је наступила 
привремена спреченост. 

Члан 22.
Запослени има право на накнаду трошкова у складу са оп-

штим актом код послодавца и уговором о раду и то:
1. Месечну претплатну карту за долазак и одлазак са рада за 

релације где се обавља домаћи линијски превоз (градски, приград-
ски, међумесни).
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Месечна претплатна карта се обезбеђује за целу годину. 
За релације на којима превозник који обавља домаћи линиј-

ски превоз не омогућава куповину месечне претплатне карте оп-
штим актом код послодавца и уговором о раду утврђује се на који 
начин се запосленом обезбеђује накнада трошкова превоза. 

Запослени који нема могућност да при доласку и одласку са 
рада користи домаћи линијски превоз јер на конкретној релаци-
ји нема организованог превоза, има право на накнаду трошкова 
у висини цене месечне претплатне карте за сличну релацију, а на 
основу потврде превозника који обавља домаћи линијски превоз.

2. Дневницу за службено путовање у земљи у висини од 2% 
просечне зараде по запосленом у Републици Србији према по-
следњем објављеном податку надлежног органа за статистику, с 
тим што се путни трошкови признају у целини према приложеном 
рачуну, изузев у хотелу прве категорије;

3. Дневницу за службено путовање у иностранству која не 
може прећи 40 евра дневно у динарској противвредности по сред-
њем курсу НБС на дан исплате;

4. Трошкова превоза сопственим путничким аутомобилом у 
службене сврхе до износа 30% цене једног литра горива по пређе-
ном километру;

5. Трошкове смештаја и исхране за рад и боравак на терену 
(теренски додатак) у висини од 3% просечне месечне зараде по 
запосленом у Републици Србији према последњим објављеним 
подацима надлежног органа за статистику, ако послодавац није за-
посленом обезбедио смештај и исхрану без накнаде.

Члан 23.
Запослени има право на месечну накнаду за трошкове исхра-

не у току рада у висини 500,00 динара, по радном дану, са садржа-
ним порезом и доприносима на терет запосленог (бруто износ).

Месечна накнада за исхрану у току рада из става 1. овог чла-
на исплаћује се по истеку месеца истовремено са коначном ис-
платом зараде, на основу присуства на раду запосленог за текући 
месец.

Запослени има право на регрес за коришћење годишњег од-
мора у висини 1/12 месечно од просечне зараде по запосленом у 
Републици Србији, са садржаним порезом и доприносима на терет 
запосленог (бруто износ), по подацима републичког органа надле-
жног за статистику за децембар претходне године.

Годишњи износ регреса, утврђен на начин из става 3. овог 
члана, увећава се за фиксни износ од 33.000,00 динара, без пореза 
и доприноса (нето износ).

Запослени који има право на годишњи одмор у трајању кра-
ћем од 20 радних дана, или је искористио мањи број дана од права 
на пуни годишњи одмор има право на сразмерни износ регреса.

Члан 24.
Послодавац је дужан да запосленом исплати у складу са оп-

штим актом и то:
 – отпремнину при престанку радног односа ради коришћења 

права на пензију у висини износа три просечне зараде у Београду 
према последњем објављеном податку републичког органа надле-
жног за статистику;

 – накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти члана 
уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запо-
сленог у висини просечних трошкова погребних услуга ЈКП. У 
случајевима када је код послодавца запослено више чланова уже 
породице, солидарна помоћ ће се исплатити само једном члану  – 
доносиоцу рачуна;

 – накнаду штете због повреде на раду или професионалног 
обољења.

Члановима уже породице запосленог сматрају се родитељи, 
брачни друг и деца запосленог.

У случају смрти запосленог, ако запослени нема чланове уже 
породице, накнада просечних трошкова погребних услуга ЈКП, 
исплатиће се лицу које је сносило трошкове сахране.

Члан 25.
Послодавац може деци запосленог старости до 15 година да 

обезбеди поклон за Божић и Нову годину у вредности до неопоре-
зивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на 
доходак грађана.

Члан 26.
Запослени има право на јубиларну награду поводом непре-

кидног рада у предузећу након проведених првих десет година 
рада, а после тога сваке пете године, и то за:

10 година  – 0,75 просечне зараде у предузећу;
15 година  – 1 просечне зараде у предузећу;
20 година  – 1,5 просечне зараде у предузећу;
25 година  – 2 просечне зараде у предузећу;
30 година  – 2,5 просечне зараде у предузећу;
35 година  – 3 просечне зараде у предузећу;
40 година  – 3,3 просечне зараде у предузећу;
45 година  – 3,5 просечне зараде у предузећу.

Члан 27.
Послодавац може запосленом да обезбеди право и исплати 

солидарну помоћ за случајеве:
 – теже болести и набавке лекова запосленог или чланова уже 

породице;
 – здравствене рехабилитације запосленог услед теже болести;
 – наступања теже инвалидности;
 – ублажавања последица елементарних и других непогода;
 – набавка медицинско-техничких помагала за рехабилитаци-

ју запосленог или члана његове уже породице.
Послодавац је дужан да планира и запосленом исплати соли-

дарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положа-
ја, под условом да за то има обезбеђена материјална средства и то 
у висини од 41.800,00 динара, без пореза и доприноса по запосле-
ном на годишњем нивоу.

Послодавац је дужан да у случају смрти запосленог, која је 
наступила као последица несреће на послу, ужој породици запо-
сленог исплати једнократну солидарну помоћ у висини најмање 
пет просечних месечних зарада предузећа, за месец који претходи 
месецу у којем се врши исплата.

Послодавац може да стипендира редовно школовање деце и 
усвојеника запосленог који је преминуо на радном месту, умро од 
последица повреде на раду или болести изазване утицајем проце-
са рада и природе посла који запослени обавља.

Члан 28.
Обезбеђење права и начин исплате примања из чл. 24, 25, 26. 

и 27. овог уговора регулишу се општим актом код послодаваца.

III. РАДНИ ОДНОСИ

1. Заснивање радног односа

Члан 29.
Радни однос може да заснује лице које испуњава опште усло-

ве утврђене законом и општим актом послодавца о организацији и 
систематизацији послова код послодавца.

Запослени заснива радни однос закључивањем уговора о раду.
У циљу попуњавања слободних радних места са запослени-

ма у радом односу, послодавац је дужан да пре пријема нових за-
послених распише интерни оглас и исти објави на огласним табла-
ма. Ова одредба се односи на запослене који имају уговор о раду 
на одређено или неодређено време.

Члан 30.
Послодавац је дужан да запосленом омогући да по услови-

ма и на начин прописан законом и општим актом, остварује своја 
права која му припадају на раду и у вези са радом.

Послодавац је дужан да по захтеву запосленог за заштиту 
права омогући синдикалној организацији, увид у примену колек-
тивних уговора и остваривање права запослених.

Члан 31.
Радни однос заснива се закључивањем уговора о раду по 

условима прописаним у закону, а у складу са општим актом код 
послодавца.

Уговор о раду закључују запослени и послодавац на неодре-
ђено или одређено време, као и за рад са непуним радним време-
ном или повећаним ризиком у складу са законом.

Послодавац је дужан да репрезентативним синдикатима до-
стави информације по свим основама о новопримљеним запосле-
нима.
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Члан 32.

Уговором о раду не могу се утврдити мања права и неповољ-
нији услови од права и услова предвиђених законом, посебним ко-
лективним уговором који обавезује тог послодавца, колективним 
уговором код послодавца и општим актом код послодавца.

2. Радно време

Члан 33.
Пуно радно време запослених износи 40 часова недељно. 

Радни дан траје осам часова, а радна недеља траје пет радних 
дана.

Општим актом може да се утврди радно време краће од 40 
часова недељно, а не краће од 36 часова недељно у складу са за-
коном.

Распоред радног времена у оквиру радне недеље утврђује ди-
ректор послодавца или лице које директор овласти.

Члан 34.
Радно време између 22 часа и 6 часова наредног дана сматра 

се радом ноћу и представља посебан услов рада у погледу утврђи-
вања права и заштите запослених.

Када је рад организован у сменама мора се организовати тако 
да запослени не ради више од једне радне недеље ноћу, а дуже 
само уз његову писану сагласност.

Члан 35.
Запослени који заснива радни однос и са непуним радним 

временом своја права из радног односа остварује сразмерно вре-
мену проведеном на раду и оствареним резултатима рада.

Члан 36.
Запосленом који обавља одређене послове на радном месту са 

повећаним ризиком може да се скрати радно време и при томе има 
права из радног односа као да ради са пуним радним временом.

На основу извршене процене ризика и стручне анализе, за 
радно место са повећаним ризиком, може да се као превентивна 
мера за безбедан и здрав рад утврди скраћено радно време, додат-
не и једнократне паузе, као и друге мере.

Дужина скраћеног радног времена утврђује се на основу из-
вршене процене ризика и стручне анализе службе медицине рада.

Актом о процени ризика за обављање одређених послова на 
радном месту са повећаним ризиком, послодавац може да утврди 
као меру за безбедан и здрав рад скраћено радно време.

Запослени који раде скраћено радно време имају иста права 
као и запослени који раде пуно радно време.

Члан 37.
Послодавац може да уведе и рад дужи од пуног радног вре-

мена, у складу са законом.
Запослени не може да ради дуже од 12 часова дневно укљу-

чујући и прековремени рад.
Послодавац је дужан да запосленом достави решење за пре-

ковремени рад.

Члан 38.
Директор послодавца, у складу са законом, може вршити и 

прерасподелу радног времена посебним решењем и то:
 – кад то захтева природа делатности ради обезбеђења по-

требног обима и квалитета услуга;
 – у циљу боље организације рада и рационалнијег коришће-

ња средстава рада;
 – због рационалног коришћења радног времена, у циљу извр-

шавања одређених послова у утврђеним роковима.
Запослени који се сагласио да у прерасподели радног време-

на ради у просеку дуже од времена утврђеног у ставу 1. овог чла-
на, часови рада дужег од просечног радног времена обрачунавају 
се и исплаћују као прековремени рад.

Послодавац је дужан да запосленом изда решење о прераспо-
дели радног времена као и план коришћења слободних дана, нај-
мање десет дана пре почетка реализације прерасподеле.

Општим актом може да се утврди да се прерасподела радног 
времена не везује за календарску годину, односно да може трајати 
и дуже од шест месеци, а најдуже девет месеци.

3. Одмори и одсуства

Члан 39.
Запослени има право на одмор у току рада, дневни одмор, 

недељни одмор и годишњи одмор у складу са законом и општим 
актом.

А) Годишњи одмор

Члан 40.
Запослени имају право на годишњи одмор, у складу са зако-

ном, колективним уговорима и општим актом послодавца, од нај-
мање 20 радних, а највише 30 радних дана по свим основама, осим 
за запослене који раде под посебно тешким и по здравље штетним 
пословима, којима годишњи одмор може трајати и дуже од триде-
сет радних дана, а у складу с актом овлашћене институције.

Запосленом се годишњи одмор у трајању од 20 радних дана 
увећава по основу:

1) радног искуства;
2) сложености послова радног места односно доприноса за-

посленог на радном месту;
3) инвалидности рада  – здравственог стања запосленог или 

члана уже породице;
4) посебних отежаних услова рада.

