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НАРОДНА СКУПШТИНА
6037

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије,
доносим

УКАЗ
о проглашењу Закона о измени Закона о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама
Проглашава се Закон о измени Закона о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, који је донела
Народна скупштина Републике Србије на Шеснаестој седници
Другог редовног заседања у 2021. години, 29. децембра 2021. године.
ПР број 189
У Београду, 29. децембра 2021. године
Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

ЗАКОН
о измени Закона о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама
Члан 1.
У Закону о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр.
119/12, 68/15, 113/17, 91/19, 44/21 – др. закон и 44/21), у члану 2.
тачка 11) речи: „од 1. јануара 2022. године” замењују се речима:
„од 1. маја 2022. године”.
Члан 2.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Републике Србије”.

6038

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије,
доносим

УКАЗ
о проглашењу Закона о изменама и допунама
Закона о финансијској подршци породици са децом
Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом, који је донела Народна скупштина Републике Србије на Шеснаестој седници Другог редовног
заседања у 2021. години, 29. децембра 2021. године.
ПР број 190
У Београду, 29. децембра 2021. године
Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

ЗАКОН
о изменама и допунама Закона о финансијској подршци
породици са децом
Члан 1.
У Закону о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС”, бр. 113/17, 50/18, 46/21 – УС, 51/21 – УС,

53/21 – УС и 66/21), у члану 11. став 1. после тачке 3) додају се
тач. 3а) и 3б) које гласе:
„3а) право на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по
основу рођења детета;
3б) једнократна помоћ за рођење другог и трећег детета;”.
Члан 2.
У члану 23. став 1. мења се и гласи:
„Родитељски додатак за прво дете рођено 1. јануара 2022. године и касније утврђује се у висини од 300.000,00 динара и исплаћује се једнократно.”.
Члан 3.
После члана 25. додају се Одељак 3a и чл. 25а, 25б, 25в и 25г
и Одељак 3б и члан 25д који гласе:
„3a Право на новчана средства за изградњу, учешће у
куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или
стана по основу рођења детета
Члан 25а
Право на новчана средства за изградњу, учешће у куповини,
односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета може остварити мајка за дете рођено 1. јануара
2022. године и касније под условом да је држављанин Републике
Србије и да има пребивалиште у Републици Србији.
Право из става 1. овог члана под условима утврђеним законом којим се уређују основе својинскоправних односа може остварити и мајка која је страни држављанин и има статус стално настањеног странца, ако је дете рођено на територији Републике Србије
и/или је држављанин Републике Србије.
Изузетно, од ст. 1. и 2. овог члана, у случају смрти мајке детета, право може остварити отац детета.
Право из ст. 1. и 2. овог члана остварује мајка која непосредно брине о детету за које је поднела захтев, чија деца претходног
реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску, старатељску породицу или дата на усвојење, и која није
потпуно лишена родитељског права у односу на децу претходног
реда рођења.
Право из ст. 1. и 2. овог члана, изузетно, признаје се и уколико је дете претходног реда рођења смештено у установу због потребе континуиране здравствене заштите и неге, а по претходно
прибављеној сагласности министарства надлежног за финансијску подршку породици са децом.
Право из ст. 1. и 2. овог члана може остварити мајка новорођеног детета под условом да први пут стиче у својину породично-стамбену зграду или стан на територији Републике Србије.
Захтев за остваривање права из ст. 1. и 2. овог члана подноси
се преко надлежног органа јединице локалне самоуправе, у року
од годину дана од дана рођења детета.
Члан 25б
Право на новчана средства за изградњу, учешће у куповини,
односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета може остварити мајка новорођеног детета до износа који утврђује Влада.
Право из става 1. овог члана утврђује се на основу доказа о
потребним средствима за изградњу, учешће у куповини, односно
куповину породично-стамбене зграде или стана и процене вредности породично-стамбене зграде или стана од стране надлежног
пореског органа и надлежног органа за геодетске послове.
Члан 25в
О праву из члана 25а овог закона одлучује Комисија за доделу новчаних средстава за изградњу, учешће у куповини, односно
куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења
детета (у даљем тексту: Комисија).
Одлука Комисије је коначна у управном поступку.
Чланове Комисије именује Влада, а чине је представници
органа државне управе надлежних за социјална питања, бригу о
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породици и демографију, послове финансија, привреде, грађевинарства, бриге о селу и Републичког геодетског завода.
Председник Комисије је министар надлежан за социјална питања.
Стручну и административно-техничку потпору Комисији
пружа министарство надлежно за социјална питања.
Влада утврђује ближе услове и начин остваривања права из
члана 25а овог закона, критеријуме за одређивање висине средстава, потребну документацију, начин исплате и контролу наменског
коришћења средстава и друга питања која су од значаја за остваривање права.
Члан 25г
Непокретност или сразмерни део непокретности изграђене
или купљене средствима додељеним у складу са чл. 25а–25в овог
закона представља посебну имовину мајке.
Непокретност изграђена или купљена средствима додељеним
у складу са чл. 25а–25в овог закона не може се отуђити у периоду од пет година од куповине, односно изградње, без сагласности
органа старатељства надлежног да штити права и интересе деце.
3б Једнократна помоћ за рођење другог и трећег детета
Члан 25д
Право на једнократну помоћ у висини од 100.000,00 динара
може остварити мајка која је остварила право на родитељски додатак за друго, односно треће дете рођено 1. јануара 2022. године
и касније.
Отац детета, може остварити право из става 1. овог члана
уколико испуњава услове за остваривање права на родитељски додатак за друго, односно треће дете утврђене у члану 22. став 9.
овог закона.
Захтев за остваривање права из става 1. овог члана, подноси
се истовремено са захтевом за родитељски додатак за друго, односно треће дете.
Исплата права из става 1. овог члана врши се истовремено са
исплатом прве рате родитељског додатка за друго, односно треће
дете.
Износ права из става 1. овог члана усклађује се 1. јануара и
1. јула, почев од јула 2022. године, на основу података републичког органа надлежног за послове статистике, са кретањем индекса
потрошачких цена на територији Републике Србије у претходних
шест месеци, а њихов номинални износ утврђује решењем министар надлежан за финансијску подршку породици са децом.”.
Члан 4.
Право на родитељски додатак за децу рођену пре ступања на
снагу овог закона, оствариваће се у складу са прописом који је био
на снази у време рођења детета.
Члан 5.
Овај закон ступа на снагу 1. јануара 2022. године.
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На основу члана 147. став 1. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број 98/06) и члана 51. став 1. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09 – УС, 104/09, 101/10,
8/12 – УС, 121/12, 124/12 – УС, 101/13, 111/14 – УС, 117/14, 40/15,
63/15 – УС, 106/15, 63/16 – УС, 47/17 и 76/21),
Народна скупштина Републике Србије, на Шеснаестој седници Другог редовног заседања у 2021. години, одржаној 29. децембра 2021. године, донела је

ОД Л У КУ
о избору судија који се први пут бирају на судијску
функцију
I
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судијску функцију у Основни суд у Горњем Милановцу:
Катарина Јевтовић, судијски помоћник у Основном суду у
Горњем Милановцу.

II
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у Основни суд у Мајданпеку:
1. Ивана Извонар, судијски помоћник у Основном суду у
Мајданпеку,
2. Владимир Стајић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду,
3. Јелена Петровић, дипломирани правник, МПИ „Победа”
д.о.о. Аранђеловац.
III
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у Основни суд у Ужицу:
1. Бранка Шаренац, корисник почетне обуке на Правосудној
академији,
2. Аида Никитовић, судијски помоћник у Основном суду у
Ужицу,
3. Марија Ракић, судијски помоћник у Привредном суду у
Ужицу.
IV
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судијску функцију у Привредни суд у Зрењанину:
Гордана Станисављевић Кирћански, судијски помоћник у
Вишем суду у Зрењанину.
V
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судијску функцију у Привредни суд у Чачку:
Светлана Даниловић, судијски помоћник у Вишем суду у
Чачку.
VI
Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судијску функцију у Привредни суд у Краљеву:
Ана Мајсторовић, судијски помоћник у Привредном суду у
Краљеву.
VII
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
РС број 92
У Београду, 29. децембра 2021. године
Народна скупштина Републике Србије
Председник,
Ивица Дачић, с.р.

6040

На основу члана 23. став 3. Закона о заштити конкуренције
(„Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 95/13) и члана 8. став 1. Закона о Народној скупштини („Службени гласник РС”, број 9/10),
Народна скупштина Републике Србије, на Шеснаестој седници Другог редовног заседања у 2021. години, одржаној 29. децембра 2021. године, донела је

ОД Л У КУ
о избору члана Савета Комисије за заштиту
конкуренције
I
За члана Савета Комисије за заштиту конкуренције бира се
Чедомир Радојчић, на период од пет година.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
РС број 93
У Београду, 29. децембра 2021. године
Народна скупштина Републике Србије
Председник,
Ивица Дачић, с.р.
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На основу члана 260. став 5. Закона о тржишту капитала
(„Службени гласник РС”, бр. 31/11, 112/15, 108/16, 9/20 и 153/20) и
члана 8. став 1. Закона о Народној скупштини („Службени гласник
РС”, број 9/10),
Народна скупштина Републике Србије, на Шеснаестој седници Другог редовног заседања у 2021. години, одржаној 29. децембра 2021. године, донела је

ОД Л У КУ
о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског
плана Комисије за хартије од вредности за 2021. годину
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана
Комисије за хартије од вредности за 2021. годину.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
РС број 95
У Београду, 29. децембра 2021. године
Народна скупштина Републике Србије
Председник,
Ивица Дачић, с.р.

6042

На основу члана 260. став 5. Закона о тржишту капитала
(„Службени гласник РС”, бр. 31/11, 112/15, 108/16, 9/20 и 153/20) и
члана 8. став 1. Закона о Народној скупштини („Службени гласник
РС”, број 9/10),
Народна скупштина Републике Србије, на Шеснаестој седници Другог редовног заседања у 2021. години, одржаној 29. децембра 2021. године, донела је

ОД Л У КУ
о давању сагласности на Финансијски план Комисије за
хартије од вредности за 2022. годину
I
Даје се сагласност на Финансијски план Комисије за хартије
од вредности за 2022. годину.
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II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
РС број 97
У Београду, 29. децембра 2021. године
Народна скупштина Републике Србије
Председник,
Ивица Дачић, с.р.

6044

На основу члана 61. став 2. Закона о енергетици („Службени
гласник РС”, бр. 145/14, 95/18 – др. закон и 40/21) и члана 8. став
1. Закона о Народној скупштини („Службени гласник РС”, број
9/10),
Народна скупштина Републике Србије, на Шеснаестој седници Другог редовног заседања у 2021. години, одржаној 29. децембра 2021. године, донела је

ОД Л У КУ
о давању сагласности на Финансијски план Агенције за
енергетику Републике Србије за 2022. годину
I
Даје се сагласност на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2022. годину.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
РС број 98
У Београду, 29. децембра 2021. године
Народна скупштина Републике Србије
Председник,
Ивица Дачић, с.р.

6045

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
РС број 96
У Београду, 29. децембра 2021. године
Народна скупштина Републике Србије
Председник,
Ивица Дачић, с.р.

На основу члана 8. став 1. Закона о Народној скупштини
(„Службени гласник РС”, број 9/10) и члана 239. став 3. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12 –
пречишћен текст),
Народна скупштина Републике Србије, на Шеснаестој седници Другог редовног заседања у 2021. години, одржаној 29. децембра 2021. године, донела је

6043

поводом разматрања Извештаја о раду Регулаторне
агенције за електронске комуникације и поштанске
услуге за 2020. годину

На основу члана 34. став 4. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14 и 6/16 – др. закон) и члана
8. став 1. Закона о Народној скупштини („Службени гласник РС”,
број 9/10),
Народна скупштина Републике Србије, на Шеснаестој седници Другог редовног заседања у 2021. години, одржаној 29. децембра 2021. године, донела је

ОД Л У КУ
о давању сагласности на Финансијски план
Регулаторног тела за електронске медије за 2022. годину
I
Даје се сагласност на Финансијски план Регулаторног тела за
електронске медије за 2022. годину.

ЗАКЉУЧAК

1. Прихвата се Извештај о раду Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2020. годину.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
РС број 94
У Београду, 29. децембра 2021. године
Народна скупштина Републике Србије
Председник,
Ивица Дачић, с.р.
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29. децембар 2021.
6046

На основу члана 8. став 1. Закона о Народној скупштини
(„Службени гласник РС”, број 9/10) и члана 238. ст. 4. и 5. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12
– пречишћен текст),
Народна скупштина Републике Србије, на Деветој посебној
седници у Дванаестом сазиву, одржаној 29. децембра 2021. године,
донела је

ЗАКЉУЧАК
поводом разматрања Извештаја о раду Агенције за
спречавање корупције за 2020. годину
1. Прихвата се Извештај о раду Агенције за спречавање корупције за 2020. годину.
2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
РС број 99
У Београду, 29. децембра 2021. године
Народна скупштина Републике Србије
Председник,
Ивица Дачић, с.р.

6047

На основу члана 8. став 1. Закона о Народној скупштини
(„Службени гласник РСˮ, број 9/10) и члана 238. став 5. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РСˮ, број 20/12 –
пречишћен текст),
Народна скупштина Републике Србије, на Деветој посебној
седници у Дванаестом сазиву, одржаној 29. децембра 2021. године,
донела је

ЗАКЉУЧAK
поводом разматрања Редовног годишњег извештаја
Повереника за заштиту равноправности за 2020. годину
1. Народна скупштина оцењује да је Повереник за заштиту
равноправности (у даљем тексту: Повереник) у свом Редовном годишњем извештају за 2020. годину целовито приказао активности
у области заштите од дискриминације.
2. Народна скупштина констатује да је дошло до напретка у
нормативном оквиру у области родне равноправности и забране
дискриминације и позива Владу на даље континуирано предузимање активности на усаглашавању прописа са међународним
стандардима, ради унапређења положаја и остваривања равноправности свих друштвених група.
3. Народна скупштина поздравља усвајање нових стратешких докумената, као што су Стратегија за превенцију и заштиту
деце од насиља, Стратегија за спречавање и борбу против родно
заснованог насиља према женама и насиља у породици и Стратегија за родну равноправност, те позива Владу на усвајање осталих
стратешких докумената чије важење је истекло.
4. Полазећи од налаза Повереника који се односе на кризне
ситуације, Народна скупштина указује на потребу укључивања
стручњака из различитих области, као и представника рањивих
група, односно њихових организација и институција за заштиту
људских права, у процес израде процедура за поступање у кризним ситуацијама. Потребно је предузимати мере у циљу подстицања волонтерског рада и друштвене одговорности.
5. Ради остваривања равноправности и заштите од дискриминације, потребно је промовисати националну, етничку, верску,
културну и другу разноврсност и међукултурни дијалог, узајамно
поштовање и сарадњу.
6. У циљу унапређивања положаја Рома, посебно Ромкиња и
ромске деце, Народна скупштина указује на потребу јачања капацитета пре свега на локалном нивоу, уз остваривање међуресорне

сарадње различитих актера и успостављање интегрисаних услуга
у погледу обезбеђивања личних докумената, приступа адекватном
становању, здравственим, образовним и услугама социјалне заштите, као и запошљавању.
7. У циљу заштите особа са инвалидитетом, Народна скупштина позива Владу да интензивира рад на унапређивању архитектонске и информационе приступачности, односно примену
универзалног дизајна у свим областима, са циљем омогућавања
несметаног приступа јавним објектима и површинама, превозу,
информацијама, комуникацијама и услугама за особе са инвалидитетом, лица која се отежано крећу, старије суграђане и децу.
8. Позива се Влада да континуирано извештава Народну
скупштину о спровођењу овог закључка.
9. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике
Србијеˮ.
РС број 100
У Београду, 29. децембра 2021. године
Народна скупштина Републике Србије
Председник,
Ивица Дачић, с.р.