Члан 41.
Послодавац је дужан да запосленом утврди дужину годи-

шњег одмора за сваку календарску годину од најмање 20 радних 
дана.

Дужина годишњег одмора запосленог увећава се по основу:
1) Радног искуства до седам радних дана;
2) Сложености послова  – доприноса у раду до пет радних 

дана и то:
 – за послове за које се захтева од I до IV степена стручне 

спреме односно за основно образовање, оспособљеност за рад у 
трајању од једне године, образовање за рад у трајању од две годи-
не, средње образовање у трајању од три године или четири године 
до два радна дана;

 – за послове за које се захтева V и VI степен стручне спреме 
односно за високо образовање на студијама првог степена (основ-
не академске, односно струковне студије) до три радна дана;

 – за послове за које се захтева VII и VIII степен стручне спре-
ме односно за високо образовање на студијама другог степена (ма-
стер академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) и докторске студије до четири 
радна дана;

 – за послове са посебним овлашћењима и одговорностима до 
пет радних дана.

3) По основу услова рада до седам радних дана;
4) Запосленом: инвалиду, самохраном родитељу са дететом 

до седам година, запосленој са малолетним дететом, запосленом 
са двоје или више деце до 14 година живота, запосленом који у 
свом домаћинству издржава дете које има сметње у психофизич-
ком развоју до четири радна дана;

5) За радна места са посебним условима рада као и на другим 
радним местима са посебним специфичностима у зависности од 
основне делатности предузећа запосленом се увећава дужина го-
дишњег одмора до седам радних дана.

Члан 42.
Годишњи одмор користи се једнократно или у два или више 

делова, у складу са законом.
Ако запослени користи годишњи одмор у деловима, први део 

користи у трајању од најмање две радне недеље непрекидно у току 
календарске године, а остатак најкасније 30. јуна наредне године.

Члан 43.
Распоред коришћења годишњег одмора утврђује послодавац 

према плану коришћења годишњег одмора за сваку годину, у скла-
ду са потребама процеса рада послодавца.

Решење о коришћењу годишњег одмора послодавац може до-
ставити запосленом у електронској форми, а на захтев запосленог 
послодавац је дужан да то решење достави и у писаној форми.
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Б) Одсуство са рада

Члан 44.
Директор послодавца је дужан да запосленом омогући плаће-

но одсуство у укупном трајању до седам радних дана у календар-
ској години у следећим случајевима:

 – ступања у брак, пет радних дана;
 – рођења детета, порођаја супруге или усвајања детета, седам 

радних дана;
 – смрти члана уже породице (брачни друг, деца, родитељи за-

посленог), седам радних дана;
 – смрти брата или сестре запосленог, пет радних дана;
 – смрти родитеља, усвојиоца, брата или сестре брачног друга 

запосленог и смрти лица које живе у    заједничком домаћинству са 
запосленим, два радна дана;

 – теже болести члана уже породице, седам радних дана;
 – селидбе сопственог домаћинства, четири радна дана;
 – полагања стручног испита, један до шест радних дана;
 – елементарних непогода, три до пет радних дана;
 – коришћења организованог рекреативног одмора у циљу 

превенције радне инвалидности, седам радних дана;
 – учествовања на спортским и радно-производним такмиче-

њима, три до седам радних дана;
 – добровољног давања крви, три узастопна дана за сваки слу-

чај добровољног давања крви;
 – донирање органа, седам радних дана.
Одсуство у случају добровољног давања крви запослени ко-

ристи на дан давања крви и наредних дана.
Одсуство за случај порођаја супруге запосленог, смрти чла-

на уже породице, превенције радне инвалидности и добровољног 
давања крви не урачунава се у укупан број радних дана плаћеног 
одсуства у току календарске године.

Члановима уже породице сматрају се: брачни друг, деца, бра-
ћа, сестре, родитељи, усвојилац, усвојеник, старатељ и друга лица 
која живе у заједничком породичном домаћинству са запосленим.

Члан 45.
Запосленом се може одобрити плаћено одсуство у трајању 

дужем од пет дана, а највише до 30 радних дана у току календар-
ске године у случају: полагања стручног испита или испита којим 
се стиче непосредно виши степен образовања у области у коју 
спадају послови које запослени обавља, израде докторске дисер-
тације, учешћа у студијским или експертским групама и другим 
облицима стручног усавршавања.

Члан 46.
Запосленом се може одобрити неплаћено одсуство од пет 

радних дана у току једне календарске године у следећим случа-
јевима:

 – неге члана уже породице  – пет радних дана;
 – неге члана шире породице  – три радна дана;
 – смрти сродника, који нису наведени у члану 44.  – два радна 

дана.
Запосленом се може изузетно одобрити неплаћено одсуство 

од 30 радних дана до годину дана у току календарске године када 
директор послодавца оцени да то не ремети процес рада.

Одлуку о неплаћеном одсуству доноси директор послодавца.
За време неплаћеног одсуствовања са рада запосленом миру-

ју права из рада и по основу рада, осим ако законом није другачије 
предвиђено.

Члан 47.
Послодавац и запослени су дужни да се у процесу рада при-

државају одредаба Закона о раду, Закона о безбедности и здрављу 
на раду, Закона о спречавању злостављања на раду, колективних 
уговора и уговора о организовању и спровођењу мера безбедности 
и здравља на раду.

Послодавац је дужан да обезбеди запосленом рад на радном 
месту и у радној околини у којима су спроведене мере безбедно-
сти и здравља на раду и да омогући представнику запослених, од-
носно Одбору за безбедност и здравље на раду да учествује у раз-
матрању свих питања која се односе на спровођење безбедности и 
здравља на раду.

Потписници колективног уговора код послодавца су дужни 
да донесу општи акт о безбедности и здрављу на раду у складу са 
Законом о здрављу и безбедности на раду и другим прописима.

Члан 48.
Директор послодавца се обавезује да запосленима обезбеди 

средства и опрему за личну заштиту на раду, средства за личну 
хигијену, оспособљавање запослених за безбедан рад, одржавање 
средстава за рад у исправном стању и предузима потребне мере 
заштите од штетних утицаја за живот и здравље запослених, пола-
зећи од специфичности сваког предузећа.

Послодавац је дужан да донесе акт о процени ризика у пи-
сменој форми за сва радна места у радној околини и да утврди 
мере за њихово отклањање, као и да представнику запослених, од-
носно Одбору за безбедност и здравље на раду омогући увид у сва 
акта која се односе на безбедност и здравље на раду.

Када су на основу извршене процене ризика утврђена рад-
на места са повећаним ризиком, запослени може бити одређен да 
ради на тим радним местима ако испуњава посебне здравствене 
услове за обављање послова на радним местима са повећаним ри-
зиком.

Послодавац је дужан да, на свој терет, колективно осигура за-
послене за случај смрти, повреде на раду, професионалне болести, 
смањења или губитка радне способности.

Висину премије осигурања утврђује надлежни орган код по-
слодавца. 

Члан 49.
Запослени су дужни да се оспособљавају за безбедан и здрав 

рад и за пружање помоћи осталим запосленима, уколико им за-
прети опасност по живот и здравље, да контролишу своје здравље 
према ризицима радног места у складу са прописима о здравстве-
ној заштити и да ако ради на радном месту са повећаним ризи-
ком обавља лекарске прегледе на које га упућује послодавац, своје 
знање и практичну способност у погледу радне и животне среди-
не стално да усавршавају, обављањем својих послова спречавају 
загађивање радне и животне средине, правилно рукују средстви-
ма за рад и да се придржавају прописа из области безбедности и 
здравља на раду.

Члан 50.
Послодавац је обавезан да запосленом обезбеди средства и 

опрему личне заштите адекватну радном месту на којем ради. 
Запослени је одговоран ако супротно намени користи сред-

ства и опрему личне заштите, неправилно рукује њима и не одр-
жава их у исправном стању и ако одмах не обавести одговорног 
запосленог о кваровима или другим недостацима који могу угро-
зити живот других запослених и безбедност процеса рада.

Члан 51.
У циљу превенције радне инвалидности, послодавац је ду-

жан месечно да на посебан рачун репрезентативним синдикатима 
код послодавца, уплати средства у износу 0,55% од укупно испла-
ћених  средстава за зараде запослених, а сразмерно броју чланова 
репрезентативних синдиката.

За учешће у финансирању едукације запослених, културних, 
спортских и радно производних такмичења, послодавац је дужан 
месечно да уплаћује 0,15% на посебан рачун репрезентативних 
синдиката код послодавца, односно 0,07% на посебан рачун ре-
презентативних синдиката потписника овог колективног уговора, 
од укупно исплаћених средстава за зараде свих запослених сходно 
броју чланова репрезентативних синдиката.

IV. УЧЕШЋЕ У УПРАВЉАЊУ

Члан 52.
Представнике запослених у надзорном одбору именује и раз-

решава оснивач на предлог запослених.
Представници запослених именују се у надзорни одбор пре-

дузећа, који чине 1/3 чланова, на основу предлога синдиката, а 
поступак за предлагање и бирање чланова надзорног одбора, до 
окончања, води и за њега одговара репрезентативни синдикат, у 
договору са другим синдикатима и запосленима, у складу са ста-
тутом предузећа.
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Уколико је у предузећу организовано више репрезентативних 

синдиката, а не постигне се договор да воде заједничку акцију на 
предлагању и бирању чланова Надзорног одбора, усвојен ће бити 
предлог репрезентативног или репрезентативних синдиката који 
имају већину чланова од укупног броја чланова репрезентативних 
синдиката.

Члан 53.
Репрезентативни синдикати учествују у поступку статусних 

промена предузећа, а посебно својинске трансформације, реструк-
турирања, јавног приватног партнерства и концесија предузећа, 
давањем мишљења и предлога, уз разматрање примедби, предлога 
и сугестија осталих синдиката код послодавца.

Члан 54.
Надзорни одбор доноси Правилник о решавању стамбених 

потреба запослених уз мишљење репрезентативних синдиката.

Члан 55.
Уколико дође до престанка потребе за радом запосленог, 

због технолошких, економских или организационих промена, 
потписници колективних уговора су дужни да поштују процедуру 
прописану Законом о раду и донесу Програм за решавање вишка 
запослених у процесу рационализације, реструктурирања, јавног 
приватног партнерства и концесија и припреме за приватизацију.

Члан 56.
У Програму пословања приликом утврђивања политике за-

послености, послодавци су обавезни да предвиде потребан број 
запослених поштујући принцип продуктивности и планирајући 
повећање обима послова и проширење обима делатности, на осно-
ву потреба корисника и одлука оснивача.

Висина отпремнине по наведеном основу коју је послодавац 
дужан да исплати пре отказа уговора о раду, не може бити нижа 
од збира трећине зараде запосленог за сваку годину рада у радном 
односу код послодавца код кога остварује право на отпремнину.

V. ПРЕСТАНАК ПОТРЕБЕ ЗА РАДОМ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 57.
Уколико дође до престанка потребе за радом запосленог 

због технолошких, економских или организационих промена, при 
предлагању и утврђивању запосленог за чијим је радом престала 
потреба, одређивање критеријума за проглашавање технолошког 
вишка утврђиваће репрезентативни синдикати и послодавац.

Изузетно, запосленом који је у комуналној делатности града 
Београда провео више од 25 година рада, без његове сагласности 
не може престати радни однос услед технолошког унапређења или 
економских тешкоћа под условом да не испуњава један од услова 
за пензију.

При предлагању и утврђивању запосленог за чијим је радом 
престала потреба примењиваће се критеријуми из закона и колек-
тивних уговора и то посебно у случају када запослени остварују 
једнаке резултате у раду на истим пословима.

VI. НАЧИН РЕШАВАЊА СПОРОВА

Члан 58.
Уколико настане спор у поступку закључивања, односно из-

мена и допуна или примене колективних уговора, остваривања 
права на синдикално организовање, и штрајк примене споразума 
између послодавца и синдиката, остваривања права на информи-
сање, консултовање и учешће запослених у управљању у складу 
са законом, сматра се да је настао колективни радни спор.

У случају спора из става 1. овог члана примењиваће се одред-
бе Закона о мирном решавању радних спорова, односно пропис 
који донесе министар надлежан за послове рада. 

VII. УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА

Члан 59.
Послодавац је дужан да, у складу са законом, запосленима 

омогући синдикално организовање и спровођење активности 
усмерених на побољшању њихових услова рада и укупног живот-
ног положаја.

Синдикат не може бити распуштен или његова делатност 
обустављена или забрањена актом послодавца.

Запослени приступа синдикату добровољним потписивањем 
приступнице. Приступницу обрачунској служби доставља синди-
кат преко писарнице.

Члан 60.
Послодавац је обавезан да синдикату омогући деловање у 

складу са њиховом улогом и задацима из закона и колективних 
уговора и то:

 – да покреће иницијативе, подноси захтеве и предлоге и да 
заузима ставове о свим питањима од значаја за материјални и со-
цијални положај запослених и услове рада;

 – да се информише о питањима која су од значаја за матери-
јални и социјални положај запослених;

 – да се позива са достављеним материјалима, да присуствује 
седницама на којима се разматрају мишљења, предлози, иниција-
тиве и захтеви синдиката, односно на којима се одлучује о поједи-
начним правима запослених.

Члан 61.
Послодавац је дужан:
 – да репрезентативном синдикату обезбеди коришћење про-

сторија без плаћања накнаде и пружање потребних стручних, ад-
министративних и техничких услуга неопходних за његов рад, као 
и израду завршног рачуна, а осталим синдикатима уколико му то 
дозвољавају просторне, финансијске и техничке могућности;

 – да председнику репрезентативног синдиката код послодав-
ца омогући пун месечни фонд плаћених часова, ради обављања 
синдикалне функције;

 – зарада председника репрезентативних синдиката код по-
слодавца регулисаће се колективним уговором код послодавца;

 – изабраним представницима синдиката који је члан репре-
зентативног синдиката који је потписник овог уговора омогући 
пун месечни фонд плаћених часова ради обављања синдикалне 
функције у вишим органима;

 – да представницима синдиката омогући информисање запо-
слених, истицањем обавештења на одређеним местима приступач-
ним запосленима и за то одређена;

 – да представницима репрезентативних синдиката омогући 
одсуствовање са посла ради присуствовања синдикалним састан-
цима, конференцијама, седницама и конгресима на које су позвани;

 – да се мишљења и предлози репрезентативног синдиката 
размотре пре доношења одлука од значаја за материјални, еко-
номски и социјални положај запослених, и да се у односу на њих 
определи;

 – да председника репрезентативног синдиката позива на сед-
нице Надзорног одбора и других органа, а председнике других 
синдиката на седнице, када се разматрају иницијативе упућене од 
стране тих синдиката.

Члан 62.
Послодавац је дужан да изабраном представнику синдиката 

који припада репрезентативном синдикату потписнику овог колек-
тивног уговора исплаћује месечну зараду у висини зараде председ-
ника репрезентативних синдиката код послодаваца, уколико је то 
повољније за изабраног представника репрезентативног синдиката.

Члан 63.
Послодавац не може да откаже уговор о раду, нити на други 

начин да стави у неповољан положај представника запослених за 
време обављања функције и годину дана по престанку функције, 
ако представник запослених поступа у складу са законом, општим 
актом и уговором о раду, и то: представнику запослених у Надзор-
ном одбору послодавца, председнику, члановима одбора и органи-
зационих делова синдиката основаног код послодавца, именова-
ном или изабраном синдикалном представнику. Ако представник 
запослених из претходног става не поступа у складу са законом, 
општим актом и уговором о раду, послодавац може да му откаже 
уговор о раду.

Члан 64.
Репрезентативни синдикат и други синдикати у предузећу 

дужни су да свој рад организују тако да не смета редовном раду 
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и функционисању предузећа и да не ремети прописану радну ди-
сциплину.

Оснивач, послодавац и сви синдикати који делују код посло-
давца залагаће се за највећи могући степен међусобне сарадње, 
уважавања, демократског дијалога и разумевања.

VIII. ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРОЦЕСА ШТРАЈКА

Члан 65.
Начин организовања и спровођења штрајка врши се у складу са 

Законом о штрајку и Колективним уговором код послодавца. Штрај-
ком се не сме угрозити право на живот, здравље и личну сигурност.

Члан 66.
Оснивач својим актом утврђује минимум процеса рада за 

време трајања штрајка за сва јавна комунална предузећа.
О утврђеном минимуму процеса рада обавештавају се, по-

ред јавних комуналних предузећа, сви корисници преко средста-
ва јавног информисања, имајући у виду да предузећа комуналне 
делатности пружају производе и услуге које су незаменљив услов 
живота и рада.

Члан 67.
Уколико се због необезбеђења права, из овог уговора и колек-

тивних уговора код послодаваца организује штрајк, спроводиће се 
у складу са законом, а запосленима који у њему учествују обезбе-
диће се права у складу са законима.

IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 68.
Учесници овог уговора обавезују се да у оквиру својих 

овлашћења предузимају све потребне радње за примену његових 
одредби.

Сви општи акти који произилазе из овог уговора морају бити 
у складу са законским прописима уз обавезно учешће и сагласност 
репрезентативних синдиката који чине саставни део овог уговора.

Члан 69.
Овај уговор је основ за закључивање колективних уговора 

код послодаваца у предузећима из члана 2. овог колективног уго-
вора, а непосредно се примењује код послодаваца код којих није 
потписан колективни уговор.

Члан 70.
За праћење примене и тумачење одредби овог уговора и ко-

лективних уговора код послодаваца, надлежна је комисија коју 
именује градоначелник града, на предлог потписника овог угово-
ра.

Комисију сачињавају по један представник потписника овог 
уговора. Чланови комисије бирају председника и секретара из са-
става комисије.

Комисија је обавезна у року од тридесет дана по захтеву пот-
писника овог уговора да достави своје закључке и тумачење о ње-
говој примени и о томе обавести потписнике.

Закључци и тумачења донети на комисији, ако су једногла-
сни, имају обавезујућу снагу за све учеснике у закључивању ко-
лективних уговора код послодаваца.

Члан 71.
Овај уговор се закључује на три године.
Потписници су обавезни да преговоре о новом колективном 

уговору започну најкасније 90 дана пре истицања рока на који је 
овај уговор закључен.

Припрему предлога уговора врши комисија или радна група 
коју формира градоначелник на предлог потписника.

Члан 72.
Важење овог уговора може престати и пре рока из става 1. 

члана 71. споразумом свих учесника или отказом само једне уго-
ворне стране.

У случају отказа овај уговор се примењује најдуже шест ме-
сеци од дана подношења отказа, с тим што су учесници дужни да 
поступак преговарања о разрешењу спорних питања започну нај-
касније у року од 15 дана од дана подношења отказа.

Потписници могу покренути поступак закључивања новог 
уговора, уколико се за то стекну законски услови.

Члан 73.
Измене и допуне овог уговора врше се на начин и по поступ-

ку по ком је и закључен.

Члан 74.
На сва питања која нису регулисана овим уговором непо-

средно се примењују одредбе закона.

Члан 75.
Оснивач је дужан да овај уговор објави у „Службеном листу 

града Београда”, по извршеној регистрацији у надлежном мини-
старству за послове рада.

Члан 76.
Овај уговор ступа на снагу и примењује се осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

У Београду, 10. децембра 2021. године
Град Београд

Градоначелник Београда,
проф. др Зоран Радојичић, с.р.

Број 089/1-21
У Београду, 10. децембра 2021. године

Синдикат комуналаца Београда
Председник,

Александар Радојевић, с.р.

Број 153/21
У Београду, 10. децембра 2021. године

Грански синдикат јавних саобраћајних  
и комуналних делатности „Независност”

Потпредседник,
Богољуб Савић, с.р.

Број 10-12-21/01
У Београду, 10. децембра 2021. године

Београдска унија синдиката
Председник,

Горан Стоиљковић, с.р.

Број 120
У Београду, 10. децембра 2021. године

Заједница синдиката Србије
Председник,

Ненад Костић, с.р.

5865
На основу члана 243. и члана 246. став 1. Закона о раду 

(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17  – одлука УС, 113/17 и 95/18  – аутентично тумачење),

Град Суботица и Савез Самосталних синдиката града Субо-
тице  – Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности 
града Суботице, 3. децембра 2021. године, закључили су

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

за јавна и јавно комунална предузећа града Суботице

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим посебним колективним уговором уређују се права, оба-

везе и одговорности из области радних односа у јавним и јавно 
комуналним предузећима, чији је оснивач град Суботица, као и 
међусобни односи учесника овог колективног уговора у складу са 
законом и другим прописима (у даљем тексту: Уговор).
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Овај уговор закључује се између оснивача и репрезентатив-

ног синдиката за територију града Суботице у име свих запосле-
них у јавним и јавно комуналним предузећима чији је оснивач 
град Суботица.

Члан 2.
Оснивач, у смислу овог уговора је град Суботица (у даљем 

тексту: Оснивач).
Послодавац, у смислу овог уговора је јавно и јавно комунал-

но предузеће, чији је оснивач град Суботица (у даљем тексту: По-
слодавац).

Запослени, у смислу овог уговора, је лице које је у складу са 
законом и другим прописима засновало радни однос код Посло-
давца из става 2. овог члана.

Комуналне делатности у смислу овог уговора су делатности 
које су одређене Законом о комуналним делатностима, и посебним 
актима Оснивача.

Члан 3.
Оснивач, у складу са овим законом, обезбеђује организаци-

оне, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функ-
ционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко је-
динство система и уређује и обезбеђује обављање комуналних 
делатности и њихов развој.

Послодавци прате извршење посла, квалитет и обим услуга 
и производа и исплату зарада, обрачунату на основу критеријума 
и осталих елемената за утврђивање висине зараде утврђених зако-
ном и овим уговором.

Члан 4.
Овај уговор непосредно се примењује, док ће се специфич-

ности на основу основне делатности, код сваког Послодавца регу-
лисати Колективним уговором код Послодавца.