6048

На основу члана 8. став 1. Закона о Народној скупштини
(„Службени гласник”, број 9/10) и члана 238. став 5. Пословника
Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12),
Народна скупштина Републике Србије, на Деветој посебној
седници у Дванаестом сазиву, одржаној 29. децембра 2021. године,
донела је

3АКЉУЧАК
поводом разматрања Редовног годишњег извештаја
Заштитника грађана за 2020. годину
1. Народна скупштина оцењује да је Заштитник грађана својим Редовним годишњим извештајем за 2020. годину, коју је обележила пандемија заразне болести COVID-19, кроз целовито представљање активности Заштитника грађана у извршавању уставних
и законских надлежности, дао општу оцену стања и квалитета
остваривања и заштите права грађана пред државним органима,
у ситуацији која је захтевала мере заштите којима су у одређеним
сегментима и на одређено време била ограничена поједина људска
права, те да је у датим околностима, представио стање државне
управе и јавног сектора у целини, указујући на неопходне системске промене кроз изградњу и јачање институција, у циљу унапређења владавине права, поштовања људских и мањинских права и
остваривања права грађана.
2. Народна скупштина, полазећи од оцене Заштитника грађана о положају грађана у односу на органе управе, препоручује
Влади да настави са континуираним: надзором над радом судске
управе и доследном применом прописа којима је регулисано поступање по притужбама на њихов рад; унапређивањем комуникације са грађанима; надзором над доследном применом прописа у
свим областима; анализирањем ефеката примене закона, у циљу
ефикасног и законитог остваривања права грађана и унапређивања механизама за заштиту њихових права; развијањем и применом технологије како би се повећала ефикасност рада органа и
служби градова и општина у корист грађана.
3. Народна скупштина позива Владу да континуирано извештава Народну скупштину о спровођењу ових закључака.
4. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
РС број 101
У Београду, 29. децембра 2021. године
Народна скупштина Републике Србије
Председник,
Ивица Дачић, с.р.

29. децембар 2021.

Број 130
6049

На основу члана 8. став 1. Закона о Народној скупштини
(„Службени гласник РСˮ, број 9/10) и члана 238. став 5. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РСˮ, број 20/12 –
пречишћен текст),
Народна скупштина Републике Србије, на Деветој посебној
седници у Дванаестом сазиву, одржаној 29. децембра 2021. године,
донела је
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8. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике
Србијеˮ.
РС број 102
У Београду, 29. децембра 2021. године
Народна скупштина Републике Србије
Председник,
Ивица Дачић, с.р.

ЗАКЉУЧAK
поводом разматрања Редовног годишњег извештаја
Заштитника грађана за 2020. годину
1. Народна скупштина оцењује да је Заштитник грађана у Редовном годишњем извештају за 2020. годину целовито приказао
активности у извршавању својих надлежности у циљу заштите и
унапређења људских и мањинских слобода и права.
2. Полазећи од оцена Заштитника грађана у области права
детета, Народна скупштина препоручује Влади да усвоји нови Национални план акције за децу, да се обезбеди да деца у уличној ситуацији не буду третирана као извршиоци казнених дела, већ као
жртве насиља, злостављања и занемаривања, као и да се предвиде
мере подршке за родитеље тешко болесне деце и деце са сметњама
у развоју и инвалидитетом којој је неопходна стална нега и помоћ.
3. Народна скупштина указује на потребу континуираног
спровођења мера и активности посвећених подизању свести јавности о родној равноправности и унапређивању положаја жена,
као и активности у циљу препознавања злочина из мржње, између
осталог и на основу сексуалне оријентације и родног идентитета.
4. Народна скупштина подржава Владу да обезбеди ефикасан систем услуга и сервиса подршке особама са инвалидитетом и
старијима, као и да донесе план процеса деинституционализације
у Републици Србији.
5. Полазећи од налаза Заштитника грађана који се односе
на националне савете националних мањина, Народна скупштина
позива Владу и надлежна министарства на организовање обука и
друге активности у циљу јачања капацитета националних савета
националних мањина за вршење свих овлашћења која им по закону припадају, као и за већу доступност информација о њиховој
улози.
6. У циљу унапређења положаја Рома и Ромкиња, нарочито у
области заштите здравља, потребно је обезбедити да здравствене
медијаторке наставе са радом у ромским насељима и да се становницима ромских насеља обезбеди што боље информисање о мерама заштите у случају избијања заразних болести.
7. Народна скупштина позива Владу да континуирано извештава Народну скупштину о спровођењу овог закључка.

6050

На основу члана 8. став 1. Закона о Народној скупштини
(„Службени гласник”, број 9/10) и члана 238. став 5. Пословника
Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12),
Народна скупштина Републике Србије, на Деветој посебној
седници у Дванаестом сазиву, одржаној 29. децембра 2021. године,
донела је

3АКЉУЧАК
поводом разматрања Извештаја о раду Повереника за
информације од јавног значаја и заштиту података о
личности за 2020. годину
1. Народна скупштина констатује да је Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности (у даљем
тексту: Повереник) у Извештају о раду Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности за 2020. годину
целовито представио активности Повереника у извршавању својих надлежности и дао општу оцену стања и квалитета спровођења Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
и Закона о заштити података о личности у 2020. години.
2. Народна скупштина подржава Владу у предузимању активности и мера на: континуираном унапређивању правног оквира
ради побољшања управног извршења решења Повереника; подизању одговорности органа власти и унапређењу спровођења овлашћења Повереника; спречавању злоупотреба права на слободан
приступ информацијама од јавног значаја; побољшању системског
приступа области заштите података о личности.
3. Народна скупштина позива Владу да редовно подноси Народној скупштини извештај о спровођењу ових закључака.
4. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
РС број 103
У Београду, 29. децембра 2021. године
Народна скупштина Републике Србије
Председник,
Ивица Дачић, с.р.
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29. децембар 2021.

М И Н И С ТА Р С Т ВА
6051

На основу члана 39а став 7. Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03,
72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09,
31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – др. закон,
142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18, 153/20 и 53/21),
Министар финансија доноси

П РА В И Л Н И К
о изменама и допунама Правилника о ближим
условима, начину и поступку за остваривање права
на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте,
биогорива и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5)
и 7) Закона о акцизама, који се користе за транспортне
сврхе и за грејање
Члан 1.
У Правилнику о ближим условима, начину и поступку за
остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона о акцизама, који се користе за транспортне сврхе и за грејање
(„Службени гласник РС”, бр. 112/12, 38/13, 93/13, 111/15, 81/18
и 93/19), у члану 1. речи: „108/16 и 30/18” замењују се речима:
„108/16, 30/18, 153/20 и 53/21”.
Члан 2.
У члану 4. став 1. мења се и гласи:
„Захтев за рефакцију акцизе лица из члана 2. став 2. тач. 1) и
4) овог правилника подносе у електронском облику преко портала Пореске управe, а физичка лица захтев за рефакцију акцизе на
деривате нафте који се користе за загревање стамбеног простора
могу да поднесу и писменим путем.”.
Став 2. мења се и гласи:
„Надлежна организациона јединица Пореске управе за физичко лице подносиоца захтева за рефакцију плаћене акцизе на
деривате нафте који се користе за загревање стамбеног простора
је организациона јединица Пореске управе према пребивалишту
физичког лица, а код закупа стамбеног простора према месту непокретности, односно боравишту физичког лица (у даљем тексту:
Пореска управа).”.
Члан 3.
У члану 8. став 1. реч: „писменог” замењује се речју: „електронског”, а речи: „у два примерка Пореској управи” замењују се
речима: „преко портала Пореске управе”.
Члан 4.
У члану 10. став 1. после речи: „доноси решење.” додају се
речи: „Решење о одобравању, односно одбијању права на рефакцију плаћене акцизе доставља се подносиоцу захтева у електрнском
облику у пореско сандуче на порталу Пореске управе.”.
Члан 5.
У члану 27. став 1. мења се и гласи:
„Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте, односно биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона, врши се на
основу писменог захтева који лице из члана 2. став 2. тачка 4) овог
правилника подноси у два примерка Пореској управи, односно
електронског захтева преко портала Пореске управе, најраније 20
дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте, односно биотечности који се користе за грејање пословног, односно
стамбеног простора.”.
Члан 6.
У члану 28. став 1. после речи: „доноси решење.” додају се
речи: „Решење о одобравању, односно одбијању права на рефакцију плаћене акцизе доставља се подносиоцу захтева у писменом

облику на адресу подносиоца захтева, односно у електрнском
облику у пореско сандуче на порталу Пореске управе.”.
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2022. године.
Број 110-00-547/2021-04
У Београду, 23. децембра 2021. године
Министар,
Синиша Мали, с.р.

6052

На основу члана 39б став 4. Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03,
72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09,
31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – др. закон,
142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18, 153/20 и 53/21),
Министар финансија доноси

П РА В И Л Н И К
о изменама и допунама Правилника о ближим
условима, начину и поступку за остваривање права
на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и
биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 7)
Закона о акцизама, који се користе као енергетска
горива у производњи електричне и топлотне енергије
или у индустријске сврхе
Члан 1.
У члану 1. Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате
нафте и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 7) Закона о акцизама, који се користе као енергетска горива у производњи
електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе („Службени гласник РС”, бр. 38/13, 93/13, 111/15, 101/16 и 18/18) речи:
„103/15 и 108/16” замењују се речима: „103/15, 108/16, 30/18,
153/20 и 53/21”.
Члан 2.
У члану 3. став 1. мења се и гласи:
„Захтев за рефакцију акцизе лица из члана 2. став 2. тач. 1) и
2) овог правилника подносе у електронском облику преко портала
Пореске управе.”.
Став 2. брише се.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 2. и 3.
Члан 3.
У члану 6. став 1. реч: „писменог” замењују се речју: „електронског”, а речи: „у два примерка Пореској управи” замењују се
речима: „преко портала Пореске управе”.
Члан 4.
У члану 7. став 1. додају се речи: „Решење о одобравању, односно одбијању права на рефакцију плаћене акцизе доставља се
подносиоцу захтева у електрoнском облику у пореско сандуче на
порталу Пореске управе.”.
Члан 5.
У члану 11. став 1. реч: „писменог” замењује се речју: „електронског”, а речи: „у два примерка Пореској управи” замењују се
речима: „преко портала Пореске управе”.
Члан 6.
У члану 12. став 1. додају се речи: „Решење о одобравању,
односно одбијању права на рефакцију плаћене акцизе доставља се
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подносиоцу захтева у електронском облику у пореско сандуче на
порталу Пореске управе.”.
Члан 7.
У члану 13. став 3. речи: „бр. 111/15, 106/16, 60/17, 117/17 и
120/17 – исправка” замењују се речима: „број 150/20”.
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2022. године.
Број 110-00-548/2021-04
У Београду, 23. децембра 2021. године
Министар,
Синиша Мали, с.р.

6053

На основу члана 29. 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),
Mинистар финансија доноси

П РА В И Л Н И К
о изменама и допунама Правилника о стандардном
класификационом оквиру и Контном плану за буџетски
систем
Члан 1.
У Правилнику о стандардном класификационом оквиру и
Контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС”, бр.
16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18,
14/19, 33/19, 68/19, 84/19, 151/20, 19/21 и 66/21), у члану 8. став 2.
после тачке 16) додаје се нова тачка 17) која гласи:
„Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти –
извор 17;”.
Досадашња тачка 17) постаје тачка 18).
Члан 2.
У члану 12. класа 200000 – Обавезе, категорија 210000 – Дугорочне обавезе, у групи 211000 – Домаће дугорочне обавезе, опис
синтетичког конта 211100 – Обавезе по основу емитованих хартија
од вредности, изузев акција, мења се и гласи:
„Обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија
од вредности, изузев акција;”
Садржај синтетичког конта 211100 – Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција, мења се и гласи:
„Синтетички конто 211100 – Обавезе умањене за дисконт по
основу емитованих хартија од вредности изузев акција, садржи
аналитички конто на којем се књиже обавезе умањене за дисконт
по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција.”
У групи 212000 – Стране дугорочне обавезе, опис синтетичког конта 212100 – Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција, мења се и гласи:
„Дугорочне стране обавезе умањене за дисконт по основу
емитованих хартија од вредности, изузев акција;”
Садржај синтетичког конта 212100 – Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција,
мења се и гласи:
„Синтетички конто 212100 – Дугорочне стране обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција садржи аналитички конто на којем се књиже дугорочне
стране обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија
од вредности, изузев акција.”
У категорији 220000 – Краткорочне обавезе, у групи 221000
– Краткорочне домаће обавезе, опис синтетичког конта 221100
– Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од
вредности, изузев акција, мења се и гласи:
„Краткорочне домаће обавезе умањене за дисконт по основу
емитованих хартија од вредности, изузев акција;”
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Садржај синтетичког конта 221100 – Краткорочне домаће
обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција, мења се и гласи:
„Синтетички конто 221100 – Краткорочне домаће обавезе
умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности,
изузев акција садржи аналитички конто на којем се књиже краткорочне домаће обавезе умањене за дисконт по основу емитованих
хартија од вредности, изузев акција.”
У групи 222000 – Краткорочне стране обавезе, опис синтетичког конта 222100 – Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција, мења се и гласи:
„Краткорочне стране обавезе умањене за дисконт по основу
емитованих хартија од вредности, изузев акција;”
Садржај синтетичког конта 222100 – Краткорочне стране
обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција, мења се и гласи:
„Синтетички конто 222100 – Краткорочне стране обавезе
умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности,
изузев акција садржи аналитички конто на којем се књиже краткорочне стране обавезе умањене за дисконт по основу емитованих
хартија од вредности, изузев акција.”
Члан 3.
У члану 14. класа 400000 – Текући расходи, категорија
440000 – Отплата камата и пратећи трошкови задуживања, у групи 441000 – Отплата домаћих камата, садржај синтетичког конта
441100 – Отплата камата на домаће хартије од вредности, мења се
и гласи:
„Синтетички конто 441100 – Отплата камата на домаће хартије од вредности садржи аналитичка конта на којима се књиже
отплата камата и дисконти на домаће краткорочне хартије од вредности и отплата камата и дисконти на домаће дугорочне хартије од
вредности.
Дисконт који представља разлику између више номиналне и
ниже тржишне вредности емитованих хартија од вредности евидентира се у години отплате.”
У групи 442000 – Отплата страних камата, садржај синтетичког конта 442100 – Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту, мења се и гласи:
„Синтетички конто 442100 – Отплата камата на хартије од
вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту садржи аналитичка конта на којима се књиже отплата камата и дисконта на краткорочне хартије од вредности емитоване на иностраном
финансијском тржишту и отплата камата и дисконта на дугорочне
хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту.
Дисконт који представља разлику између више номиналне и
ниже тржишне вредности емитованих хартија од вредности евидентира се у години отплате.”
У групи 442000 – Отплата страних камата, садржај синтетичког конта 442600 – Отплата камата на стране финансијске деривате, мења се и гласи:
„Синтетички конто 442600 – Отплата камата на стране финансијске деривате садржи аналитички конто на којем се књижи
отплата камата на стране финансијске деривате.
На субаналитичким контима 442600 – Отплата камата на
стране финансијске деривате, у вези са хеџинг трансакцијама, евидентирају се расходи настали по основу преноса средстава другој
уговорној страни по основу закључених уговора о финансијским
дериватима. Приливи средстава од друге уговорне стране по основу закључених уговора о финансијским дериватима евидентирају
се као корекција расхода на субаналитичким контима 442600 – Отплата камата на стране финансијске деривате до износа пренетих
средстава другој уговорној страни у динарској противвредности.
Разлика динарске противвредности између уплата и исплата са
другом уговорном страном уговора о финансијским дериватима,
признаће се у финансијским извештајима на контима отплате камата кредитору као позитиван или негативан резултат из хеџинг
трансакције.”
Члан 4.
У члану 16. класа 600000 – Издаци за отплату главнице и
набавку финансијске имовине, категорија 610000 – Отплата главнице, у групи 611000 – Отплата главнице домаћим кредиторима,
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опис синтетичког конта 611100 – Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција, мења се и гласи:
„Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од
вредности, изузев акција;”
Садржај синтетичког конта 611100 – Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција, мења се и гласи:
„Синтетички конто 611100 – Отплата главнице умањена за
дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција, садржи
аналитичка конта на којима се књиже отплата главнице умањена
за дисконт на домаће краткорочне хартије од вредности, изузев акција и отплата главнице умањена за дисконт на домаће дугорочне
хартије од вредности, изузев акција.”
У групи 612000 – Отплата главнице страним кредиторима,
опис синтетичког конта 612100 – Отплата главнице на хартије од
вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском
тржишту, мења се и гласи:
„Отплата главнице умањена за дисконт на хартије од вредности,
изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту;”
Садржај синтетичког конта 612100 – Отплата главнице на
хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту, мења се и гласи:
„Синтетички конто 612100 – Отплата главнице умањена за
дисконт на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту, садржи аналитичка конта на којима се књиже отплата главнице умањена за дисконт на краткорочне хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном
финансијском тржишту и отплата главнице умањена за дисконт на
дугорочне хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту.”
Садржај синтетичког конта 612600 – Отплата главнице на
стране финансијске деривате, мења се и гласи:
„Синтетички конто 612600 – Отплата главнице на стране финансијске деривате садржи аналитички конто на којем се књижи
отплата главнице на стране финансијске деривате.
На субаналитичким контима 612600 – Отплата главнице на
стране финансијске деривате, а у вези са хеџинг трансакцијама,
евидентирају се издаци настали по основу преноса средстава другој уговорној страни по основу закључених уговора о финансијским дериватима. Приливи средстава од друге уговорне стране
по основу закључених уговора о финансијским дериватима евидентирају се као корекција издатка на тим субаналитичким контима финансијских деривата до износа пренетих средстава другој
уговорној страни у динарској противвредности. Разлика динарске
противвредности између уплата и исплата са другом уговорном
страном уговора о финансијским дериватима, признаће се у финансијским извештајима на контима отплате главнице кредитору
као позитиван или негативан резултат из хеџинг трансакције.”
Члан 5.
У члану 17. класa 700000 – Текући приходи, опис категорије
780000 – Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу,
опис групе 781000 – Трансфери између буџетских корисника на
истом нивоу и опис синтетичког конта 781100 – Трансфери између
буџетских корисника на истом нивоу, мења се и гласи:
„Трансфери између корисника на истом нивоу”.
Садржај синтетичког конта 781100 – Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу, чији је опис измењен и гласи:
„Трансфери између корисника на истом нивоу“, мења се и гласи:
„Синтетички конто 781100 – Трансфери између корисника на
истом нивоу садржи аналитички конто на којем се књиже трансфери између корисника на истом нивоу и трансфери из буџета Републике у корист организација за обавезно социјално осигурање.”
Члан 6.
У Прилогу 2 – Контни план, у класи 200000 – ОБАВЕЗЕ, у
категорији 210000 – Дугорочне обавезе, опис синтетичког конта
211100 – Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција, мења се и гласи:
„Обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија
од вредности, изузев акција”.
Опис аналитичког конта 211110 – Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција, мења се и гласи:
„Обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија
од вредности, изузев акција”.

29. децембар 2021.
Опис субаналитичког конта 211111 – Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција, мења се и гласи:
„Обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија
од вредности, изузев акција”.
Опис синтетичког конта 212100 – Дугорочне стране обавезе
по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција, мења
се и гласи:
„Дугорочне стране обавезе умањене за дисконт по основу
емитованих хартија од вредности, изузев акција”.
Опис аналитичког конта 212110 – Дугорочне стране обавезе
по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција, мења
се и гласи:
„Дугорочне стране обавезе умањене за дисконт по основу
емитованих хартија од вредности, изузев акција”.
Опис субаналитичког конта 212111 – Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција,
мења се и гласи:
„Дугорочне стране обавезе умањене за дисконт по основу
емитованих хартија од вредности, изузев акција”.
У категорији 220000 – Краткорочне обавезе, опис синтетичког конта 221100 – Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција, мења се и гласи:
„Краткорочне домаће обавезе умањене за дисконт по основу
емитованих хартија од вредности, изузев акција”.
Опис аналитичког конта 221110 – Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција,
мења се и гласи:
„Краткорочне домаће обавезе умањене за дисконт по основу
емитованих хартија од вредности, изузев акција”.
Опис субаналитичког конта 221111 – Краткорочне домаће
обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција, мења се и гласи:
„Краткорочне домаће обавезе умањене за дисконт по основу
емитованих хартија од вредности, изузев акција”.
Опис синтетичког конта 222100 – Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција,
мења се и гласи:
„Краткорочне стране обавезе умањене за дисконт по основу
емитованих хартија од вредности, изузев акција”.
Опис аналитичког конта 222110 – Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција,
мења се и гласи:
„Краткорочне стране обавезе умањене за дисконт по основу
емитованих хартија од вредности, изузев акција”.
Опис субаналитичког конта 222111 – Краткорочне стране
обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција, мења се и гласи:
„Краткорочне стране обавезе умањене за дисконт по основу
емитованих хартија од вредности, изузев акција”.
У класи 600000 – ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И
НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ, у категорији 610000 –
Отплата главнице, опис синтетичког конта 611100 – Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција, мења се и
гласи:
„Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од
вредности, изузев акција”.
Опис аналитичког конта 611110 – Отплата главнице на домаће краткорочне хартије од вредности, изузев акција, мења се и
гласи:
„Отплата главнице умањена за дисконт на домаће краткорочне хартије од вредности, изузев акција”.
Опис субаналитичког конта 611111 – Отплата главнице на домаће краткорочне хартије од вредности, изузев акција, мења се и
гласи:
„Отплата главнице умањена за дисконт на домаће краткорочне хартије од вредности, изузев акција”.
Опис аналитичког конта 611120 – Отплата главнице на домаће дугорочне хартије од вредности, изузев акција, мења се и гласи:
„Отплата главнице умањена за дисконт на домаће дугорочне
хартије од вредности, изузев акција”.
Опис субаналитичког конта 611121 – Отплата главнице на
домаће дугорочне хартије од вредности, изузев акција, мења се и
гласи:
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„Отплата главнице умањена за дисконт на домаће дугорочне
хартије од вредности, изузев акција”.
Опис синтетичког конта 612100 – Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту, мења се и гласи:
„Отплата главнице умањена за дисконт на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту”.
Опис аналитичког конта 612110 – Отплата главнице на краткорочне хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту, мења се и гласи:
„Отплата главнице умањена за дисконт на краткорочне хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту”.
Опис субаналитичког конта 612111 – Отплата главнице на
краткорочне хартије од вредности, изузев акција, емитоване на
иностраном финансијском тржишту, мења се и гласи:
„Отплата главнице умањена за дисконт на краткорочне хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту”.
Опис аналитичког конта 612120 – Отплата главнице на дугорочне хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту, мења се и гласи:
„Отплата главнице умањена за дисконт на дугорочне хартије
од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту”.
Опис субаналитичког конта 612121 – Отплата главнице на
дугорочне хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту, мења се и гласи:
„Отплата главнице умањена за дисконт на дугорочне хартије
од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту”.
У класи 700000 – ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, у категорији 710000
– ПОРЕЗИ, у групи 713000 – Порез на имовину, после субаналитичког конта 713426 – Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица, додаје се субаналитички
конто и опис тог конта који гласе:
„713427 – Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима”.
Опис категорије 780000 – ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ, мења се и гласи:
„ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ”.
Опис групе 781000 – ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ, мења се и гласи:
„ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ”.
Опис синтетичког конта 781100 – Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу, мења се и гласи:
„Трансфери између корисника на истом нивоу”.
Опис аналитичког конта 781110 – Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу, мења се и гласи:
„Трансфери између корисника на истом нивоу”.
Опис субаналитичког конта 781111 – Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу, мења се и гласи:
„Трансфери између корисника на истом нивоу”.
После субаналитичког конта 781112 – Трансфери од директних ка индиректним буџетским корисницима на истом нивоу, додају
се аналитичка и субаналитичка конта и описи тих конта који гласе:
„781120 – Трансфери из буџета Републике у корист организација за обавезно социјално осигурање
781121 – Трансфери из буџета Републике у корист Републичког фонда за здравствено осигурање
781122 – Трансфери из буџета Републике у корист Републичког фонда за ПИО за категорију осигураника запослених
781123 – Трансфери из буџета Републике у корист Републичког фонда за ПИО за категорију осигураника пољопривредника
781124 – Трансфери из буџета Републике у корист Републичког фонда за ПИО за категорију осигураника самосталних делатности
781125 – Трансфери из буџета Републике по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за поједине категорије
осигураника из категорије осигураника запослених обезбеђен у
буџету Републике
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781126 – Трансфери из буџета Републике у корист Националне службе за запошљавање
781127 – Трансфери из буџета Републике у корист Фонда за
социјално осигурање војних осигураника”.
Члан 7.
Одредбе члана 1. примењују се од 1. јануара 2022. године.
Одредбе чл. 5. и 6. овог правилника у делу који се односи на
измене у категорији 780000 – Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу, примењују се почев од 1. јануара 2023. године и користе се у изради финансијских планова за 2023. годину.
Одредба члана 6. овог правилника у делу који се односи на
субаналитички конто 713427 – Порез на пренос апсолутних права
на употребљаваним моторним возилима примењује се од 31. марта 2022. године.
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-9/2021-001-003
У Београду, 28. децембра 2021. године
Министар,
Синиша Мали, с.р.

6054

На основу члана 75. 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. закон),
Министар финансија доноси

П РА В И Л Н И К
о изменама и допунама Правилника о начину
припреме, састављања и подношења финансијских
извештаја корисника буџетских средстава, корисника
средстава организација за обавезно социјално
осигурање и буџетских фондова
Члан 1.
У Правилнику о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање
и буџетских фондова („Службени гласник РС”, бр. 18/15, 104/18,
151/20, 8/21 и 41/21), у члану 4. став 3. тачка 5) мења се и гласи:
„5) износ извршене исплате који је књижен на конту 015200
– Аванси за нефинансијску имовину, када се имовина набавља из
текућих прихода, тако што се задужује одговарајући субаналитички конто у оквиру класе 500000 – Издаци за нефинансијску имовину, уз одобрење субаналитичког конта 311151 – Нефинансијска
имовина у припреми.”.
Члан 2.
У члану 7. став 5. мења се и гласи:
„На ознаци ОП број 2358 исказује се мањак прихода и примања – дефицит, тако што се мањак прихода и примања (ОП број
2347) или вишак прихода и примања (ОП број 2346), коригује за
износе на ознаци ОП број 2348 и ОП број 2354.”.
Члан 3.
У члану 10. после става 3. додају се нови ст. 4–7, који гласе:
„У колону 6 корисници средстава буџета Републике Србије,
као и организацијe за обавезно социјално осигурање уносе износ укупно остварених прихода и примања, односно извршених
расхода и издатака извора 01 и извора 02, а корисници средстава
буџета који не припадају буџету Републике Србије, уносе износ
укупно остварених прихода и примања, односно извршених расхода и издатака извора 07 за средства примљена из буџета Републике
Србије, као и износ извршених расхода и издатака извора 17 која
потичу из буџета Републике Србије.

12

Број 130

29. децембар 2021.

У колону 7 корисници средстава буџета аутономних покрајина уносе износ укупно остварених прихода и примања, односно извршених расхода и издатака извора 01 и извора 02, а корисници средстава буџета који не припадају буџету аутономних покрајина, уносе
износ укупно остварених прихода и примања, односно извршених расхода и издатака извора 07 за средства примљена из буџета аутономних покрајина, као и износ извршених расхода и издатака извора 17 која потичу из буџета аутономних покрајина.
У колону 8 корисници средстава буџета општине/града уносе износ укупно остварених прихода и примања, односно извршених
расхода и издатака извора 01 и извора 02, а корисници средстава буџета који не припадају буџету општине/града, уносе износ укупно
остварених прихода и примања, односно извршених расхода и издатака извора 07 за средства примљена из буџета општине/града, као и
износ извршених расхода и издатака извора 17 која потичу из буџета општине/града.
У колону 9 уноси се износ остварених прихода и примања, односно извршених расхода и издатака извора 03.”.
Досадашњи став 4. постаје став 8.
Досадашњи став 5, који постаје став 9, мења се и гласи:
„У колону 11 уноси се износ остварених прихода и примања извора 04, 09, 10, 11, 12 и 16, односно извршених расхода и издатака
извора 04, 09, 10, 11, 12, 13, 14 и 16.”.
Досадашњи ст. 6–13. постају ст. 10–17.
Члан 4.
У Oбрасцу 2 – Биланс прихода и расхода, који је одштампан уз Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник РС”, бр. 18/15, 104/18, 151/20, 8/21 и 41/21) и чини његов саставни део, у колони 1 – Ознака ОП 2357, у колони
3 – Опис речи: „ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346+2348-2354)>0 или (2348-2347-2354)>0” замењују се речима:
„ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346+2348-2347-2354)>0”.
У колони 1 – Ознака ОП 2358, у колони 3 – Опис речи: „МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – ДЕФИЦИТ (2347-2348+2354)>0”
замењују се речима: „МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – ДЕФИЦИТ (2347+2354-2346-2348)>0”.
Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се почев
од припреме, састављања и подношења годишњих финансијских извештаја за 2021. годину.
Број 110-00-10/2021-001-003
У Београду, 28. децембра 2021. године
Министар,
Синиша Мали, с.р.