Колективним уговором код Послодавца не могу се утврдити 
мања права од права утврђених овим уговором и Посебним колек-
тивним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на 
територији Републике Србије.

Члан 5.
Колективним уговором код Послодавца и уговором о раду 

могу да се утврде и већа права и повољнији услови од права и 
услова која су утврђена овим уговором, као и друга права која 
нису утврђена овим уговором и законом.

Члан 6.
Уговорне стране су сагласне да ће се у року шест месеци, ра-

чунајући од дана ступања на снагу овог уговора, приступити пре-
говорима и закључити Колективни уговор код Послодавца.

1. ОСНОВНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

Члан 7.
Запослени, непосредно или преко својих представника имају 

право на информисање, изражавање својих ставова о битним пи-
тањима из области рада, као и на учешће у преговорима при за-
кључивању колективних уговора.

Представник запослених због активности у раду из става 1. 
овог члана, не може бити позван на одговорност нити стављен у 
неповољнији положај у погледу услова рада због своје активно-
сти, ако поступа у складу са законом и колективним уговором или 
другим актом Послодавца.

Члан 8.
Дужност запосленог је да:
1) савесно и одговорно обавља послове на којима ради;
2) поштује организацију рада и пословања код Послодавца, 

као и услове и правила послодавца у вези са испуњавањем уговор-
них и других обавеза из радног односа;

3) обавести послодавца о битним околностима које утичу 
или би могле да утичу на обављање послова утврђених уговором 
о раду;

4) обавести Послодавца о свакој врсти потенцијалне опасно-
сти за живот и здравље и настанак материјалне штете.

Члан 9.
Дужност Послодавца је да:
1) запосленом за обављени рад исплати зараду, у складу са 

законом, овим уговором, Колективним уговором код Послодавца 
и уговором о раду;

2) запосленом обезбеди услове рада и организује рад ради 
безбедности и заштите живота и здравља на раду, у складу са зако-
ном и другим прописима;

3) запосленом пружи обавештење о условима рада, органи-
зацији рада, правилима и правима и обавезама које произлазе из 
прописа о раду и прописа о безбедности и заштити живота и здра-
вља на раду;

4) запосленом обезбеди обављање послова утврђених угово-
ром о раду;

5) затражи мишљење синдиката у случајевима када се ради 
о интересу запослених, а код Послодавца код кога није образован 
синдикат од представника кога одреде запослени.

Члан 10.
Запослени има право на одговарајућу зараду, безбедност и 

здравља на раду, здравствену заштиту, заштиту личног интегритет, 
достојанство личности, а и друга права у случају болести, смање-
ња или губитка радне способности и старости, материјално обез-
беђење за време привремене незапослености, као и право на друге 
облике заштите, у складу са законом и Колективним уговором код 
Послодавца, односно уговором о раду.

Запослена жена има право на посебну заштиту за време труд-
ноће и порођаја.

Запослени има право на посебну заштиту ради неге детета, у 
складу са законом, Колективним уговором код Послодавца, одно-
сно уговором о раду.

Запослени млади од 18 година живота и запослена особа са 
инвалидитетом, имају право на посебну заштиту у складу са зако-
ном, Колективним уговором код Послодавца, односно уговором о 
раду.

Члан 11.
Запослени има право увида у документе који садрже личне 

податке који се чувају код Послодавца и право да захтева брисање 
података који нису од непосредног значаја за послове које обавља, 
као и исправљање нетачних података.

Лични подаци који се односе на запосленог не могу да буду 
доступни трећем лицу, осим у случајевима и под условима утвр-
ђеним законом или ако је то потребно ради доказивања права и 
обавеза из радног односа или у вези са радом.

Личне податке запослених може да прикупља, обрађује, ко-
ристи и доставља трећим лицима само запослени овлашћен од 
стране директора.

Члан 12.
Послодавац и запослени дужни су да се придржавају права и 

обавеза утврђених законом, овим уговором, Колективним угово-
ром код Послодавца и уговором о раду.

2. ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Члан 13.
Забрањена је непосредна и посредна дискриминација лица 

која траже запослење, као и запослених, с обзиром на пол, рођење, 
језик, расу, боју коже, старост, трудноћу, здравствено стање, одно-
сно инвалидност, националну припадност, вероисповест, брачни 
статус, породичне обавезе, сексуално опредељење, политичко или 
друго уверење, социјално порекло, имовинско стање, чланство у 
политичким организацијама, синдикатима или неко друго лично 
својство.

Члан 14.
Дискриминација из члана 13. овог уговора забрањена је у од-

носу на:
1) услове за запошљавање и избор кандидата за обављање 

одређеног посла;
2) услове рада и сва права из радног односа;
3) образовање, оспособљавање и усавршавање;
4) напредовање на послу;
5) отказ уговора о раду.
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Одредбе уговора о раду којима се утврђује дискриминација 
по неком од основа из става 1. овог члана колективног уговора ни-
штаве су.

Члан 15.
Забрањено је узнемиравање и сексуално узнемиравање.
Узнемиравање, у смислу закона, јесте свако нежељено пона-

шање узроковано неким од основа из члана 13. овог уговора које 
има за циљ или представља повреду достојанства лица које тражи 
запослење, као и запосленог, а које изазива страх или ствара не-
пријатељско, понижавајуће или увредљиво окружење.

Сексуално узнемиравање, у смислу Закона и става 1. овог 
члана, јесте свако вербално, невербално или физичко понашање 
које има за циљ или представља повреду достојанства лица које 
тражи запослење, као и запосленог у сфери полног живота, а које 
изазива страх или ствара непријатељско, понижавајуће или увре-
дљиво окружење.

Члан 16.
У случајевима дискриминације у смислу одредаба чл. 13 –15. 

овог уговора лице које тражи запослење, као и запослени, може 
да покрене пред надлежним судом поступак за накнаду штете од 
Послодавца у складу са законом и овим уговором.

II. РАДНИ ОДНОС

1. ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА

Члан 17.
Радни однос може да заснује лице које испуњава опште усло-

ве, утврђене законом и овим уговором као и друге услове утврђе-
не актом Послодавца о организацији и систематизацији послова и 
радних задатака код Послодавца.

Радни однос може да се заснује на неодређено или одређено 
време у складу са законом.

Запослени заснива радни однос закључивањем уговора о 
раду.

Радни однос може да се закључи са лицем које први пут за-
снива радни однос у својству приправника у складу са законом и 
Колективним уговором код Послодавца.

Члан 18.
Кандидат је дужан да, приликом заснивања радног односа, 

послодавцу достави исправе и друге доказе о испуњености услова 
за рад на пословима за које заснива радни однос, утврђених пра-
вилником.

Послодавац не може од кандидата да захтева податке о поро-
дичном, односно брачном статусу и планирању породице, односно 
достављање исправа и других доказа који нису од непосредног 
значаја за обављање послова за које заснива радни однос.

Члан 19.
Запослени може засновати радни однос и са непуним рад-

ним временом у складу са законом, и своја права из радног односа 
остварује сразмерно времену проведеном на раду и оствареним 
резултатима рада.

Члан 20.
Послодавац је обавезан да потребу за заснивање радног од-

носа пријави Националној служби за запошљавање.
Пријава садржи опште и посебне услове утврђене актом о 

организацији и систематизацији послова.
Пријем новозапослених и радно ангажованих врши се у скла-

ду са законом и подзаконским актима који уређују ову област.
Послодавац је дужан да у случају повећања броја запосле-

них, односно повећања коефицијената за обрачун зарада, обезбеди 
додатна средстава за зараде, у складу са Програмом пословања и 
Законом.

Послодавац може слободна радна места попунити интерним 
оглашавањем.

Члан 21.
Послодавац треба да затражи мишљење синдиката пре доно-

шења општег акта којим се утврђује врста посла, стручна спрема и 
други посебни услови за рад на тим пословима.

Послодавац је дужан да акт из става 1. овог члана, након до-
ношења, достави синдикату.

III. РАДНО ВРЕМЕ

Члан 22.
Пуно радно време запослених износи по правилу 40 часова 

недељно и не може бити краће од 36 радних часова недељно.
Радна недеља траје, по правилу, пет радних дана.
Распоред радног времена у оквиру радне недеље утврђује 

Послодавац.
Радни дан по правилу траје осам часова.
Према потребама процеса рада и организационих делова 

може се утврдити и клизно радно време.

Члан 23.
Запосленом који ради на нарочито тешким, напорним и за 

здравље штетним пословима, утврђеним законом или општим ак-
том, на којима и поред примене одговарајућих мера безбедности 
и заштите живота и здравља на раду, средстава и опреме за лич-
ну заштиту на раду постоји повећано штетно дејство на здравље 
запосленог  – скраћује се радно време сразмерно штетном дејству 
услова рада на здравље и радну способност запосленог, а највише 
10 часова недељно (послови са повећаним ризиком).

Скраћено радно време утврђује се на основу стручне анали-
зе, у складу са законом.

Актом код Послодавца утврђују се критеријуми за радна места 
са посебним условима рада у погледу повећаног ризика на здравље 
запослених, специфичности посла и технолошког процеса.

Запослени који ради скраћено радно време има сва права из 
радног односа као да ради са пуним радним временом.

Члан 24.
На захтев Послодавца, запослени је дужан да ради дуже од 

пуног радног времена у случају више силе, изненадног повећа-
ња обима посла и у другим случајевима када је неопходно да се у 
одређеном року заврши посао који није планиран (у даљем тексту: 
прековремени рад).

Прековремени рад не може да траје дуже од осам часова не-
дељно.

Запослени не може да ради дуже од 12 часова дневно укљу-
чујући и прековремени рад.

Послодавац је дужан да писмено обавести запослене о распо-
реду и о промени распореда радног времена најмање пет дана уна-
пред, осим у случају увођења прековременог рада.

Изузетно послодавац може да писмено обавести запослене о 
распореду и промени распореда радног времена у краћем року од 
пет дана, али не краћем од 48 часова унапред у случају потребе 
посла услед наступања непредвиђених околности.

Запосленом који ради на пословима на којима је уведено 
скраћено радно време у складу са чланом 23. овог уговора не може 
да се одреди прековремени рад на тим пословима, ако законом 
није другачије одређено.

Члан 25.
Рад који се обавља у времену од 22 часа до шест часова на-

редног дана сматра се радом ноћу.
Запосленом који ради ноћу најмање три часа сваког радног 

дана или трећину пуног радног времена у току једне радне недеље 
послодавац је дужан да обезбеди обављање послова у току дана 
ако би, по мишљењу надлежног здравственог органа, такав рад до-
вео до погоршања његовог здравственог стања.

Послодавац је дужан да пре увођења ноћног рада затражи 
мишљење синдиката о мерама безбедности и заштите живота и 
здравља на раду запослених који рад обављају.

Члан 26.
Послодавац, у складу са Законом, може вршити и прераспо-

делу радног времена посебним решењем и то:
 – кад то захтева природа делатности ради обезбеђења по-

требног обима и квалитета услуга;
 – у циљу боље организације рада и рационалнијег коришће-

ња средстава рада;
 – због рационалног коришћења радног времена у циљу извр-

шавања одређених послова у утврђеним роковима.
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IV. ОДМОРИ И ОДСУСТВА

Члан 27.
Запослени има право на одмор и одсуства са рада у складу са 

законом, овим уговором, Колективним уговором код Послодавца, 
односно уговором о раду.