6055

На основу члана 8. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон),
Министар финансија доноси

П РА В И Л Н И К
о Списку корисника јавних средстава
Члан 1.
Овим правилником утврђује се Списак корисника јавних средстава, у оквиру којег су посебно евидентирани директни и индиректни корисници средстава буџета Републике Србије, односно буџета локалне власти, корисници средстава организација за обавезно
социјално осигурање, јавне агенције, организације на које се примењују прописи о јавним агенцијама или су контролисане од стране
државе, као и други корисници јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, на основу података Агенције
за привредне регистре, односно одговарајућег регистра, као и корисници јавних средстава који нису укључени у систем консолидованог
рачуна трезора, а припадају јавном сектору.
Списак корисника јавних средстава из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 2.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о Списку корисника јавних средстава (,,Службени гласник
РС”, број 160/20).
Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2022. године.

Члан 3.
Број 110-00-11/21-001-005
У Београду, 23. децембра 2021. године
Министар,
Синиша Мали, с.р.
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На основу члана 42а став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13,
142/14, 103/15 и 101/16),
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

П РА В И Л Н И К
о изменама и допунама Правилника о условима и
начину остваривања права на кредитну подршку
Члан 1.
У Правилнику о условима и начину остваривања права на
кредитну подршку („Службени гласник РСˮ, бр. 48/17, 88/17,
84/18, 23/19, 27/20, 36/21 и 102/21), у члану 2. став 1. тачка 2) после речи: „цвећарства” додају се речи: „који обухвата набавку семена, садног материјала и средстава за заштиту биља”.
У тачки 6) тачка на крају замењује се тачком и запетом.
После тачке 6) додаје се тачка 7) која гласи:
„7) развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства
и цвећарства који обухвата набавку ђубрива.”.
После става 5. додаје се став 6, који гласи:
„Олакшани приступ коришћењу кредита из става 1. тачка 7)
овог члана остварује се кроз субвенционисање камате на кредит,
и то тако да се каматна стопа која је једнака референтној каматној
стопи Народне банке Србије увећава за 4,5 процентна поена и не
умањује (обрачуната конформном методом на стварни број дана
у години) за кредитну подршку са роком отплате до три године.”.
Члан 2.
У члану 4. тачка 1) после речи: „из члана 2. став 1. тач. 2)–4)”
додају се речи: „и 7)”.
После тачке 5) додаје се нова тачка 5а), која гласи:
„5а) да за кредите одобрене за намену из члана 2. став 1. тачка 7) овог правилника каматна стопа на годишњем нивоу није већа
од референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за 4,5
процентна поена (обрачуната конформном методом на стварни
број дана у години);”.
Тачка 6) мења се и гласи:
„6) да је за лице из члана 3. овог правилника фиксна каматна
стопа на неотплаћени део кредита 3% на годишњем нивоу у периоду отплате кредита, осим:
(1) за физичко лице – носиоца комерцијалног породичног
пољопривредног газдинства које је уписано у Регистар са пребивалиштем које је на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, односно које је навршило највише 40 година живота у
текућој години, односно које је женског пола, за које је фиксна каматна стопа на неотплаћени део кредита 1% на годишњем нивоу у
периоду отплате кредита,
(2) за кредите одобрене за развој сточарства који обухвата
набавку квалитетних приплодних јуница и квалитетних приплодних крава старости до пет година из члана 2. став 1. тачка 6) овог
правилника, за које је фиксна каматна стопа на неотплаћени део
кредита 1% на годишњем нивоу у периоду отплате кредита,
(3) за кредите одобрене за развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства за набавку ђубрива из члана
2. став 1. тачка 7) овог правилника, за које је фиксна каматна стопа
на неотплаћени део кредита 0% на годишњем нивоу у периоду отплате кредита;”.
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.
Број 110-00-161/2021-09
У Београду, 27. децембра 2021. године
Министар,
Бранислав Недимовић, с.р.
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На основу члана 55. став 2. Закона о безбедности хране
(„Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 17/19),
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

П РА В И Л Н И К
o изменама и допуни Правилника о квaлитeту
прoизвoдa oд вoћa и пoврћa
Члан 1.
У Правилнику о квaлитeту прoизвoдa oд вoћa и пoврћa
(„Службени гласник РСˮ, број 128/20), у члану 53. став 2. после
речи: „јестиво уље” додају се запета и реч: „шећер”.
Члан 2.
Члан 68. мења се и гласи:
„Члан 68.
Умак од поврћа je прoизвoд који се добија одговарајућим
технолошким поступком од уситњених делова поврћа, са или без
додатка каше од поврћа односно концентрисане каше од поврћа, и
састојака који се додају ради постизања карактеристичног мириса
и укуса.
Кечап од парадајза је производ који се добија одговарајућим
технолошким поступком од парадајза и/или концентрисаних производа од парадајза (пире, паста, каша, сок), са или без додатка
другог поврћа у сврху корекције укуса.
При производњи производа из ст. 1. и 2. овог члана могу се
додати: брашно, скроб до 5% (m/m), кухињска со до 3% (m/m), шећер, сирће, зачини и екстракти зачина.
Поред додатака из става 3. овог члана умаку од поврћа могу
се додати масти и уља биљног или животињског порекла и протеини биљног, животињског или микробиолошког порекла.ˮ
Члан 3.
У члану 70. став 1. уводна реченица мења се и гласи:
„Кечап од парадајза треба да испуњава следеће услове квалитета:ˮ
У тачки 5) речи: „из поврћа” замењују се речима: „од парадајза”.
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује
се од 31. децембра 2021. године.
Број 110-00-180/2021-09
У Београду, 21. децембра 2021. године
Министар,
Бранислав Недимовић, с.р.
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На основу члана 7. став 2. Закона о безбедности и здрављу
на раду (,,Службени гласник РС”, бр. 101/05, 91/15 и 113/17 – др.
закон),
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
доноси

П РА В И Л Н И К
о измени и допуни Правилника o превентивним мерама
за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад
Члан 1.
У Правилнику о превентивним мерама за безбедан и здрав
рад при коришћењу опреме за рад („Службени гласник РС”, бр.

29. децембар 2021.

Број 130

23/09, 123/12, 102/15 и 101/18), у члану 1. после речи: „захтеви”
додају се речи: „безбедности и здравља на раду”.
Члан 2.
У члану 2. став 1. тач. 2) и 4) мењају се и гласе:
„2) коришћење опреме за рад јесу све активности које се односе на опрему за рад као што су покретање или заустављање, односно њена употреба, транспортовање, поправљање, измена, одржавање, сервисирање и нарочито чишћење;
4) подручје опасности јесте подручје унутар опреме за рад и/
или у њеној околини, у којем за запосленог који је изложен опасностима и/или штетностима постоји ризик за његову безбедност
и/или здравље;”.
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-00002/2021-01
У Београду, 20. децембра 2021. године
Министар,
проф. др Дарија Кисић Тепавчевић, с.р.

6059

На основу члана 7. став 2. Закона о безбедности и здрављу на
раду („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 91/15 и 113/17 – др. закон),
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
доноси

П РА В И Л Н И К
о измени и допунама Правилника о превентивним
мерама за безбедан и здрав рад при излагању
вештачким оптичким зрачењима
Члан 1.
У Правилнику о превентивним мерама за безбедан и здрав
рад при излагању вештачким оптичким зрачењима („Службени
гласник РС”, бр. 120/12 и 29/13 – исправка), у члану 7. став 2. после речи: „зрачењу прекорачене” додају се речи: „или да могу бити
прекорачене”.
Члан 2.
У члану 8. тачка 3) запета и речи: „као и значење тих резултата” замењују се речима: „и/или мерења уз објашњење њиховог
значења и могућих опасности и штетности који могу настати
услед излагања вештачком оптичком зрачењу”.
Члан 3.
У члану 10. после става 3. додају се нови ст. 4. и 5, који гласе:
„Резултати праћења здравственог стања запослених чувају се
у одговарајућем облику којим се обезбеђује могућност накнадног
увида уз поштовање обавезе о поверљивости података о личности.
Сваком запосленом потребно је на лични захтев обезбедити
приступ његовим подацима о здравственом стању и резултатима
праћења здравственог стања.”
Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 6. и 7.
У досадашњем ставу 5. који постаје став 7. у тачки 3) подтачка (4) после тачке на крају додају се речи: „Служба медицине рада
може предложити да се изврши лекарски преглед изложених лица.”

145

6060

На основу члана 7. став 2. Закона о безбедности и здрављу
на раду („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 91/15 и 113/17 – др.
закон),
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
доноси

П РА В И Л Н И К
о изменама и допунaма Правилника о превентивним
мерама за безбедан и здрав рад при излагању
електромагнетском пољу
Члан 1.
У Правилнику о превентивним мерама за безбедан и здрав
рад при излагању електромагнетском пољу („Службени гласник
РС”, број 111/15), у члану 3. став 1. тачка 2) подтачка (1) после
речи: „електромагнетског поља” додају се речи: „у ткиво”.
Члан 2.
У члану 4. став 4. речи: „став 9.” замењују се речима: „ст. од
10. до 13.”
Став 6. брише се.
У досадашњем ставу 7. који постаје став 6. после речи: „члана 6.” додају се речи: „став 2.”, а речи: „ст. 1, 4. и 5.” замењују се
речима: „ст. од 1. до 5.”
У досадашњем ставу 8. који постаје став 7. у тачки 1) подтачка (3) речи: „тачка 5)” замењују се речима: „тачка 6)”, a у тачки 2)
број подтачке од 4. до 7. замењује се бројем подтачке од 1. до 4.”
У досадашњем ставу 9. који постаје став 8. тачкa 2) подтачка
(1) мења се и гласи:
„(1) граничне вредности изложености праћене сензорским
ефектима су прекорачене само привремено,”.
Досадашњи ст. од 7. до 10. постају ст. од 6. до 9.
Члан 3.
У члану 5. став. 10. речи: „чланом 6.” замењују се речима:
„чл. 6. и 7.”
Члан 4.
У члану 6. став 2. речи: „чланом 4. ст. 1, 2. и 3.” замењују се
речима: „чланом 5. ст. од 1. до 5.”
У ст. 10. и 14. речи: „ст. 7. и 8.” замењују се речима: „ст. од
5. до 8.”
У ставу 12. после речи: „ефектима, утврди” додају се речи:
„и евидентира”.
Члан 5.
У Прилогу 3. ТЕРМИЧКИ ЕФЕКТИ ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ИЗЛОЖЕНОСТИ И АКЦИОНЕ ВРЕДНОСТИ У ФРЕКВЕНЦИЈСКОМ РАСПОНУ ОД 100 kHz ДО 300 GHz, Табела Б1 у колони Акциона вредност (ALs(S)) за густину снаге речи: „[Vm–1]
(RMS)” замењују се речима: „[Wm–2]”.

Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
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На основу члана 39. став 4. Закона о Националном оквиру
квалификација Републике Србије („Службени гласник РС”, бр.
27/18 и 6/20),
Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

П РА В И Л Н И К
о ближим условима у погледу програма, кадра,
простора, опреме и наставних средстава за стицање
статуса јавно признатог организатора активности
образовања одраслих
Општа одредба
Члан 1.
Овим правилником прописују се ближи услови у погледу
програма, кадра, простора, опреме и наставних средстава на основу којих основна и средња школа и друга организација могу стећи
статус јавно признатог организатора активности образовања одраслих (у даљем тексту: ЈПОА).
Испуњеност услова прописаних овим правилником за основну и средњу школу утврђује министарство надлежно за послове
образовања (у даљем тексту: Министарство), а за другу организацију Агенција за квалификације (у даљем тексту: Агенција), у
складу са законом.
Активности за које се стиче статус ЈПОА
Члан 2.
Статус ЈПОА у складу са овим правилником може да се стекне за активности:
1) неформалног образовања одраслих којима се стичу компетенције и/или квалификације, и то за обуке за:
(1) стицање квалификацијa нивоа од 1 до 3 и 5 НОКС-а у
складу са стандардом квалификације,
(2) рад у занимању у оквиру стандарда квалификације,
(3) стицање појединачних компетенција из стандарда квалификације;
(4) стицање више појединачних исхода учења из стандарда
квалификације;
(5) стицање исхода учења, односно знања и вештина и/или
компетенције које нису обухваћене националним квалификацијама, а које су релевантне за обављање послова у оквиру одређеног
занимања, у складу са прописима којима се уређује област запошљавања;
2) неформалног образовања одраслих којим се унапређују
знања, вештине и способности, ради личног и професионалног развоја и друштвено одговорног понашања;
3) пружања услуга каријерног вођења и саветовања;
4) признавања претходног учења, којом се у посебном поступку процењују знања, вештине и ставови стечени образовањем,
животним или радним искуством за нивое од 1 до 3 и 5 НОКС-а, у
складу са стандардом квалификације.
Основна школа може да стекне статус ЈПОА за активности
из става 1. тачка 1) подтачка (4) на нивоу НОКС 1 и из тач. 2)–4)
овог члана.
Средња школа може да стекне статус ЈПОА за све активности
из става 1. овог члана.
Друга организација може да стекне статус ЈПОА за активности из става 1. тач. 1)–3) овог правилника.
Начин структурисања програма за реализацију обука
Члан 3.
Програм обуке из члана 2. став 1. тачка 1) подтачка (1) за стицање целе квалификације припрема се модуларно, тако да један
модул одговара једној или више компетенција из стандарда квалификације и/или исходима учења који омогућавају рад у једном
занимању из стандарда квалификације.
ЈПОА на основу програма из става 1. овог члана може да организује обуку за стицање целе квалификације, обуку за стицање