1. Годишњи одмор

Члан 28.
За сваку календарску годину запослени има право на годи-

шњи одмор у трајању утврђеном Колективним уговором код По-
слодавца, а најмање 20 радних дана.

Дужина годишњег одмора утврђује се тако што се законски 
минимум од 20 радних дана увећава по основу доприноса на раду, 
услова рада, радног искуства, стручне спреме запосленог, дужине 
стажа осигурања, сложености послова, здравственог стања и дру-
гих критеријума утврђених Колективним уговором код послодав-
ца, и то:

а) допринос на раду до 5 радних дана;
б) услови рада  – отежани услови рада  – до 5 радних дана;
в) радно искуство до 5 година стажа 1 радни дан, а на сваких 

започетих 5 година радног стажа по један радни дан;
г) стручна спрема:
а. без стручне спреме  – 1 радни дан,
б. средња стручна спрема (и КВ)  – 2 радна дана,
в. више образовање и специјалистичко образовање након 

средњег образовања (ВКВ и виша стручна спрема)  – 3 радна дана,
г. високо образовање на студијама првог степена (основне 

академске, односно струковне студије)  – 4 радна дана,
д. високо образовање на студијама другог степена (мастер 

академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом 
образовању, почев од 10. септембра 2005. године и на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године  – 5 
радних дана,

ђ. доктор наука  – 6 радних дана;
д) социјални услови:
а. инвалиду рада и војном инвалиду  – 3 радна дана,
б. родитељу, усвојитељу, старатељу или хранитељу са једним 

малолетним дететом  – 2 радна дана, а за свако наредно малолетно 
дете по 1 радни дан,

в. самохраном родитељу са дететом до 14 година  – 3 радна 
дана, с тим што се овај број дана увећава за по 2 радна дана за сва-
ко наредно дете млађе од 14 година,

г. запосленом који се стара о члану уже породице који је оме-
тен у развоју, има тешко телесно оштећење или болест услед које 
је потпуно непокретан или врло слабо покретан  – 5 радних дана.

Колективним уговором код Послодавца могу се предвидети и 
друга мерила и основе.

Колективним уговором код Послодавца, и уговором о раду, 
одређују се послови који се, у смислу става 2. тачке б) овог члана, 
сматрају радом под отежаним условима.

Годишњи одмор утврђен по свим основама из ст. 2. и 3. овог 
члана и другим мерилима и основама предвиђеним Колективним 
уговором код Послодавца, на може трајати дуже од 30 радних дана.

При утврђивању дужине годишњег одмора радна недеља ра-
чуна се као пет радних дана.

Члан 29.
Запосленом са 30 година пензијског стажа или 55 година жи-

вота и запосленој са 25 година пензијског стажа или 50 година жи-
вота, утврђује се дужина годишњег одмора у трајању од 30 радних 
дана.

Члан 30.
Запослени има право на дванаестину годишњег одмора (сра-

змерни део) за сваки месец дана рада у календарској години у којој 
је засновао радни однос или у којој му престаје радни однос.

Члан 31.
У случају престанка радног односа, послодавац је дужан да 

запосленом који није искористио годишњи одмор у целини или 

делимично, исплати новчану накнаду уместо коришћења годи-
шњег одмора, у висини просечне зараде у претходних 12 месеци, 
сразмерно броју дана неискоришћеног годишњег одмора.

Накнада из става 1. овог члана има карактер накнаде штете.

Члан 32.
Годишњи одмор може да се користи у целини или у два или 

више делова.
Уколико запослени користи цео годишњи одмор, исти мора 

да започне у календарској години за коју користи годишњи одмор.
У случају ако запослени користи годишњи одмор у деловима, 

први део користи у трајању од најмање две радне недеље у конти-
нуитету у току календарске године, а други део најкасније до 30. 
јуна наредне године.

Запослени може да користи други део годишњег одмора у де-
ловима само на свој захтев, у договору са Послодавцем.

Члан 33.
Распоред коришћења годишњег одмора утврђује послодавац 

према плану коришћења годишњег одмора за сваку годину, ако се 
тиме не ремети процес рада Послодавца.

Решење о коришћењу годишњег одмора доноси директор 
Послодавца у писаној форми и уручује запосленом.

2. Плаћено одсуство

Члан 34.
Запослени има право а Послодавац је дужан да запосленом 

омогући плаћено одсуство у укупном трајању до седам радних 
дана у календарској години у следећим случајевима:

1) ступања у брак 5 радних дана;
2) порођаја супруге или усвојење детета 5 радних дана;
3) склапање брака и порођај другог 

члана уже породице 3 радна дана;
4) смрти члана уже породице 5 радних дана;
5) смрти родитеља, усвојиоца, брата или 

сестра брачног друга запосленог 2 радна дана;
6) теже болести члана уже породице 5 радних дана;
7) селидбе сопственог домаћинства:  
а) на подручју истог насељеног места 2 радна дана,
б) ван подручја места становања 3 радна дана;
8) полагања испита у оквиру стручног 

усавршавања или образовања 6 радних дана;
9) отклањање последица у домаћинству 

запосленог изазваних вишом силом 3 радна дана;
10) коришћења организованог 

рекреативног одмора у циљу превенције
 радне инвалидности 7 радних дана;
11) учествовања на спортским и радно-

производним такмичењима 5 радних дана;
12) добровољног давања крви, 

рачунајући и дан давања крви 2 узастопна дана;
13) припреме за одлазак на одслужење 

војног рока (изузев цивилног служења) 2 радна дана.
Члановима уже породице, у смислу овог уговора, сматрају 

се: брачни и ванбрачни друг, дете рођено у браку и ван брака, бра-
ћа, сестре, родитељи, усвојилац, усвојеник, старатељ и друго лице 
према коме запослени има законску обавезу издржавања.

Изузетно, у случајевима из става 1. тач. 2, 4, 10. и 12. овог 
члана укупан број радних дана који се користе као плаћено од-
суство у току календарске године увећава се за број дана који је 
утврђен као време одсуства у сваком од тих случајева.

Плаћено одсуство се одобрава, на писмени захтев запосленог, 
под условом да је запослени приложио одговарајућу документа-
цију (доказ о постојању правног основа за коришћење плаћеног 
одсуства).

Члан 35.
Запосленом се може одобрити плаћено одсуство у трајању 

дужем од седам дана, а највише до 30 радних дана у току кален-
дарске године у случају: полагања стручног испита или испита 
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којим се стиче непосредно виши степен образовања у области у 
коју спадају послови које запослени обавља, израде докторске ди-
сертације, учешћа у студијским или експертским групама и дру-
гим облицима стручног усавршавања, када то захтева потреба 
процеса рада и увођење новог начина и организације рада.

Када процес пословања захтева доквалификацију, преквали-
фикацију, стручно усавршавање, трошкови истог падају на терет 
Послодавца.

У случају да запослени прекине образовање, стручно оспосо-
бљавање или усавршавање, дужан је да послодавцу накнади тро-
шкове, осим ако је то учинио из оправданих разлога.

3. Неплаћено одсуство

Члан 36.
Ако одсуство запосленог не би битно утицало на извршавање 

послова радног места на које је распоређен може му се одобрити 
неплаћено одсуство у календарској години, и то:

1) ради школовања, специјализације или другог вида струч-
ног образовања и усавршавања којем запослени приступа на своју 
иницијативу  – до 30 радних дана;

2) ради неговања члана уже породице  – до 5 дана;
3) ради обављања личних послова  – до 7 радних дана;
4) за случај смрти блиског сродника по крвном или тазбин-

ском сродству  – 2 радна дана.
Право запосленог на неплаћено одсуство и дужина његовог 

трајања утврђује се решењем директора.
Запосленом се може одобрити и дуже одсуство без накнаде 

зараде у случају да то не ремети процес рада.
Колективним уговором код Послодавца утврђују се и други 

случајеви за који се одобрава одсуство без накнаде зараде.

4. Мировање радног односа

Члан 37.
Запосленом мирују права и обавезе које се стичу на раду и по 

основу рада у складу са законом.
Запослени коме мирују права и обавезе које се стичу на раду 

и по основу рада у складу са законом има право да се у року од 
15 дана од дана одслужења, односно дослужења војног рока, пре-
станка рада у иностранству, односно код другог Послодавца, пре-
станка функције, повратка са издржавања казне затвора, односно 
мере безбедности, васпитне или заштитне мере  – врати на рад код 
Послодавца.

V. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И ЗАШТИТА 
ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 38.
Запослени код послодавца имају право да изаберу једног или 

више представника за безбедност и здравље на раду.
Најмање три представника запослених образују Одбор за бе-

збедност и здравље на раду.
Послодавац који има 50 и више запослених дужан је да у Од-

бор именује најмање једног свог представника, тако да број пред-
ставника запослених буде већи за најмање један од броја представ-
ника Послодавца.

Поступак избора и начин рада представника запослених и Одбо-
ра, број представника запослених код Послодавца, као и њихов однос 
са синдикатом уређују се Колективним уговором код Послодавца.

Члан 39.
Послодавац се обавезује да запосленима обезбеди и утврди 

права, обавезе и одговорности у области безбедности и здравља 
на раду у складу са Законом и општим актом о безбедности и здра-
вља на раду.

Послодавац је у обавези да Колективним уговором код По-
слодавца и општим актом о безбедности и здравља на раду утврди 
радна места са посебним условима рада на којима постоји опа-
сност од повређивања, професионалних или других обољења, као 
и примена закона за увећање радног стажа.

Пуно радно време се скраћује запосленом који ради на на-
рочито тешким, напорним и за здравље штетним пословима све 
у складу са одредбама Колективног уговора код Послодавца и у 
складу са општим актом о процени ризика.

Запослени је дужан да поштује прописе о безбедности и за-
штити живота и здравља на раду како не би угрозио своју безбед-
ност и здравље, као и безбедност и здравље запослених и других 
лица.

Запослени је дужан да обавести послодавца о свакој врсти 
потенцијалне опасности која би могла да утиче на безбедност и 
здравље на раду.

Члан 40.
Послодавац обезбеђује превентивне мере ради безбедности 

и заштите живота и здравља запослених на раду, као и потребна 
финансијска средства у складу са законом, овим уговором и Ко-
лективним уговором код Послодавца.

Послодавац је обавезан да у Програму безбедности и здра-
вља на раду, на свим пословима на којима је предвиђен радни 
стаж са увећаним трајањем, обезбеди систематске лекарске пре-
гледе, најмање једном годишње.

Члан 41.
Послодавац је дужан а запослени има право и обавезу да се 

пре почетка рада упозна са мерама безбедности и заштите живота 
и здравља на раду за обављање послова на које је распоређен, као 
и да се оспособи за њихово спровођење.

Запослени има право да одбије да ради ако му прети непо-
средна опасност за живот и здравље због тога што нису спроведе-
не мере безбедности и заштите живота и здравља на раду на по-
словима на којима је распоређен, све док се те мере не обезбеде и 
у другим случајевима прописаним законима који регулишу област 
безбедности и здравља на раду.

Запослени је дужан да примењује прописане мере о безбед-
ности и заштити живота и здравља на раду и да наменски користи 
средства за рад и да са њима пажљиво рукује, да на би угрозио 
своју, као и безбедност и здравље запослених и других лица.

Члан 42.
Послодавац је дужан да годишње, у складу са Програмом по-

словања, обезбеди средства за превенцију радне инвалидности за 
најмање 10% запослених.

Члан 43.
Запосленом инвалиду рада у складу са прописима о пензиј-

ском и инвалидском осигурању, Послодавац је дужан да обезбеди 
обављање послова према преосталој способности.

Запосленом код кога је у складу са прописима о пензијском и 
инвалидском осигурању утврђено да постоји опасност од настан-
ка инвалидности на одређеним пословима, Послодавац је дужан 
да обезбеди обављање другог одговарајућег посла.

Члан 44.
Послодавац је дужан да осигура све запослене за случај смр-

ти, инвалидитета и друго, а висину премије осигурања утврђује 
Надзорни одбор у складу са финансијским могућностима Посло-
давца.

Послодавац може да плати допунско пензијско и инвалидско 
осигурање у складу са финансијским могућностима.

Члан 45.
Колективним уговором код послодавца разрадиће се права и 

посебна права запослених на заштиту:
 – личних података,
 – омладине,
 – материнства,
 – породиљског одсуства,
 – одсуство са рада ради неге детета,
 – одсуство са рада ради посебне неге детета или друге особе и
 – особа са инвалидитетом и посебним сметњама (потребама).

VI. ЗАРАДЕ, НАКНАДА ЗАРАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА

1. ЗАРАДА

Члан 46.
Зарада се обрачунава и исплаћује на основу планираних 

средстава за зараде, у складу са законом и програмом пословања, 
на који сагласност даје оснивач.
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Члан 47.

Запослени има право на одговарајућу зараду, накнаду зара-
де и друга примања у складу са законом, колективним уговором и 
уговором о раду.

Зарада се састоји из:
 – зараде за обављени рад и време проведено на раду;
 – зараде по основу доприноса запосленог пословном успеху 

Послодавца (награде, бонуси и слично);
 – других примања по основу радног односа уговорених Ко-

лективним уговором код Послодавца и уговором о раду.
Зарада запосленог за обављени рад и време проведено на 

раду утврђује се на основу:
1. основне зараде;
2. дела зараде за радни учинак;
3. увећане зараде.

Члан 48.
Приправник има право на зараду најмање у висини 80% 

основне зараде за послове за које је закључио уговор о раду, као и 
на накнаду трошкова и друга примања, у складу са Колективним 
уговором код Послодавца и уговором о раду.

1.1. Зарада за обављени рад и време проведено на раду

1.1.1. Основна зарада

Члан 49.
Основна зарада одређује се на основу услова, утврђених пра-

вилником, потребних за рад на пословима за које је запослени за-
кључио уговор о раду и времена проведеног на раду.

Цена рада не може бити нижа од минималне цене рада утвр-
ђене одлуком Социјално-економског савета основаног за терито-
рију Републике Србије, односно одлуком Владе Републике Србије.

Основна зарада код Послодавца кретаће се у распону од 1:5.

1.1.2. Део зараде за радни учинак

Члан 50.
Радни учинак одређује се на основу квалитета и обима оба-

вљеног посла у односу на обавезе, као и односа запосленог према 
радним обавезама.

1.1.3. Увећана зарада

Члан 51.
Основна зарада запосленог увећава се и то:
1. за рад на дан државног и верског празника, који је по зако-

ну нерадни дан  – 130% од основице;
2. за рад ноћу (рад који се обавља од 22 до 6 часова наредног 

дана) ако такав рад није вреднован при утврђивању основне зара-
де  – 30% од основице;

3. за прековремени рад у који се не урачунава радно време 
унапред одређено на основу извршења годишње прерасподеле 
времена, најмање  – 26% од основице;

4. за рад у смени уколико није вреднован при утврђивању 
основне зараде  – 26% од основице;

5. за рад недељом, ако такав рад није вреднован при утврђи-
вању основне зараде  – 15% од основице.

Ако се истовремено стекну услови за увећање зараде у сми-
слу става 1. овог члана по више основа, проценат не може бити 
нижи од збира процената по сваком од основа увећања.

1.2. Учешће у добити

Члан 52.
Запослени имају право у учешћа у добити предузећа, сходно 

одредбама колективног уговора код послодавца, а по одлуци Над-
зорног одбора.

Запослени има право на учешће у добити предузећа сходно 
свом учешћу у њеном остварењу.

Члан 53.
Запослени има право на увећање зараде по основу времена 

проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном 
односу (минули рад) које износи најмање 0,4%.

Члан 54.
Колективним уговором код Послодавца и уговором о раду 

могу да се утврде и други случајеви у којима запослени има право 
на увећану зараду.

Основицу за обрачун увећане зараде чини основна зарада 
утврђена у складу са законом, Колективним уговором код Посло-
давца и уговором о раду.

2. НАКНАДА ЗАРАДЕ

Члан 55.
Запослени има право на накнаду зараде у висини просечне 

зараде у претходних 12 месеци у складу са овим уговором и Колек-
тивним уговором код Послодавца и уговором о раду, и то за време:

1) коришћења годишњег одмора;
2) плаћеног одсуства;
3) одсуства са рада у дане државног и верског празника, који 

су по закону нерадни;
4) војне вежбе и одазивања на позив војних и других држав-

них органа, ако то законом није другачије одређено;
5) присуствовања седницама државних органа и њихових 

тела, присуствовање седницама органа синдиката и другим телима 
по основу делегирања из статуса члана синдиката или запосленог;

6) стручног усавршавања на које је упућен од стране Посло-
давца;

7) учешће на радно-производном, спортском такмичењу, ино-
вација и других облика стваралаштва.

Члан 56.
Запослени има право на накнаду зараде за време одсуство-

вање са рада због привремене спречености за рад до 30 дана и то:
1. у висини 75% просечне зараде у претходних 12 месеци пре 

месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад, с тим 
да не може бити нижа од минималне зараде утврђене у складу са 
законом, ако је спреченост за рад проузрокована болешћу или по-
вредом ван рада, ако законом није другачије одређено;

2. у висини од 100% просечне зараде у претходних 12 месеци 
пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад, с 
тим да не може бити нижа од минималне зараде утврђене у складу 
са законом, ако је спреченост за рад проузрокована повредом на 
раду или професионалном болешћу, ако Законом није другачије 
одређено.

3. у висини од 100% основице за обрачун накнаде утврђене 
законом за привремено одсуство са рада због потврђене заразне 
болести COVID-19 или због мере изолације или самоизолације на-
ложене у вези са том болешћу, а која је наступила као последица 
непосредног излагања ризику по основу обављања њихових по-
слова и радних задатака, односно службених дужности и контак-
та са лицима којима је потврђена болест COVID-19 или наложена 
мера изолације или самоизолације, и то:

(1) за првих 30 дана одсуства са рада, висину накнаде зараде 
послодавац ће исплатити из својих средстава,

(2) почев од 31. дана одсуства са рада, висина накнаде зараде 
исплатиће се тако што ће се из средстава обавезног здравственог 
осигурања обезбедити законом прописани износ накнаде зараде, а 
Послодавац ће из својих средстава обезбедити разлику до висине 
од 100% основа за накнаду зараде.

Одсуство са рада из става 1. тачке 3. овог члана запослени 
доказује решењем надлежног органа (санитарног инспектора, ор-
гана надлежног за контролу прелажења државне границе, царин-
ског органа, изводом из евиденције Министарства унутрашњих 
послова и др.) или извештајем лекара о привременој спречености 
за рад (дознака), у складу са законом.

Запослени има право на накнаду штете због повреде на раду 
или професионалног обољења, на начин и у висини утврђеној За-
коном и Колективним уговором код Послодавца.

3. ДРУГА ПРИМАЊА

3.1. Отпремнина при одласку у пензију

Члан 57.
Послодавац је дужан да исплати отпремнину при одласку у 

пензију, у висини три зараде који је запослени остварио за месец 
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који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, с тим да 
тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од три просечне 
зараде по запосленом код Послодавца на дан исплате, односно 
три просечне зараде по запосленом исплаћене у Републици према 
последњем објављеном податку републичког органа надлежног за 
послове статистике, ако је то за запосленог повољније.

3.2. Солидарна помоћ запосленима

Члан 58.
Запослени има право на солидарну помоћ у случају:
1) дуже или теже болести запосленог или члана његове уже 

породице;
2) набавке медицинско-техничких помагала за рехабилитаци-

ју запосленог или члана његове уже породице;
3) здравствене рехабилитације запосленог;
4) настанка теже инвалидности запосленог;
5) набавке лекова за запосленог или члана уже породице.
Висина помоћи у току године, у случајевима утврђеним у 

ставу 1. овог члана признаје се на основу уредне документације до 
висине једног неопорезивог износа предвиђеног Законом о порезу 
на доходак грађана.

У случајевима утврђеним у ставу 1. тач. 2), 3) и 5) овог члана 
висина помоћи у току године признаје се ако ово право није оства-
рено на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Чланом уже породице из става 1. овог члана сматра се: брач-
ни и ванбрачни друг, дете рођено у браку и ван брака, пасторак, 
усвојеник и друга лица према којима запослени има законску оба-
везу издржавања.

Послодавац може да исплати солидарну помоћ запосленом у 
складу са својим општим актом и под условом да за то има обезбе-
ђена финансијска средства:

1) ради ублажавања последица елементарних или других не-
погода;

2) ради пружања помоћи породици умрлог запосленог;
3) у другим случајевима одређеним општим актом.
Послодавац је дужан да планира и запосленом исплати со-

лидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног поло-
жаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства.

Висина солидарне помоћи из става 6. овог члана по запосле-
ном на годишњем нивоу износи 41.800 динара, без пореза и до-
приноса.

Послодавац може обезбедити поклон деци запослених старо-
сти до 15 година, у поводу Божића и Нове године, као и запосленој 
жени за Дан жена, највише у вредности неопорезивог износа који 
је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана.

3.3. Јубиларна награда

Члан 59.
Запослени има право на јубиларну награду, и то:
 – за 10 година радног стажа који је остварио код послодавца 

1 просечна зарада;
 – за 20 година радног стажа који је остварио код послодавца 

2 просечне зараде;
ľ за 30 година радног стажа који је остварио код послодавца 

3 просечне зараде;
 – за 40 година радног стажа који је остварио код послодавца 

4 просечне зараде,
запосленог, на дан исплате, с тим да не може бити нижа од просеч-
не зараде по запосленом код послодавца, односно просечне зараде 
по запосленом исплаћене у Републици Србији према последњем 
објављеном податку републичког органа надлежног за послове 
статистике, ако је то за запосленог повољније.