делимичне квалификације, односно једне или више компетенција
у оквиру једног или више модула и обуку за стицање појединачних исхода учења који омогућавају рад у једном или више занимања из стандарда квалификације.
Програм обуке из члана 2. став 1. тачка 1). подтач. (2) и (3)
за стицање делимичне квалификације припрема се модуларно у
складу са ставом 1. овог члана.
ЈПОА који jе структурисао програм у складу са ст. 2. и 3.
овог члана, може, према потребама полазника, да изврши прилагођавање програма издвајањем појединих исхода учења из модула
који воде стицању појединачних знања и/или вештина, и/или способности и ставова из стандарда квалификације.
Програм обуке из члана 2. став 1. тачка 1) подтач. (4) припрема се према у складу са ставом 4. овог члана
ЈПОА који намерава да реализује обуку из става 4. овог члана
доставља Агенцији податке о обуци, најмање 10 радних дана пре
реализације обуке ради уписа у Регистар националног оквира квалификација Републике Србије (у даљем тексту: Регистар НОКС), у
складу са правилником којим се утврђује Регистар НОКС-а.
Програм из члана 2. став 1. тачка 1) подтач. (5) и тачка 2)
структурише се у тематске целине које представљају заокружене
исходе учења у складу са циљевима програма.
Услови погледу програма за реализацију обука
Члан 4.
Програм обуке из члана 2. стaв 1. тач. 1) и 2) овог правилника
мора да садржи:
1) назив програма;
2) општи опис програма;
3) циљ програма;
4) назив и шифру стандарда квалификације ако је заснован на
стандарду квалификације;
5) КЛАСНОКС/ISCED 2013f сектор;
6) исходе учења;
7) услове за упис полазника (приступни захтеви у погледу
образовања или обучавања, године живота, радног искуства, посебни услови – здравствени или по основу других прописа);
8) назив модула, трајање, садржај, начин организације, облике учења и методе остваривања сваког појединачног модула (за
програме обуке за стицање целе квалификације), односно теме;
9) трајање програма у сатима;
10) начин организације, облике учења и методе остваривања
програма;
11) ако се програм реализује код послодавца, исходе учења
и садржај дела програма који се кроз практичан рад обавља код
послодавца;
12) прилагођеност програма искуству, стеченом образовању,
знању, вештинама и способностима полазника, начин обезбеђивања приступачности и реализације програма за особе са инвалидитетом;
13) материјале за учење и подучавање;
14) начин организације и садржај испита (пример испитних
задатака, критеријуме за оцењивање) за проверу савладаности
програма, односно модула из члана 2. став 1. тачка 1) подтач. (1)–
(4), односно садржај и начин провере савладаности програма из
члана 2. став 1. тачка 1) подтачка (5) и тачка 2);
15) максимални број полазника по групи;
16) кадрове који ће остваривати програм;
17) услове у погледу простора, опреме и средстава обезбеђених за остваривање програма;
18) ако се програм реализује на даљину, спецификацију опреме и комуникационо-информатичке технологије за успостављање
и одржавање двосмерне комуникације на линији извођач програма
– полазник ради реализације програма на даљину (делови програма, консултације, самопровере, провере знања и сл.);
19) начин на који се програм чини доступним јавности;
20) назив јавне исправе, уверења или потврде, која се издаје полазнику за завршен програм, у складу са правилником којим
се прописује назив, садржај и изглед јавних исправа у образовању
одраслих.
Програм из става 1. овог члана припрема се према упутству
које на свом званичном сајту објављује Агенција.

29. децембар 2021.
Програми страних језика
Члан 5.
Програм страних језика мора бити припремљен у складу са
стандардима компетенција за нивое Заједничког европског оквира
за живе језике.
Испуњеност услова за програме из става 1. овог члана утврђује се на основу дозволе надлежног тела и/или организације за
издавање исправа о знању одговарајућег страног језика.
ЈПОА који има дозволу из става 2. овог члана издаје исправе о стеченом нивоу знања страног језика за нивое Заједничког
европског оквира за стране језике на обрасцу прописаном од стране надлежног тела и/или организације која је издала дозволу.
За ЈПОА који нема дозволу за издавање исправа из става 2.
овог члана, испуњеност услова за програм страних језика утврђује
се у складу са овим правилником.
ЈПОА из става 4. овог члана издаје потврду о савладаном
програму за учење страног језика у складу са правилником којим
се прописује назив, садржај и изглед јавних исправа у образовању
одраслих.
Програми за рад на рачунару
Члан 6.
Програм обука за рад на рачунару мора бити припремљен у
складу са Европским стандардом за познавање рада на рачунару
(ICDL), односно у складу са стандардом произвођача софтвера.
Испуњеност услова за програме из става 1. овог члана утврђује се на основу дозволе надлежног тела и/или организације за
издавање исправе о знању рада на рачунару.
ЈПОА који има дозволу из става 2. овог члана издаје исправе
на обрасцу прописаном од стране надлежног тела и/или организације која је издала дозволу.
За ЈПОА који нема дозволу за издавање исправа из става 2.
овог члана, испуњеност услова се утврђује у складу са овим правилником.
ЈПОА који нема дозволу за издавање исправа из става 2. овог
члана, издаје потврду о савладаном програму обуке, у складу са
правилником којим се прописује назив, садржај и изглед јавних
исправа у образовању одраслих.
Статус ЈПОА за активност признавања претходног учења
Члан 7.
Основна и средња школа стичу статус ЈПОА за активност
признавања претходног учења у складу са правилником којим су
прописани стандарди и начин спровођења поступка признавања
претходног учења.
Статус ЈПОА за активност пружања услуге каријерног
вођења и саветовања
Члан 8.
За стицање статуса ЈПОА за активност пружања услуга каријерног вођења и саветовања, основна и средња школа и друга
организација, уз захтев за стицање статуса, подносе доказе о испуњености стандарда у погледу програма и вештина управљања
каријером, компетенција каријерних практичара и организације
услуга, у складу са правилником којим су утврђени стандарди
услуга каријерног вођења и саветовања.
Провера савладаности програма
Члан 9.
Провера савладаности програма обуке из члана 2. став 1. тачка 1) обавља се на испиту.
Испит из става 1. овог члана полаже се пред испитном комисијом ЈПОА која има три члана који су стручњаци у одговарајућој
стручној, односно научној области, два из реда извођача програма,
од којих је један председник комисије и једног представника послодаваца, који може бити и инструктор.
На испиту за проверу савладаности програма из члана. 2.
став 1. тачка (1) овог правилника, највише један члан испитне комисије може да буде извођач програма који је реализовао програм,
укључујући инструктора.
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На испиту за проверу савладаности програма из члана. 2.
став 1. тачка 1) подтач. (2) и (3) овог правилника, највише два члана испитне комисије, могу да буду извођачи програма који су реализовали програм, укључујући инструктора.
На испиту за проверу савладаности програма из члана 2. став
1. тачка 1) подтачка (4), испитну комисију чине три стручњака из
одговарајуће стручне, односно научне области, од којих је један
председник комисије.
Провера савладаности програма из члана 2. став 1. тачка 1)
подтачка (5) и тачка 2) овог правилника, укључујући програме
страних језика и програма обуке на рачунару, реализује се на начин утврђен програмом.
Кадар из члана 12. став 1. тач. 2) и 3) овог правилника пружа
подршку члановима испитне комисије у припреми за оцењивање
на испиту.
Програм испита
Члан 10.
Испит за проверу савладаности програма обуке из члана 2.
став 1. тачка 1), састоји се од обављања теоријских и практичних
радних задатака. У оквиру испита полазник извршава најмање два
(2), а највише четири (4) радна задатка.
За сваки предвиђени исход и/или компетенцију који се проверава на испиту из става 1. oвог члана, ЈПОА, утврђује се листа
задатака која мора бити доступна полазницима пре почетка реализације програма.
Полазник из става 2. овог члана извлачи задатке непосредно
пре почетка испита.
За извршење радног задатка полазник треба да има довољно
времена за припрему. Након извршења радног задатка полазник
пред испитном комисијом образлаже извршене радње и поступке.
Оцена на испиту се изражава са: „положио” или „није положио”.
Испитна комисија даје оцену „положио” полазнику који на
испиту из става 1. овог члана реши најмање 51% од сваког постављеног задатака.
Испитна комисија утврђује оцену већином гласова.
Издавање исправе о савладаном програму обуке
Члан 11.
ЈПОА, у складу са правилником којим су прописане јавне
исправе у образовању одраслих, полазнику који положи испит из
члана 9. овог правилника, издаје:
1) за завршен програм обуке из члана 2. став 1. тачка 1) подтачка (1) – сертификат о стеченој квалификацији у целини;
2) за завршен програм обуке из члана 2. став 1. тачка 1) подтач. (2) и (3) – уверење;
3) за савладан програм из члана 2. став 1. тачка 1) подтач. (4)
и (5) и тачка 2) и обуку из члана 3. став 4. – потврду.
Полазнику који заврши обуку за стицање вештина управљања каријером у оквиру програма каријерног вођења ЈПОА издаје
потврду да је похађао обуку.
Услови у погледу кадра за остваривање активности
образовања одраслих
Члан 12.
Ради реализације програма из члана 2. став 1. тач. 1) и 2) овог
правилника, ЈПОА мора да има одговарајући кадар:
1) извођаче програма образовања одраслих:
(1) за програме из члана 2. став 1. тачка 1) подтач. (1)–(4)
овог правилника у основној и средњој школи наставници, а у другој организацији предавачи, који имају одговарајуће образовање у
складу са правилницима који прописују степен и врсту образовања наставника, врсту образовања наставника у основној и средњој
школи, односно стандардом квалификације;
(2) инструктора за практичан рад, који има најмање три године радног искуства на пословима, односно у занимању или групи
занимања који су релевантни за реализацију програма и најмање
исти ниво образовања за који се полазник обучава;
(3) за програме из члана 2. став 1. тачка 1) подтачка (5) и тачка 2) овог правилника, у основној и средњој школи наставници, а
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у другој организацији предавач, тренер, водитељ или инструктор,
који имају одговарајуће образовање утврђено програмом из члана
3. став 1. овог правилника;
2) стручног сарадника андрагога, психолога и библиотекара;
3) сарадник за организацију образовања одраслих.
Кадар из става 1. овог члана мора да буде у радном односу
или радно ангажован по другом основу код ЈПОА, а инструктор
може да буде и лице ангажовано код послодавца код кога се реализује практичан рад.
Послове из става 1. тачка 3) овог члана може да обавља
стручни сарадник андрагог.
По потреби, ЈПОА може да има у радном односу или на други начин ангажоване педагошког или андрагошког асистента, у
складу са законом.
Ако ЈПОА није у могућности да ангажује стручног сарадника
андрагога, психолога и библиотекара, у поступку за издавање одобрења процењује се оправданост одступања.
Испуњеност услова из става 1. овог члана основна и средња школа доказује само за кадар за који услови нису проверени
приликом доношења решења о верификацији установе, у складу
са законом.
Ако у току трајања статуса ЈПОА промени кадар, о томе
обавештава Министарство, односно Агенцију у року од 8 дана од
дана извршене промене.
Андрагошке компетенције кадра
Члан 13.
Кадар из члана 12. став 1. овог правилника дужан је да у року
од три месеца од дана стицања статуса ЈПОА стекне најмање три
од пет андрагошких компетенција које се односе на:
1) планирање и извођење активности учења одраслих;
2) подстицање одраслих на учење;
3) методе и технике у образовању одраслих;
4) комуникација и групна динамика у образовању и учењу
одраслих;
5) оцењивање постигнућа.
Кадар из става 1. овог члана дужан је да стекне све андрагошке компетенције до истека одобрења статуса ЈПОА.
ЈПОА редовно обавештава Министарство, односно Агенцију о стеченим андрагошким компетенцијама кадра у року од осам
дана од обављене обуке.
ЈПОА обавештава Агенцију o датуму и месту одржавања
обуке за развој андрагошких компетенција, најкасније 10 дана пре
извођења обуке, у случају када кадар из члана 14. став 3. реализују програм за стицање андрагошких компетенција из става 1. овог
правилника.
Ако ЈПОА не достави доказ о стечене најмање три андрагошке компетенције за кадар до истека рока из става 1. овог члана,
односно о стеченим свим андрагошким компетенцијама до истека
статуса ЈПОА, Агенција ће затражити ванредни инспекцијски надзор над радом ЈПОА, у складу са законом.
Стицање андрагошких компетенција
Члан 14.
Aндрагошке компетенције из члана 13. став 1. овог правилника кадар може да стеке на један од следећих начина:
1) кроз формално образовање у области андрагогије;
2) на одговарајућем програму стручног усавршавања за наставнике, васпитаче и стручне сараднике у области образовања
одраслих у трајању од најмање 50 часова (за сваку андрагошку
компетенцију најмање 10 часова програма обуке);
3) на одговарајућем програму за стицање андрагошких компетенција који у оквиру целоживотног учења реализује високошколска установа акредитована за студијске програме у области
андрагогије;
4) ако има потврду о компетенцијама за рад са одраслима издату од стране високошколске установе акредитоване за студијске
програме у области андрагогије или потврде струковног удружења
андрагога.
Ако ЈПОА има кадар који није у могућности да достави доказ о андрагошким компетенцијама из става 1. овог члана, Агенција може у поступку издавања одобрења, да на основу мишљења
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високошколске установе акредитоване за студијске програме у
области андрагогије, утврди да лице има андрагошке компетенције из члана 12. став 1. овог члана.
Стручни сарадник андрагог може да реализује програм из
члана 13. став 4. овог правилника за кадар код ЈПОА који нема
андрагошке компетенције.
ЈПОА води евиденцију о реализацији програма из става 3.
овог члана.
Оквир за развој програма обуке за стицање компетенција из
члана 13. став 1. одштампан је у Прилогу 1. овог правилника и
чини његов саставни део.
Програм из става 3. овог члана припрема се према упутству
које на свом званичном сајту објављује Агенција и доставља уз
захтев за одобрење статуса ЈПОА.
Кадар који реализује програме страних језика дужан је да се
континуирано усавршава за примену нивоа Заједничког европског
оквира за живе језике (калибрација), у оквиру и ван ЈПОА, односно школе.
Услов у погледу власништва над простором
Члан 15.
Програме из члана 2. став 1. овог правилника, ЈПОА изводи у
пословном простору који је изграђен и опремљен у складу са прописима из области планирања и изградње и овим правилником, и
прописима којима су прописани технички стандарди приступачности за несметано кретање особа са инвалидитетом.
Простор из става 1. овог члана мора бити у власништву или
у закупу ЈПОА.
Испуњеност услова из ст. 1. и 2. овог члана проверава се приликом утврђивања услова за стицање статуса и спољашњег вредновања квалитета рада ЈПОА.
Основна и средња школа изводе програме из члана 3. став 1.
овог правилника у својим просторијама, у складу са решењем о
верификацији установе, у складу са законом.
Испуњеност услова из ст. 1–4. овог члана за основну и средњу школу проверава се само ако програме из члана 2. став 1. изводи у просторијама за које нису проверавани услови приликом
доношења решења о верификацији установе, у складу са законом.
Испуњеност услова из става 1. овог члана JPOA не доказује
ако програм из члана 4. реализује само на даљину.
Услови у погледу хигијенско-техничких стандарда
Члан 16.
Пословни простор ЈПОА из члана 15. овог правилника мора
да задовољава и хигијенско-техничке стандарде који се односе на
осветљење, видљивост, заштиту од буке, акустичност просторија
за наставу, грејање и хлађење, снабдевеност водом, електричне
инсталације, инсталације информатичке опреме и заштиту од пожара.
Све просторије у којима се остварују активности образовања
одраслих (у даљем тексту: учионица) и просторије за боравак треба да имају техничке услове за природно проветравање.
Учионица мора имати природно осветљење.
Извори вештачког осветљења у учионици морају бити постављени тако да омогућавају равномерно простирање светлости.
Испуњеност услова из ст. 1–4. овог члана за основну и средњу школу проверава се само ако програме из члана 2. став 1. изводи у просторијама за које нису проверавани услови приликом
доношења решења о верификацији установе, у складу са законом.
Испуњеност услова из става 1. овог члана JPOA не доказује
ако програм из члана 4. реализује само на даљину.
Услов у погледу величине учионица
Члан 17.
За извођење програма из члана 2. став 1. овог правилника,
ЈПОА мора да има:
1) радни простор по полазнику у учионици од најмање:
(1) 2,5 m² по полазнику;
(2) 3 m² по полазнику у специјализованој учионици за посебне облике, методе и садржаје наставног рада утврђене програмом
образовања;
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(3) 3,5 m² по радном месту (рачунару) у специјализованој
учионици за рад на рачунару;
2) простор за индивидуални рад с полазницима, уколико је
такав рад утврђен програмом;
3) просторију за извођаче програма;
4) просторију за одговорно лице и стручног сарадника;
5) просторију за чување евиденције и архивске грађе;
6) по један одвојени санитарни чвор за жене и мушкарце с
умиваоником или са предпростором у којем се налази умиваоник;
7) друге просторије неопходне за остваривање програма, односно активности.
Испуњеност услова из става 1. овог члана за основну и средњу школу проверава се само ако програме из члана 2. став 1. изводи у просторијама за које нису проверавани услови приликом
доношења решења о верификацији установе, у складу са законом.
Испуњеност услова из става 1. овог члана JPOA не доказује
ако програм из члана 4. реализује само на даљину.
Услов у погледу опреме
Члан 18.
Обавезна опрема у учионицама у којима ЈПОА реализује
програме из члана 2. став 1. овог правилника састоји се од:
1) одговарајућих радних столова са столицама за сваког полазника;
2) специјализоване учионице за посебне облике, методе и садржаје рада морају да имају одговарајући учионички намештај, у
складу са захтевима програма;
3) специјализована учионица за рад на рачунару мора да има
најмање један умрежени рачунар по полазнику и један рачунар за
предавача, са одговарајућом софтверском опремом у власништву
ЈПОА.
Испуњеност услова из става 1. овог члана за основну и средњу школу проверава се само ако програме из члана 2. став 1. изводи у просторијама за које опрема није проверена приликом доношења решења о верификацији установе, у складу са законом.
Испуњеност услова из става 1. овог члана JPOA не доказује
ако програм из члана 4. реализује само на даљину.
Услов у погледу наставних средстава
Члан 19.
ЈПОА обезбеђује одговарајућа наставна средства и опрему за
реализацију програма из члана 3. овог правилника.
Испуњеност услова из става 1. овог члана за основну и средњу школу проверава се само ако наставна средства која користи у
реализацији програма из члана 2. став 1. нису проверена приликом
доношења решења о верификацији установе, у складу са законом.
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ЈПОА који програм из члана 4. реализује само на даљину
обезбеђује одговарајућу ИКТ опрему и одговарајући софтвер за
реализацију програма (Zoom, Skypе, MS Teams и сл.).
Реализација практичног рада код послодавца
Члан 20.
ЈПОА може, у оквиру реализације програма из члана 2. овог
правилника, да изводи поједине облике образовног рада у сарадњи
са другим ЈПОА или са правним лицима код којих се обавља практични рад, о чему мора да има закључен посебан уговор.
Послодавац из става 1. овог члана уписује се у Регистар Националног оквира квалификација Републике Србије у складу са
законом.
Испуњеност услова из става 1. овог члана основна и средња
школа доказује само за послодавца код ког се не реализује практична настава и учење кроз рад у складу са законом којим се уређује средње образовање и васпитање и законом којим се уређује
дуално образовање.
Прелазне одредба
Члан 21.
Поступци за стицање статуса ЈПОА који су започети до ступања на снагу овог правилника окончаће се према прописима према којима су започети.
Статус ЈПОА који је одобрен до ступања на снагу овог правилника важи до рока на који je одобрење дато.
Лица која су стекла андрагошке компетенције до ступања на
снагу овог правилника, сматра се да имају андрагошке компетенције у складу са овим правилником.
Завршна одредба
Члан 22.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о ближим условима у погледу програма, кадра, простора, опреме и наставних средстава за стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих („Службени
гласник РС”, број 89/15).
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-229/2021-18
У Београду, 24. децембра 2021. године
Министар,
Бранко Ружић, с.р.
ПРИЛОГ 1.