4. МИНИМАЛНА ЗАРАДА

Члан 60.
Запослени има право на минималну зараду за стандардни 

учинак и време проведено на раду.
Минимална зарада одређује се на основу минималне цене 

рада утврђене у складу са законом, времена проведеног на раду и 
пореза и доприноса који се плаћају из зараде.

Општим актом, односно уговором о раду утврђују се разлози 
за доношење одлуке о увођењу минималне зараде.

По истеку рока од шест месеци од доношења одлуке о увође-
њу минималне зараде послодавац је дужан да обавести репрезента-
тивни синдикат о разлозима за наставак исплате минималне зараде.

Послодавац је дужан да минималну зараду исплати запо-
сленом у висини која се одређује на основу одлуке о минималној 
цени рада која важи за месец у којем се врши исплата.

Запослени који прима минималну зараду, има право на уве-
ћану зараду, на накнаду трошкова и друга примања која се сматра-
ју зарадом у складу са законом.

Основица за обрачун увећане зараде из става 6. овог члана је 
минимална зарада запосленог.

Минимална цена рада утврђује се одлуком Социјално-еко-
номског савета основаног за територију Републике Србије или 
Одлуком Владе Републике Србије.

5. НАКНАДА ТРОШКОВА

Члан 61.
Запослени има право на накнаду трошкова у складу са Ко-

лективним уговором код Послодавца и уговором о раду, и то:
1) за долазак и одлазак са рада, у висини цене превозне кар-

те у јавном саобраћају, ако послодавац није обезбедио сопствени 
превоз;

2) за време проведено на службеном путу у земљи;
3) за време проведено на службеном путу у иностранству;
4) смештаја и исхране за рад и боравак на терену, ако Посло-

давац није запосленом обезбедио смештај и исхрану без накнаде;
5) висина накнада трошкова за исхрану у току рада, са при-

падајућим порезима и доприносима, утврђује се дневно најмање у 
износу од 250,00 динара;

6) на регрес за коришћење годишњег одмора, са припадају-
ћим порезима и доприносима, годишње у висини од најмање 75% 
просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији 
према последњем објављеном податку републичког органа надле-
жног за послове статистике, за претходну годину.

Годишњи износ регреса, утврђен на начин из става 1. тачка 
6) овог члана, увећава се за фиксни износ од 33.000 динара, без 
пореза и доприноса. 

Запослени који има право на годишњи одмор у трајању кра-
ћем од 20 радних дана, или је искористио мањи број дана од пуног 
права на годишњи одмор има право на сразмерни износ регреса.

Промена места становања запосленог након закључења уго-
вора о раду, не може да утиче на увећање трошкова превоза које је 
послодавац дужан да накнади запосленом у тренутку закључења 
уговора о раду, без сагласности Послодавца.

6. ОБРАЧУН И ЕВИДЕНЦИЈА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДЕ

Члан 62.
Послодавац је дужан да запосленом приликом сваке исплате 

зараде и накнаде зараде достави обрачун.
Послодавац је дужан да запосленом достави обрачун и за ме-

сец за који није извршио исплату зараде, односно накнаде зараде.
Уз обрачун из става 2. овог члана Послодавац је дужан да 

запосленом достави и обавештење да исплата зараде, односно 
накнаде зараде, није извршена и разлоге због којих није извршена 
исплата.

Обрачун зараде, односно накнаде зараде, из става 2. овог 
члана Послодавац је дужан да запосленом достави најдоцније до 
краја месеца за претходни месец.

Обрачун из става 1. овог члана на основу кога је исплаћена 
зарада, односно накнада зараде у целости може се доставити запо-
сленом у електронској форми.

Обрачун зараде и накнаде зараде које је дужан да исплати по-
слодавац у складу са законом представља извршну исправу.

Запослени коме је зарада и накнада зараде исплаћена у скла-
ду са обрачуном из ст. 1. и 2. овог члана, задржава право да пред 
надлежним судом оспорава законитост тог обрачуна.

Члан 63.
Послодавац је дужан да води месечну евиденцију о заради и 

накнади зараде.
Евиденција садржи податке о заради, заради по одбитку по-

реза и доприноса из зараде и одбицима од зараде, за сваког запо-
сленог.
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Евиденцију потписује лице овлашћено за заступање или дру-

го лице које оно овласти.

Члан 64.
Послодавац може новчано потраживање према запосленом 

наплатити обустављањем од његове зараде само на основу прав-
носнажног судског решења, у случајевима утврђеним законом или 
уз пристанак запосленог.

На основу правноснажног судског решења и у случајевима 
утврђеним законом Послодавац може запосленом да обустави од 
зараде највише до једне трећине зараде, односно накнаде зараде, 
ако законом није другачије одређено.

VII. УЧЕШЋЕ У УПРАВЉАЊУ

Члан 65.
Представници запослених у Надзорном одбору предлажу се 

на начин утврђен статутом јавног предузећа.

Члан 66.
Репрезентативни синдикат, уз уважавање примедби, предло-

га и сугестија осталих синдиката код послодавца, учествује у по-
ступку статусних промена предузећа, а посебно својинске транс-
формације или уговарања концесија предузећа, са правом давања 
мишљења и предлога.

VIII. ПРЕСТАНАК ПОТРЕБЕ ЗА РАДОМ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 67.
Уколико дође до престанка потребе за радним местом и ра-

дом запосленог, због технолошких, економских или организацио-
них промена, потписници Колективних уговора код Послодавца су 
дужни да поштују процедуру прописану Законом о раду и донесу 
Програм за решавање вишка запослених у процесу рационализа-
ције, реструктуирања и припреме за приватизацију.

У случају престанка потребе за радним местом и за радом за-
послених у смислу става 1. овог члана, Послодавац и представни-
ци репрезентативних синдиката обавезују се да донесу Програм за 
решавање вишка запослених.

Овим програмом се обезбеђују права на исплату отпремнине 
које не могу бити испод нивоа који је утврдила Влада Републике 
Србије.

Члан 68.
Послодавац је дужан да, пре доношења програма, у сарадњи 

са репрезентативним синдикатом код Послодавца и републичком 
организацијом надлежном за запошљавање, предузме одговарају-
ће мере за ново запошљавање вишка запослених.

Члан 69.
Уколико дође до престанка потребе за радним местом и ра-

дом запосленог због технолошких, економских или организацио-
них промена, при предлагању и утврђивању запосленог за чијим 
је радом престала потреба, одређивање критеријума за проглаша-
вање технолошког вишка утврђиваће Послодавац у складу са за-
коном.

Одређивање радних места и запослених за чијим радом је 
престала потреба, врши надлежни орган Послодавца применом 
критеријума утврђених позитивним законским одредбама и Ко-
лективним уговором код Послодавца.

Члан 70.
Послодавац не може донети одлуку о престанку радног од-

носа запосленом по основу вишка запослених, без његове сагла-
сности, и то:

1) инвалиду рада који је инвалидност стекао радом код тог 
послодавца;

2) самохраном родитељу са дететом до 15 година живота и
3) родитељу са дететом са посебним потребама.
Самохраним родитељем у смислу овог уговора сматра се ро-

дитељ који живи са најмање једним дететом, није у брачној или 
ванбрачној заједници, и који нема помоћи у издржавању детета од 
стране другог брачног друга или је та помоћ нижа од 50% мини-
малне зараде у Републици утврђене у складу са законом.

Члан 71.
Послодавац је дужан да, пре отказа уговора о раду запосле-

ном исплати отпремнину у висини утврђеној општим актом или 
уговором о раду у случају отказа уговора о раду услед техноло-
шких, економских или организационих промена због којих пре-
стаје потреба за обављањем одређених послова или долази до сма-
њења обима послова.

Висина отпремнине из става 1. овог члана утврђује се Колек-
тивним уговором код Послодавца и уговором о раду, с тим што 
не може бити нижа од збира трећине зараде запосленог за сваку 
навршену годину рада у радном односу код Послодавца код кога 
остварује право на отпремнину.

За утврђивање висине отпремнине рачуна се и време прове-
дено у радном односу код Послодавца претходника у случају ста-
тусне промене и промене Послодавца у складу са законом, као и 
код повезаних лица са послодавцем у складу са законом.

IX. НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 72.
Запослени је одговоран за штету коју је на раду или у вези са 

радом, намерно или крајњом непажњом, проузроковао Послодав-
цу  – у складу са законом и овим уговором.

Ако штету проузрокује више запослених, сваки запослени 
одговоран је за део штете коју је проузроковао.

Ако се за запосленог из става 2. овог члана не може утврдити 
део штете коју је проузроковао, сматра се да су сви запослени под-
једнако одговорни и штету надокнађују солидарно.

Ако је више запослених проузроковало штету кривичним де-
лом са умишљајем, за штету одговарају солидарно.

Запослени који је на раду или у вези с радом намерно или 
крајњом непажњом проузроковао штету трећем лицу, а коју је нак-
надио Послодавац, дужан је да Послодавцу накнади износ испла-
ћене штете.

Постојање штете, њену висину, околности под којима је на-
стала и ко је штету проузроковао утврђује посебна комисија коју 
образује Послодавац, у складу са општим актом и овим уговором.

Члан 73.
Поступак за утврђивање одговорности запосленог за штету, 

покреће се решењем.
Директор је дужан да донесе решење о покретању поступка 

за утврђивање одговорности у року од пет дана од дана пријема 
пријаве о проузрокованој штети или личног сазнања да је проузро-
кована штета.

Пријава из става 2. овог члана, нарочито, садржи: име и 
презиме запосленог који је штету проузроковао, време и начин 
извршења штетне радње, доказе који указују да је запослени про-
узроковао штету и предлог руководиоцу да покрене поступак за 
утврђивање одговорности запосленог за штету.

Члан 74.
Решење о покретању поступка за утврђивање одговорности 

запосленог за штету доноси се у писаном облику и нарочито садр-
жи: име и презиме запосленог, послове на које је запослени распо-
ређен, време, место и начин извршења штетне радње и доказе који 
указују да је запослени извршио штетну радњу.

Директор образује комисију и заказује расправу о одговорно-
сти запосленог за насталу штету.

Члан 75.
Висина штете утврђује се на основу ценовника или књиго-

водствене евиденције вредности ствари.
Ако се висина штете не може утврдити у тачном износу, од-

носно на основу ценовника или књиговодствене евиденције или 
би утврђивање њеног износа проузроковало несразмерне трошко-
ве, висину накнаде штете утврђује комисија у паушалном износу, 
проценом штете или вештачењем преко стручног лица.

Члан 76.
Када комисија утврди чињенице и околности од утицаја на 

одговорност запосленог Послодавац доноси решење којим се за-
послени обавезује да надокнади штету или се ослобађа од одго-
ворности.
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Члан 77.
Послодавац може запосленог обавезати да штету надокнади 

у новцу или, ако је то могуће, поправком или довођењем оштећене 
ствари у стање у коме је постојало пре наступања штете.

О томе да ли пристаје или не пристаје да накнади штету, за-
послени је дужан да да писмену изјаву.

Ако запослени не пристане да надокнади штету или у утвр-
ђеном року од дана давања изјаве да пристаје да штету надокнади, 
исту не надокнади, о штети одлучује надлежни суд.