ОКВИР ЗА РАЗВОЈ ПРОГРАМА ОБУКЕ ЗА СТИЦАЊЕ АНДРАГОШКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА
Модули

Исходи учења

Препоручени садржаји

Планирање и извођење
активности учења одраслих

По завршетку обуке наставник је у стању да:
– планира активности учења у складу са основним андрагошким принципима
и психо-социјалним особеностима учења одраслих;
– примењује планирање извођења активности учења засновано на исходима;
– формулише циљеве и исходе учења на нивоу јединица учења и евалуира
њихову оствареност одговарајућим методама и техникама;
– креира јединице учења прилагођене специфичностима учења одраслих и
осмишљава дидактично‐методички поступак за активно учешће полазника у
процесу обуке;
– примењује модел интерактивног, искуственог и мешовитог учења у
реализацији активности учења;
– креира ситуације учења и интеракцију међу полазницима на основу
социјално психолошких особености учења одраслих;
– управља индивидуалним разликама у учењу с обзиром на различите стилове
учења полазника у групи;
– израђује материјале за учење укључујући и материјале за ИКТ;

Планирање активности учења;
Израда сценарија за реализацију
циљева и исхода наставе и учења;
Концепт интерактивног учења;
Типови активности у интерактивном
учењу;
Концепт искуственог учења;
Образовање засновано на исходима;
Карактеристике учења одраслих;
Принципи учења одраслих;
Стилови учења;
Улога наставника у учењу одраслих;

Минимално трајање

10 сати
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29. децембар 2021.

Подстицање одраслих на
учење

По завршетку обуке наставник у образовању одраслих је у стању да:
– управља мотивацијом за учење одраслих, користи је као механизам
унапређења постигнућа, креативности, промене понашања и превенције
осипања полазника из процеса наставе и учења;
– примењује кључне теорије и принципа мотивације у настави и учењу
одраслих;
– обликује окружење за учење и непосредне ситуације учења који су
подстицајни за учење одраслих;
– идентификује индивидуалне мотиве и разлоге због којих појединци и
посебне групе одраслих партиципирају у образовању и учењу и користи их као
позитивне детерминанте и модификаторе учења;
– оспособљава и мотивише полазнике за самостално учење;
– идентификује баријере у учењу са којима се суочавају различите групе
полазника;
– развија стратегије и начине уклањања или редукције баријера код полазника
и мотивише их за учење;

Мотивација у образовању и учењу
одраслих;
Задовољење образовних потреба
специфичних циљних група;
Детерминанте мотивације за учењем
и образовањем одраслих;
Емоционална основа учења
одраслих;
Утицај емоција на процес учења
одраслих:
Партиципација у учењу одраслих;
Баријере у учењу одраслих;

Методе и технике у
образовању одраслих

По завршетку обуке наставник у образовању одраслих је у стању да:
– користи традиционалне методе, технике и стратегије поучавања у
организације учења и прћења постигнућа одраслих полазника;
– планира и организује интер/активну наставу и учење одраслих;
– бира методе и технике наставе и учења у складу са циљевима, исходима и
садржајима учења;
– користи различите стилове пријема и прераде информација у учењу;
– користи методе и технике планирања и вођења самосталног учења
полазника;
– воде полазнике у процесу постављања циљева образовања, запошљавања и
каријерног развоја и избору и осмишљавању стратегија њиховог остваривања;
– оспособљавају полазнике за самостално учење, тражење посла и планирање
властите каријере;

Креирање простора и атмосфере за
учење;
Традиционалне методе и технике
учења одраслих;
Интер/активне методе и технике
учења одраслих;
Функције, предности и ограничења
појединих метода и техника;
Детерминанте избора метода и
техника у учењу одраслих;
Методе самосталног и
самоорганизованог учења;

По завршетку обуке наставник у образовању одраслих је у стању да:
– користи различите врсте и технике комуникације (вербална, невербална,
паравербална) у организацији и извођењу учења одраслих;
– користи различите технике активног слушања у комуникацији са
полазницима;
– креира атмосферу поверења и припадности у групи;
– користи ненасилну и асертивну комуникацију као начин оснаживања
полазника у процесу учења,
– решава проблематичне и конфликтне ситуације у групи;
– интегрише „тешке” и „проблематичне” полазнике у групу;
– примењује различите методе и технике давања повратне информације;
– опажа и идентификује групне процесе у образовној групи и прилагођава
процес учења карактеристикама и захтевима ситуације;
– управља групном динамиком и интервенише у процесима структуирања и
развоја групне динамике;
– интегрише фазе учења и фазе групне динамике у јединствен процес;

Концепт комуникација у учењу
одраслих;
Врсте комуникације у учењу
одраслих;
Комуникационе технике у учењу
одраслих;
Баријере у комуникацији;
Управљање конфликтима;
Концепт повратне информације;
Врсте повратне информације;
Давање и добијање повратне
информације;
Концепт групе и групне динамике у
учењу одраслих;
Фазе у развоју групе/тима;
Концепт фацилитације
Управљање групном динамиком;
Развијање и коришћење потенцијала
групе кроз групни рад;
Концепт фацилитације
Наставник као фацилитатор групног
рада;

10 сати

По завршетку обуке наставник у образовању одраслих је у стању да:
– примењује различите методе и технике формативног оцењивања;
– примењује различите методе и технике сумативног оцењивања;
– планира оцењивање засновано на исходима и стандардима;
– планира и дефинише критеријуме оцењивања;
– примењује технику оптималног отежавања у формулисању критеријума
оцењивања;
– користи различите инструменте проверавања и оцењивања;
– користи портфолио као инструмент оцењивања и самооцењивања;

Проверавањем оцењивање и
вредновање;
Концепт оцењивања;
Принципи оцењивања;
Врсте оцењивања;
Критеријуми оцењивања,
Методе и поступци оцењивања;
Технике и инструменти оцењивања;
Оптимално отежавање у оцењивању
компетенција;
Концепт испита за проверу стручних
компетенција;
Организација испита за проверу
стручних компетенција;

10 сати

Комуникација и групна
динамика у образовању и
учењу одраслих

Оцењивање постигнућа

10 сати

10 сати

6062

На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија – Управа за дуван доноси

РЕШЕЊЕ
1. Дувански производ марке „NEO sticks” (Click Red, S), произвођача JSC „British American Tobacco-SPB”, 3-Ya Konnaya Lakhta, 38,
Sankt-Peterburg, 197229, Russia, разврстава се у несагоревајући дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских производа у Oдељак IV
– остали дувански производи, Пододељак 3 – несагоревајући дуван, под редним бројем 56.
2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
02-33 број 751-2/21
У Београду, 28. децембра 2021. године
Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

29. децембар 2021.
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6065

На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник
РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија – Управа за дуван доноси

На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник
РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија – Управа за дуван доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Дувански производ марке „NEO sticks” (Tobacco Bright, S),
произвођача JSC „British American Tobacco-SPB”, 3-Ya Konnaya
Lakhta, 38, Sankt-Peterburg, 197229, Russia, разврстава се у несагоревајући дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских производа у Oдељак IV – остали дувански производи, Пододељак 3
– несагоревајући дуван, под редним бројем 57.
2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

1. Дувански производ марке „NEO sticks” (Click Green, S),
произвођача JSC „British American Tobacco-SPB”, 3-Ya Konnaya
Lakhta, 38, Sankt-Peterburg, 197229, Russia, разврстава се у несагоревајући дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских производа у Oдељак IV – остали дувански производи, Пододељак 3
– несагоревајући дуван, под редним бројем 59.
2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

02-33 број 751-3/21
У Београду, 28. децембра 2021. године
Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

02-33 број 751-5/21
У Београду, 28. децембра 2021. године
Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6064

6066

На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник
РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија – Управа за дуван доноси

На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник
РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија – Управа за дуван доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Дувански производ марке „NEO sticks” (Tobacco Dark, S),
произвођача JSC „British American Tobacco-SPB”, 3-Ya Konnaya
Lakhta, 38, Sankt-Peterburg, 197229, Russia, разврстава се у несагоревајући дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских производа у Oдељак IV – остали дувански производи, Пододељак 3
– несагоревајући дуван, под редним бројем 58.
2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

1. Дувански производ марке „NEO sticks” (Click Violet, S),
произвођача JSC „British American Tobacco-SPB”, 3-Ya Konnaya
Lakhta, 38, Sankt-Peterburg, 197229, Russia, разврстава се у несагоревајући дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских производа у Oдељак IV – остали дувански производи, Пододељак 3
– несагоревајући дуван, под редним бројем 60.
2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

02-33 број 751-4/21
У Београду, 28. децембра 2021. године
Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

02-33 број 751-6/21
У Београду, 28. децембра 2021. године
Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

П РА В О С У Ђ Е
6067

На основу чл. 61. и 75. Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07,
116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 10. Одлуке о
организацији и раду Административне канцеларије Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр. 31/13 и 137/14) и члана 31.
Пословникa о раду Високог савета судства („Службени гласник
РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18, 38/21 и 90/21),
Високи савет судства на седници одржаној 23. децембра
2021. године, донео је

после речи „искуство”, додају се речи: „у струци”.

ОД Л У КУ

Члан 2.
У члану 12. став 3. после речи: „врсту радног места” додају
се запета и речи: „врсту радног односа”.
Став 6. мења се и гласи:
„Број орган – 30216, Ј – ознака за јавни конкурс, И – ознака за интерни конкурс, датум оглашавања (дан, месец, година
нпр. 21082019) без тачки и размака, број радног места у огласу,
И – ознака за извршилачко радно место, Р – ознака за руководиоца унутрашње организационе јединице, П – ознака за положај,
1 – радни однос на неодређено време, 2 – радни однос на одређено
време и број пристигле пријаве према наведеном редоследу.”

о изменама и допунама Правилника о попуњавању
извршилачких радних места и положаја у
Административној канцеларији Високог савета судства

Члан 3.
У члану 18. после става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Конкурсна комисија може користити електронска средства
комуникације у току спровођења фаза изборног поступка”.