Члан 78.
Послодавац може у оправданим случајевима, делимично 

ослободити запосленог од накнаде штете коју је проузроковао, 
осим ако је штету проузроковао намерно.

Предлог за ослобађање од накнаде штете може поднети за-
послени.

При доношењу одлуке о делимичном ослобађању од накнаде 
штете, Послодавац ће ценити рад и понашање запосленог, као и да 
ли би запослени накнадом штете био доведен у тежак материјални 
положај.

Члан 79.
Ако запослени претрпи повреду или штету на раду или у вези 

са радом, Послодавац је дужан да му надокнади штету, у складу са 
позитивним законским одредбама који регулишу ову област и Ко-
лективним уговором код Послодавца.

Ако се у року од 30 дана од дана претрпљене повреде или 
штете на раду или у вези са радом Послодавац и запослени не спо-
разумеју о накнади штете, запослени има право на накнаду штете 
пред надлежним судом.

Члан 80.
Утврђивање постојање штете, њену висину, околности под 

којима је настала штета ближе се уређује Колективним уговором 
код Послодавца.

X. УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА

Члан 81.
Послодавац је дужан да омогући запосленима синдикално 

организовање, у сладу са законом, овим уговором и колективним 
уговором код послодавца.

Организација синдиката има право на услове рада и делова-
ње у складу са законом и колективним уговором код послодавца.

Активност синдиката врши се тако да не иде на штету редов-
ног функционисања послодавца и радну дисциплину.

Члан 82.
Послодавац има обавезу да репрезентативну синдикалну ор-

ганизацију обавештава о питањима из своје надлежности, која су 
од битног значаја за економски и радно-социјални положај запо-
слених а нарочито о:

 – плану пословања и реализацији плана пословања,
 – годишњем извештају о пословању предузећа, исказаној до-

бити и планираној расподели исте,
 – структури остварених трошкова,
 – учешћу зарада у трошковима пословања Послодавца,
 – подацима о просечној заради, исплаћеним зарадама по ква-

лификацијама и по организационим јединицама уколико их има,
 – плановима развоја предузећа,
 – броју новопримљених запослених, на које послове су ра-

споређени,
 – месечним извештајима о безбедности и заштити здравља 

на раду и повредама запослених,
 – и другим питањима у складу са Колективним уговором код 

Послодавца.
Послодавац је дужан да репрезентативном синдикату омогу-

ћи приступ свим пословима код Послодавца, када је то потребно у 
циљу заштите права запослених утврђених законом и колективним 
уговорима, уз поштовање услова и стандарда утврђених законом.

Члан 83.
Послодавац је дужан да репрезентативном синдикату, без 

накнаде, обезбеди следеће услове за рад:
 – коришћење пословног простора који подразумева потребан 

број канцеларија, у зависности од броја чланова синдиката са не-
опходним канцеларијским намештајем;

 – стручну, административну и техничку помоћ, обрачун и на-
плату чланарине;

 – по потреби, право коришћења и других просторија посло-
давца за одржавање већих скупова неопходних за остваривање 
улоге синдиката под условом да то не ремети процес рада;

 – неопходне техничке услове за рад;
 – посебна места за оглашавање синдикалних информација 

(да користе огласне табле предузећа или да поставе своје огласне 
табле) и

 – употребу службеног аутомобила или другог одговарајућег 
превозног средства, са плаћеним трошковима за одлазак на са-
станке, семинаре и слично.

Члан 84.
Председник репрезентативног синдиката или повереник и 

чланови виших органа и организација синдиката у Грани или Са-
везу има право до 100 плаћених часова месечно, ради обављања 
функција у синдикату.

Чланови одбора организације синдиката код послодавца има-
ју право до 50 плаћених часова месечно ради обављања функција 
у синдикату.

Колективни уговором код Послодавца ће се утврдити број 
плаћених часова у зависности од потреба у истима.

Члан 85.
Послодавац је обавезан да представницима репрезентатив-

ног синдиката омогући одсуствовање са рада ради реализације 
програмских активности и присуствовање синдикалним састан-
цима, конференцијама, седницама, семинарима и конгресима по 
позиву органа који организује састанак.

Послодавац је обавезан да за едукативне семинаре и слично, 
а према одлуци надлежног органа синдиката, омогући одсуствова-
ње са рада представницима синдиката у трајању од најмање седам 
радних дана годишње.

Послодавац је обавезан да представницима синдиката који су 
изабрани у више органе синдиката омогући одсуствовање са рада 
за учествовање у раду тих органа, уз приложен позив.

Послодавац је обавезан да представницима репрезентатив-
ног синдиката укључених у реализацију синдикалних активности 
везаних за рекреацију, касу узајамне помоћи и слично, омогући 
рад, у складу са правилима о раду синдикалне организације.

Члан 86.
Послодавац је дужан да:
1) представнику репрезентативног синдиката обезбеди код 

послодавца присуствовање седницама Надзорног одбора на који-
ма се разматрају питања од значаја за економски и социјални по-
ложај запослених;

2) да се размотре мишљења и предлози репрезентативног 
синдиката пре доношења одлука од значаја за економски и соци-
јални положај запослених.

Репрезентативни синдикати код послодавца споразумно 
одређују свог представника из става 1. овог члана.

Члан 87.
Представници организације синдиката могу да истичу разна 

обавештења на огласним таблама предузећа или да поставе своје 
огласне табле.

Активности синдиката врши се тако да не иде на штету ре-
довног функционисања послодавца и радне дисциплине.

Члан 88.
Послодавац не може да откаже уговор о раду, нити на дру-

ги начин да стави у неповољан положај (распоређивање на дру-
ге, мање плаћене послове, распоређивање у другу организацио-
ну целину, упућивање на рад у друго место рада, упућивање на 
рад код другог послодавца, проглашавање технолошким вишком) 
представника запослених (председник синдикалне организације 
 – синдикални повереник, представник запослених у Надзорном 
одбору Послодавца, члан органа синдиката код Послодавца, као и 
на нивоу локалне самоуправе и републичком нивоу) за време оба-
вљања функције и по престанку функције, због његовог статуса 
или активности у својству представника запослених, чланства у 
синдикату или учешћа у синдикалним активностима, ако поступа 
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у складу са законом, Колективним уговором код Послодавца и уго-
вором о раду.

XI. ПРАВО НА ШТРАЈК

Члан 89.
Начин организовања и спровођења штрајка врши се у складу 

са Законом о штрајку и Колективним уговором код Послодавца.
Штрајком се не сме угрозити право на живот, здравље и лич-

ну сигурност.

Члан 90.
Ако се код послодавца организује штрајк у складу са законом 

и другим прописима, Послодавац је обавезан да донесе посебан 
акт о утврђивању минимума процеса рада за време штрајка.

Акт из става 1. овог члана, доноси Послодавац у складу са 
законом и одредбама акта о оснивању предузећа.

Члан 91.
Послодавац појединачним актом одређује запослене који су 

у обавези да раде за време штрајка ради обезбеђивања минимума 
процеса рада.

Запослени који је одређен да ради за време штрајка, дужан 
је, да обавља своје послове и извршава посебне налоге утврђене 
актом из става 1. овог члана.

Послодавац је дужан да о утврђеном минимуму процеса рада 
обавести све кориснике преко средстава јавног информисања, 
имајући у виду да предузећа комуналне делатности пружају прои-
зводе и услуге које су незаменљив услов живота и рада.

Члан 92.
Колективним уговором код Послодавца ближе се утврђују 

посебни услови о остваривању минимума процеса рада и других 
права и обавеза послодавца и запослених за време штрајка сходно 
Одлуци о оснивању предузећа.

Посебни услови о остваривању минимума процеса рада одре-
ђују најнижи степен у обављању послова у оквиру делатности.

Колективним уговором код Послодавца утврђују се послови 
који се неопходно морају обављати у току штрајка.

XII. НАЧИН РЕШАВАЊА СПОРОВА

Члан 93.
Уколико настане спор у поступку закључивања, односно из-

мена и допуна или примене колективних уговора, остваривања 
права на синдикално организовање и штрајк, сматра се да је на-
стао колективни радни спор.

У случају спора из става 1. овог члана примењиваће се одред-
бе Закона о мирном решавању радних спорова.

Члан 94.
Уколико настане спор поводом отказа уговора о раду и испла-

те минималне зараде, сматра се да је настао индивидуални радни 
спор.

У случају спора из става 1. овог члана примењиваће се одред-
бе Закона о мирном решавању радних спорова.

Процедура и поступак споразумног решавања индивидуал-
ног радног спора регулисаће се Колективним уговором код Посло-
давца.

XIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 95.
Учесници овог уговора обавезују се да у оквиру својих 

овлашћења предузимају све потребне радње за примену његових 
одредби.

Члан 96.
Овај уговор се закључује на период од три године од дана 

ступања на снагу.
Измене и допуне Уговора врши се на начин и по поступку за 

његово закључивање.
Образложени предлог за измену и допуну може дати свака 

уговорна страна и подноси га другој уговорној страни у писменој 
форми.

Друга уговорна страна је дужна да се у року од 15 дана од 
дана подношења предлога из става 3. овог члана изјасни о пре-
длогу.

Члан 97.
Овај уговор може се отказати у целости или делимично у 

случају када учесници не могу споразумно да реше одређено пи-
тање у вези примене, односно измене и допуне овог колективног 
уговора.

Отказ се доставља другом учеснику у писаној форми са де-
таљним образложењем разлога за отказ.

У случају отказа, учесници су дужни да у року од 15 дана од 
дана достављања отказа из става 2. овог члана отпочну преговара-
ње ради решавања спорног питања.

У случају отказа овај уговор се примењује до решавања спор-
ног питања а најдуже шест месеци од достављања отказа.

Члан 98.
На сва питања која нису регулисана овим уговором, приме-

њиваће се одредбе важећих закона и других прописа који регули-
шу ову област, у складу са специфичностима сваке поједине де-
латности.

Уколико на дан ступања на снагу овог уговора није коначно 
одлучено о правима, обавезама и одговорностима запосленог при-
мениће се одредбе овог уговора ако је то повољније за запосленог.

Члан 99.
За праћење примене одредби овог уговора надлежна је ко-

мисија коју формирају потписници овог уговора, а сачињавају је 
по два представника потписника овог уговора, од којих један члан 
обавезно треба да буде дипломирани правник.

Чланови комисије бирају председника и заменика председни-
ка из састава Комисије.

Закључци донети на Комисији, ако су једногласни, имају оба-
везујућу снагу за све учеснике у закључивању Колективних угово-
ра код Послодаваца.

Члан 100.
Потписници су обавезни да преговоре о новом колективном 

уговору започну најкасније 60 дана пре истека рока на који је овај 
уговор закључен.

Припрему предлога Уговора врши комисија или радна група 
коју формирају потписници овог уговора.

Члан 101.
Овај уговор ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.

За Оснивача
Градоначелник града Суботице,

Стеван Бакић, с.р. 
За Синдикат
Председник 

Синдиката запослених у комунално-стамбеној  
делатности града Суботице,

Драгиша Ристић, с.р.