Члан 1.
У Правилнику о попуњавању извршилачких радних места и
положаја у Административној канцеларији Високог савета судства
(„Службени гласник РС”, број 78/19) у члану 11. став 1. тачка 9)

Члан 4.
У члану 20. став 3. мења се и гласи:
„Кандидат који не испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције или се не одазове позиву да учествује у
провери једне компетенције искључује се из даљег тока изборног
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поступка о чему ће бити обавештен у складу са чланом 17. овог
правилника.”
Члан 5.
У члану 22. после става 1. додају се нови став 2. који гласи:
„Фазе изборног поступка могу се спровести електронским
путем на даљину и уз присуство чланова конкурсне комисије путем електронских средстава комуникације да у циљу ефикасности,
смањења трошкова свих учесника конкурсног поступка и заштите
здравља.”
Досадашњи став 2. који постаје став 3. мења се и гласи:
„Изузетно од става 1. овог члана, на интерном конкурсу за
извршилачка радна места која нису руководећа, не проверавају се
опште функционалне и понашајне компетенције, а за радна места
која су руководећа не проверавају се опште функционалне комптенеције. На јавном конкурсу за пријем приправника не проверавају
се посебне функционалне комптенције, осим страног језика када
је одређен као потребна компетенција за обављање послова тог
радног места.”
Досадашњи ст. 3. и 4. поступају ст. 4. и 5.
Члан 6.
У члану 23. став 1. после речи: „кандидата” додају се речи:
„који је испунио мерила”.
После става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„Резултати провере понашајних комптенција кандидата, који
није испунио мерила у једном конкурсном поступку имају важност трајања од једне године од дана провере, у свим конкурсним поступцима који се спроводе у Савету.”
Досадашњи став 2. постаје став 3. после кога се додаје став
4. који гласи:
„Кандидату који је остварио један бод на провери једне од општих функционалних компетенција, поново се проверавају све опште функционалне компетенције у другом конкурсном поступку.”
Члан 7.
У члану 25. став 2. речи: „Укупан број” замењују се речју:
„Број”.
У тачки 1) број и речи: „70 бодова” и речи: „од чега за” бришу се.
У тачки 2) број и речи: „65 бодова” и речи: „од чега за” бришу се.
У тачки 3) број и речи: „60 бодова” и речи: „од чега за” бришу се.
У тачки 4) број и речи: „45 бодова” и речи: „од чега за” бришу се.
После става 4. додају се ст. 5. и 6. који гласе:
„Сматра се да је кандидат испунио мерила прописана за
избор за извршилачко радно место које није руководеће, ако је у
изборном поступку на јавном конкурсу остварио најмање 36 бодова укупно, а за радно место које је руководеће најмање 40 бодова укупно и није претходно искључен из изборног поступка због
испуњености услова из ст. 3. и 4. овог члана.
Сматра се да је кандидат испунио мерила прописана за избор
за извршилачко радно место које није руководеће, ако је у изборном поступку на интерном конкурсу остварио најмање 19 бодова укупно, а за радно место које је руководеће најмање 34 бодова
укупно и није претходно искључен из изборног поступка због испуњености услова из ст. 3. и 4. овог члана.”

29. децембар 2021.
Члан 8.
У члану 29. став 1. реч: „писменом”, замењује се речју: „писаном”.
Члан 9.
У члану 32. став 1. после речи: „комптенција”, додају се
речи: „за кандидате за радне места за високим образовањем, односно најмање две, а највише шест посебних функционалних компетенција за кандидате за радна места са средњом школом”.
Члан 10.
У члану 36. после става 7. додаје се нови став 8. који гласи:
„Потврда о испуњености мерила за проверу посебне функционалне компетенције у једном конкурсном поступку не смaтра се
доказом о поседовању те посебне функционалне компетенције у
новом конкурсном поступку.”
Досадашњи став 8. постаје став 9.
Члан 11.
У члану 37. став 1. реч: „писмено” замењује се речју: „писано”.
У ставу 3. реч: „Писмена” замењује се речју: „Писана”
У ставу 10. речи: „или на једној од провера” замењује се речју: „провера”.
Члан 12.
У члану 38. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„Ако се у поступку проверавају две посебне функционалне
компетенције, укупан број бодова се добија сабирањем бодова по
основу вредновања сваке компетенције и множењем добијеног
збира бројем два”.
Досадашњи ст. 3–5. постају ст. 4–6.
У досадашњем ставу 6. који постаје став 7. речи: „из ст. 3–5.”
замењују се речима:„из ст. 4–6:”.
Члан 13.
У члану 41. став 2. речи: „обучени процењивачи” замењују се
речју: „психолози”.
Члан 14.
У члану 45. став 1. после речи: „компетенција” додају се
речи: „и доставили доказе о испуњености услова за запослење.”
Члан 15.
У члану 46. став 3. речи: „за избор” замењују се речју: „кандидата.”
Члан 16.
Образац пријаве на конкурс у Високом савету судства који
је одштампан уз Правилник о попуњавању извршилачких радних
места и положаја у Административној канцеларији Високог савета судства („Службени гласник РС”, број 78/19) замењују се Обрасцем пријаве на конкурс у Високом савету судства који је одштампан уз ову одлуку.
Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-9/2021-01
У Београду, 23. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.

29. децембар 2021.
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Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић
и Жак Павловић, изборни чланови из реда судија, Маја Поповић,
министар правде и Владимир Ђукановић, председник Одбора за
правосуђе, државну управу и локалну самоуправу, на основу члана
13. алинеја 2. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), чл. 57, 59. и
68. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15,
63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21), као и члана 7. став 1. тачка
5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник
РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући
о престанку судијске функције Невенки Калуђеровић, судији Апелационог суда у Београду, на седници одржаној 18. новембра 2021.
године, донео је

Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић, Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић и Жак Павловић, изборни чланови из реда судија, Маја
Поповић, министар правде и Владимир Ђукановић, председник
Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу,
на основу члана 13. алинеја 2. Закона о Високом савету судства
(„Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21),
чл. 57, 58. и 68. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр.
116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14,
117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став
1. тачка 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21),
одлучујући о престанку судијске функције Соњи Шакић, судији
Прекршајног суда у Смедереву, на седници одржаној 18. новембра
2021. године, донео је

ОД Л У КУ

ОД Л У КУ

о престанку судијске функције

о престанку судијске функције

I
Невенки Калуђеровић, судији Апелационог суда у Београду,
престаје судијска функција 23. децембра 2021. године, због навршења радног века.

I
Соњи Шакић, судији Прекршајног суда у Смедереву, престаје
судијска функција 30. децембра 2021. године, на лични захтев.

II
Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 119-00-807/2021-01
У Београду, 18. новембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.

6069

II
Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 119-00-838/2021-01
У Београду, 18. новембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.

6071

Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић
и Жак Павловић, изборни чланови из реда судија, Маја Поповић,
министар правде и Владимир Ђукановић, председник Одбора за
правосуђе, државну управу и локалну самоуправу, на основу члана
13. алинеја 2. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), чл. 57, 59. и
68. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15,
63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21), као и члана 7. став 1. тачка
5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник
РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о
престанку судијске функције Снежани Савић Сабљић, судији Апелационог суда у Београду, на седници одржаној 18. новембра 2021.
године, донео је

Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић
и Жак Павловић, изборни чланови из реда судија, Маја Поповић,
министар правде и Владимир Ђукановић, председник Одбора за
правосуђе, државну управу и локалну самоуправу, на основу члана
13. алинеја 2. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), чл. 57, 59. и
68. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15,
63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21), као и члана 7. став 1. тачка
5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник
РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући
о престанку судијске функције Вери Тешић, судији Привредног
апелационог суда, на седници одржаној 18. новембра 2021. године,
донео је

ОД Л У КУ

ОД Л У КУ

о престанку судијске функције

о престанку судијске функције

I
Снежани Савић Сабљић, судији Апелационог суда у Београду, престаје судијска функција 21. децембра 2021. године, због навршења радног века.

I
Вери Тешић, судији Привредног апелационог суда, престаје
судијска функција 5. децембра 2021. године, због навршења радног века.

II
Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

II
Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 119-00-808/2021-01
У Београду, 18. новембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.

Број 119-00-842/2021-01
У Београду, 18. новембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.
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29. децембар 2021.
6072

Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић
и Жак Павловић, изборни чланови из реда судија, Маја Поповић,
министар правде и Владимир Ђукановић, председник Одбора за
правосуђе, државну управу и локалну самоуправу, на основу члана
13. алинеја 2. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), чл. 57, 58. и
68. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15,
63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. тачка 5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник РС”,
бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о престанку судијске функције Слађани Петровић, судији Прекршајног
суда у Београду, на седници одржаној 18. новембра 2021. године,
донео је

ОД Л У КУ
о престанку судијске функције
I
Слађани Петровић, судији Прекршајног суда у Београду, престаје судијска функција 1. децембра 2021. године, на лични захтев.
II
Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 119-00-848/2021-01
У Београду, 18. новембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.

6073

Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић
и Жак Павловић, изборни чланови из реда судија, Маја Поповић,
министар правде и Владимир Ђукановић, председник Одбора за
правосуђе, државну управу и локалну самоуправу, на основу члана
13. алинеја 2. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), чл. 57, 59. и
68. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15,
63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21), као и члана 7. став 1. тачка
5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник
РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући
о престанку судијске функције Снежани Урошевић, судији Прекршајног суда у Београду, на седници одржаној 18. новембра 2021.
године, донео је

ОД Л У КУ
о престанку судијске функције

6074

Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић
и Жак Павловић, изборни чланови из реда судија, Маја Поповић,
министар правде и Владимир Ђукановић, председник Одбора за
правосуђе, државну управу и локалну самоуправу, на основу члана
13. алинеја 2. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), чл. 57, 59. и
68. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15,
63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21), као и члана 7. став 1. тачка
5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник
РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући
о престанку судијске функције Скендери Југославу, судији Вишег
суда у Пожаревцу, на седници одржаној 18. новембра 2021. године, донео је

ОД Л У КУ
о престанку судијске функције
I
Скендери Југославу, судији Вишег суда у Пожарецу, престаје
судијска функција 10. децембра 2021. године, због навршења радног века.
II
Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 119-00-1248/2021-01
У Београду, 18. новембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.

6075

Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник Високог савета судства, Александар Пантић, Вукица Кужић,
Марија Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић и Жак Павловић, изборни чланови из реда судија и проф. др Ранко Кеча,
изборни члан из реда професора правног факултета , на основу
члана 13. алинеја 2. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), чл. 57,
58. и 68. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08,
58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14,
40/15, 63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 7. став 1. тачка
5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник
РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући
о престанку судијске функције Зорици Јотић, судији Прекршајног
суда у Крагујевцу, на седници одржаној 2. децембра 2021. године,
донео је

ОД Л У КУ
о престанку судијске функције

I
Снежани Урошевић, судији Прекршајног суда у Београду,
престаје судијска функција 3. децембра 2021. године, због навршења радног века.

I
Зорици Јотић, судији Прекршајног суда у Крагујевцу, престаје судијска функција 26. децембра 2021. године, на лични захтев.

II
Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

II
Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 119-00-1224/2021-01
У Београду, 18. новембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.

Број 119-00-2018/2021-01
У Београду, 2. децембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.

29. децембар 2021.

Број 130
6076

Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић
и Жак Павловић, изборни чланови из реда судија, Маја Поповић,
министар правде и Владимир Ђукановић, председник Одбора за
правосуђе, државну управу и локалну самоуправу, на основу члана
13. алинеја 2. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), чл. 57, 59. и
68. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15,
63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21), као и члана 7. став 1. тачка
5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник
РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући о
престанку судијске функције Нели Петрушевић, судији Основног
суда у Панчеву, на седници одржаној 18. новембра 2021. године,
донео је

ОД Л У КУ
о престанку судијске функције
I
Нели Петрушевић, судији Основног суда у Панчеву, престаје
судијска функција 29. децембра 2021. године, због навршења радног века.
II
Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 119-00-1697/2021-01
У Београду, 18. новембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.
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Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић
и Жак Павловић, изборни чланови из реда судија, Маја Поповић,
министар правде и Владимир Ђукановић, председник Одбора за
правосуђе, државну управу и локалну самоуправу, на основу члана
13. алинеја 2. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), чл. 57, 59. и
68. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15,
63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21), као и члана 7. став 1. тачка
5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник
РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући
о престанку судијске функције Рајки Митић, судији Основног суда
у Руми, на седници одржаној 18. новембра 2021. године, донео је

ОД Л У КУ
о престанку судијске функције
I
Рајки Митић, судији Основног суда у Руми, престаје судијска
функција 23. децембра 2021. године, због навршења радног века.
II
Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 119-00-2079/2021-01
У Београду, 18. новембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.

6079

6077

Високи савет судства у саставу: Јасмина Васовић, председник
Високог савета судства, Зорана Делибашић, Александар Пантић,
Вукица Кужић, Марија Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић
и Жак Павловић, изборни чланови из реда судија, Маја Поповић,
министар правде и Владимир Ђукановић, председник Одбора за
правосуђе, државну управу и локалну самоуправу, на основу члана
13. алинеја 2. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 и 76/21), чл. 57, 59. и
68. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15,
63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21), као и члана 7. став 1. тачка
5. Пословника о раду Високог савета судства („Службени гласник
РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18 и 38/21), одлучујући
о престанку судијске функције Љиљани Ђурић, судији Основног
суду у Прокупљу, на седници одржаној 18. новембра 2021. године,
донео је

ОД Л У КУ
о престанку судијске функције
I
Љиљани Ђурић, судији Основног суда у Прокупљу, престаје
судијска функција 12. децембра 2021. године, због навршења радног века.
II
Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 119-00-2078/2021-01
У Београду, 18. новембра 2021. године
Председник Високог савета судства,
Јасмина Васовић, с.р.

На основу члана 55. став 2. Закона о јавном тужилаштву
(„Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 – др. закон, 101/11, 38/12 – одлука УС, 121/12, 101/13, 111/14 – одлука УС,
117/14, 106/15 и 63/16 – одлука УС),
Државно веће тужилаца, на седници одржаној 29. децембра
2021. године, донело је

ОД Л У КУ
о избору заменика јавног тужиоца
I
1. Наташа Кривокапић, јавни тужилац у Вишем јавном тужилаштву у Београду, бира се за заменика јавног тужиоца у Вишем
јавном тужилаштву у Београду.
2. Борис Павловић, јавни тужилац у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду, бира се за заменика јавног тужиоца у
Трећем основном јавном тужилаштву у Београду.
3. Милорад Гајић, јавни тужилац у Основном јавном тужилаштву у Лазаревцу, бира се за заменика јавног тужиоца у Основном
јавном тужилаштву у Лазаревцу.
4. Милена Миљанић, јавни тужилац у Основном јавном тужилаштву у Убу, бира се за заменика јавног тужиоца у Основном
јавном тужилаштву у Убу.
5. Драгана Поповић, јавни тужилац у Основном јавном тужилаштву у Смедереву, бира се за заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Смедереву.
6. Дејан Раконић, јавни тужилац у Основном јавном тужилаштву у Новом Саду, бира се за заменика јавног тужиоца у Вишем
јавном тужилаштву у Београду.
7. Зоран Ђуран, јавни тужилац у Вишем јавном тужилаштву
у Зрењанину, бира се за заменика јавног тужиоца у Вишем јавном
тужилаштву у Зрењанину.
8. Светлана Влајков, јавни тужилац у Основном јавном тужилаштву у Кикинди, бира се за заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Кикинди.
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9. Ђорђе Маховац, јавни тужилац у Вишем јавном тужилаштву у Сремској Митровици, бира се за заменика јавног тужиоца
у Вишем јавном тужилаштву у Сремској Митровици.
10. Зоран Обрадовић, јавни тужилац у Вишем јавном тужилаштву у Шапцу, бира се за заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Ваљеву.
11. Дејан Вељковић, јавни тужилац у Вишем јавном тужилаштву у Крагујевцу, бира се за заменика јавног тужиоца у Вишем
јавном тужилаштву у Крагујевцу.
12. Зоран Ивановић, јавни тужилац у Основном јавном тужилаштву у Аранђеловцу, бира се за заменика јавног тужиоца у
Основном јавном тужилаштву у Аранђеловцу.
13. Радослав Вучковић, јавни тужилац у Вишем јавном тужилаштву у Јагодини, бира се за заменика јавног тужиоца у Вишем
јавном тужилаштву у Смедереву.
14. Александар Цветковић, јавни тужилац у Основном јавном тужилаштву у Јагодини, бира се за заменика јавног тужиоца у
Основном јавном тужилаштву у Смедереву.
15. Иван Зарић, јавни тужилац у Вишем јавном тужилаштву
у Чачку, бира се за заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Чачку.
16. Јелена Ћурчић, јавни тужилац у Основном јавном тужилаштву у Пожеги, бира се за заменика јавног тужиоца у Основном
јавном тужилаштву у Пожеги.
17. Љиљана Златановић Јанковић, јавни тужилац у Вишем
јавном тужилаштву у Лесковцу, бира се за заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Лесковцу.
18. Ксенија Бранковић, јавни тужилац у Вишем јавном тужилаштву у Неготину, бира се за заменика јавног тужиоца у Вишем
јавном тужилаштву у Неготину.
19. Микица Миленковић, јавни тужилац у Вишем јавном тужилаштву у Прокупљу, бира се за заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Прокупљу.

II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од
1. јануара 2022. године.
О б р а з л ож е њ е
Народна скупштина Републике Србије, на Десетој седници
Другог редовног заседања у 2015. години, одржаној 21. децембра
2015. године, донела је Одлуку о избору на функцију јавних тужилаца, која је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 106
од 21. децембра 2015. године, који су ступили на функцију јавног
тужиоца 1. јануара 2016. године.
Одредбом члана 55. став 2. Закона о јавном тужилаштву, прописано је да се јавни тужилац коме функција престане на лични
захтев или ако не буде поново изабран, обавезно бира на функцију
заменика јавног тужиоца коју је обављао пре избора. Уколико је
биран за јавног тужиоца вишег степена из нижег јавног тужилаштва, тада се након престанка функције јавног тужиоца обавезно
бира на функцију заменика јавног тужиоца у јавном тужилаштву
вишег степена, којим је руководио. Ако је јавни тужилац изабран
међу лицима која нису били заменици јавног тужиоца, након престанка функције, такво лице се обавезно бира на функцију заменика јавног тужиоца у јавном тужилаштву у којем је био јавни тужилац. Одлуку о избору доноси Државно веће тужилаца.
У складу са наведеним, на седници која је одржана 29. децембра 2021. године, Државно веће тужилаца је, сходно цитираним законским одредбама, донело одлуку о избору заменика јавног тужиоца.
А број 900/21
У Београду, 29. децембра 2021. године
Председник Државног већа тужилаца,
Загорка Доловац, с.р.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
6080

На основу члана 18. став 1. тачка 3) и члана 57а став 1. Закона о Народној банци Србије („Службени гласник РС”, бр. 72/03,
55/04, 85/05 – др. закон, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15, 40/15 – одлука
УС и 44/18),
Гувернер Народне банке Србије доноси

ОД Л У КУ
о издавању и основним обележјима нумизматичког
новца с ликом Николе Тесле
1. Народна банка Србије издаће следећи нумизматички новац
с ликом Николе Тесле:
1) апоен од 100 динара са ознаком године ковања „2020” у
210.000 комада укупнe номиналнe вредности 21.000.000,00 динара;
2) апоен од 100 динара са ознаком године ковања „2021” у
210.000 комада укупнe номиналнe вредности 21.000.000,00 динара.
2. Нумизматички новац из тачке 1. ове одлуке биће израђен
од сребра финоће 99,95%, масе 31,10 g и пречника 40,20 mm у следећој техници израде:
1) по 10.000 комада у специјалној („пруф”) техници, с високосјајним равним површинама и матираним рељефним детаљима
пригодних мотива;
2) по 200.000 комада у специјалној („високи сјај”) техници, с
високосјајним површинама.
Допуштено је да маса сваког појединачног комада нумизматичког новца из става 1. ове тачке одступа у распону +1/-0% у односу на масу утврђену у том ставу.
Допуштено је да пречник сваког појединачног комада нумизматичког новца из става 1. ове тачке одступа у распону ± 0,05 mm

у односу на пречник утврђен у том ставу.
3. Изглед лица нумизматичког новца из тачке 1. ове одлуке је
следећи: у средишњем делу је портрет Николе Тесле у полупрофилу здесна, док је изнад портрета, слева латиницом, а здесна ћирилицом, исписан текст „Никола Тесла”. Испод портрета, у правој
линији исписан је текст „ELECTRICAL VISIONARY”, а на ободу
је полукружно исписан текст „POWERING THE FUTURE”. Између тих натписа приказан је стилизован знак муње.
4. Изглед наличја нумизматичког новца из тачке 1. одредба
под 1) ове одлуке је следећи: у централном делу је фотографија
руке Николе Тесле под икс зрацима, што представља његове експерименте са икс зрацима. Изнад фотографије руке исписан је
текст „X-RAYS”. Испод фотографије руке, у првом реду исписан
је текст „TESLAʹS SHADOWGRAPH”, у другом реду је ознака године ковања „2020”, а у трећем реду латиницом и ћирилицом су
исписане речи „НБС” – међусобно раздвојене тачком.
Изглед наличја нумизматичког новца из тачке 1. одредба
под 2) ове одлуке је следећи: у централном делу је Теслин торањ
или Ворденклифски торањ (енг. Wardenclyffe tower) на Лонг Ајланду, недовршени дрвени радио-одашиљач и пробни торањ који
је Никола Тесла почео градити 1901. године а за који је веровао
да може послужити и као основ за бежични пренос електричне
енергије. У средишњем делу, с леве стране торња исписан је текст
„HARNESSING”, а с десне стране текст „THE FIELD”. Испод торња, у првом реду исписан је текст „FREE ENERGY”, у другом реду
је ознака године ковања „2021”, а у трећем реду латиницом и ћирилицом су исписане речи „НБС” – међусобно раздвојене тачком.
У горњој половини наличја нумизматичког новца из тачке
1. ове одлуке, изнад мотива из централног дела из ст. 1. и 2. ове
тачке, слева надесно, латиницом и ћирилицом, полукружно је исписан текст „РЕПУБЛИКА СРБИЈА”, а у средишњем делу је Велики грб Републике Србије. У доњој половини, испод мотива из

29. децембар 2021.

Број 130

централног дела, полукружно je слева надесно исписан текст „1
oz. 999 SILVER”. Десно од тог натписа, одвојен тачком, исписан је
текст „DINARA 100 ДИНАРА”. Натписи исписани полукружно на
горњој и доњој половини одвојени су тачкама.
5. По ободу нумизматичког новца из тачке 1. ове одлуке налазе се вертикалне заобљене канауре пречника 0,20 mm.
6. Нумизматички новац из тачке 1. ове одлуке Народна банка
Србије продаје по цени коју одреди.
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7. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
О. број 21
У Београду, 29. децембра 2021. године
Гувернер
Народне банке Србије,
др Јованка Табаковић, с.р.

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ
И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
6081

На основу одредаба чл. 6. и 9. Закона о спречавању корупције
(„Службени гласник РС”, бр. 35/19, 88/19, 11/21 – аутентично тумачење и 94/21) у поступку за одлучивање о постојању повреде Закона о спречавању корупције против Драгана Рапаића, 26. октобра
2021. године,
Директор Агенције за спречавање корупције доноси

РЕШЕЊЕ
I. Утврђује се да је Драган Рапаић поступио супротно одредбама члана 40. и члана 42. став 1. Закона о спречавању корупције, јер је за време вршења јавне функције одборника Скупштине
општине Житиште на основу спроведеног поступка јавне набавке
са општином Житиште, коју заступа председник општине Митар
Вучуревић, као власник предузетничке радње за превоз путника
„Eko line 2020” Банатски Двор, закључио Уговор о набавци услуга превоза ђака (основаца) бр. II-404-1-11/2020-8 од 26. фебруара
2020. годину, у вредности од 3.720.000,00 динара, а да о сукобу интереса који је имао у наведеној ситуацији није писмено обавестио
Агенцију за спречавање корупције, па му се, на основу одредбе
члана 82. став 2. Закона о спречавању корупције, изриче
МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ О ПОВРЕДИ
ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ КОРУПЦИЈЕ.
II. Изрека и сажето образложење овог решења биће објављени на интернет страници Агенције за спречавање корупције и у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
О б р а з л ож е њ е
Против Драгана Рапаића, одборника Скупштине општине
Житиште (у даљем тексту: одборник), покренут је по службеној
дужности, поступак за одлучивање о постојању повреде одредаба члана 40. и члана 42. став 1. Закона о спречавању корупције (у
даљем тексту: Закон), због тога што је за време вршења наведене јавне функције на основу спроведеног поступка јавне набавке
са општином Житиште, коју заступа председник општине Митар
Вучуревић, као власник предузетничке радње за превоз путника
„Eko line 2020” Банатски Двор, закључио Уговор о набавци услуга превоза ђака (основаца) бр. II-404-1-11/2020-8 од 26. фебруара
2020. године, у вредности од 3.720.000,00 динара, а да о сукобу интереса који је имао у наведеној ситуацији није писмено обавестио
Агенцију за спречавање корупције (у даљем тексту: Агенција).
У смислу члана 2. Закона повезана лица су, поред осталих,
физичко или правно лице које се према другим основама и околностима може оправдано сматрати интересно повезаним са јавним
функционером, док је према одредбама члана 41. истог закона
сукоб интереса ситуација у којој јавни функционер има приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на
обављање јавне функције, а приватни интерес је било каква корист
или погодност за јавног функционера или повезано лице.
У конкретном случају, у смислу Закона, повезано лице са
Драганом Рапаићем, је Митар Вучуревић, председник општине.
Одредбама члана 40. Закона прописано је да је јавни функционер дужан да јавни интерес не подреди приватном, да се

придржава прописа који уређују његова права и обавезе и ствара и
одржава поверење грађана у савесно и одговорно обављање јавне
функције, да не сме бити зависан од лица која би могла да утичу
на његову непристрасност, нити да користи јавну функцију зарад
стицања било какве користи или погодности за себе или повезано
лице и не сме да употреби, ради стисања користи или погодности
себи или другом или наношења штете другом, информације до којих дође на јавној функцији, ако нису доступне јавности.
Одредбом члана 42. став 1. Закона прописана је обавеза јавног функционера да приликом ступања на дужност и током вршења јавне функције, у року од пет дана, писмено обавести непосредно претпостављеног и Агенцију о сумњи у постојање сукоба
интереса или о сукобу интереса који он или са њим повезано лице
има.
Одредбама члана 28. ст. 1. и 2. и члана 32. став 1. тач. 1, 2.
и 12. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”,
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) прописано
је да је скупштина општине највиши орган општине који врши
основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и
статутом, коју чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, и која доноси статут општине и пословник општине, доноси буџет и завршни рачун општине, и бира и разрешава
председника општине, и, на предлог председника општине, бира
заменика председника општине и чланове општинског већа.
Према одредбама члана 42. и члана 43. став 1. истог закона
извршни органи општине су председник општине и општинско
веће, председника општине бира скупштина општине, из реда одборника.
Такође, одредбама члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи општинско веће чине председник општине, заменик председника општине, као и чланови општинског већа чији је број
утврђен статутом општине и које бира скупштина општине, док је
одредбама члана 46. став 1. тач. 1, 2. и 3. овог закона прописано да
општинско веће предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које
доноси скупштина, непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине општине, доноси одлуку о
привременом финансирању у случају да скупштина општине не
донесе буџет пре почетка фискалне године.
Из наведених законских одредаба произлaзи да између одборника скупштине општине, и председника општинског већа које
бира скупштина општине постоји однос зависности, надзора и
контроле, због чега се одборник скупштине општине и председник општинског већа оправдано сматрају повезаним лицима.
Имајући у виду наведено, ситуација у којој је из буџета општине Житиште, у којој именовани врши јавну функцију одборника, у 2020. години, на основу спроведеног поступка јавне набавке и закљученог Уговора бр. II-404-1-11/2020-8 од 26. фебруара
2020. године са председником општине Митром Вучуревићем,
додељена средства у укупном износу од 3.720.000,00 динара, Eko
line 2020, у коме обавља делатност предузетника, за обављање
услуга превоза ђака (основаца) са територије општине Житиште
за 2020. године, представља сукоб интереса, имајући у виду да током вршења јавне функције одборника именовани учествује у доношењу одлуке о буџету општине, у којем су планирана и средства
за реализацију јавних набавки, и на тај начин је јавну функцију
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одборника искористио за стицање погодности за Eko line 2020,
чиме је угрозио поверење грађана у савесно и одговорно вршење
јавне функције, што је супротно одредбама члана 40. Закона.
Такође, имајући у виду надлежности скупштине, која бира и
разрешава председника општине, ситуација у којој је Драган Рапаић у својству предузетника закључио уговор са председником
општине Митром Вучуревићем, који се у односу на именованог
налази у односу зависности, представља ситуацију сукоба интереса, и на тај начин је поступио супротно одредби члана 40. Закона.
Именовани је као јавни функционер, у конкретним ситуацијама
био дужан да избегне сукоб интереса, а када је већ додељен наведени уговор предузетничкој радњи чији је власник, односно исплаћена
финансијска средства, био је дужан да о сукобу интереса који је у
конкретним ситуацијама имао писмено обавести Агенцију, што није
учинио, а што је утврђено провером службене евиденције Агенције.
На тај начин је повредио и одредбу члана 42. став 1. Закона.
Приликом одлучивања о врсти мере коју треба изрећи у конкретном случају узета је у обзир чињеница да је Драган Рапаић
изабран на јавну функцију одборника непосредно од грађана, током чијег вршења је себе довео у ситуацију сукоба интереса чије
се последице не могу отклонити, због чега је оцењено да је именовани теже повредио Закон, и да је мера јавног објављивања одлуке
о повреди Закона једина одговарајућа мера у конкретном случају
којом се испуњава сврха закона, па је одлучено као у ставу I. диспозитива овог решења применом одредаба члана 83. став 3. Закона
и члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) у
вези са чланом 7. Закона.
Одлука као у ставу II. диспозитива овог решења донета је
применом одредбе члана 85. Закона.
Број 014-020-00-0100/21-11
Директор,
Драган Сикимић, с.р.
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На основу одредаба чл. 6. и 9. Закона о спречавању корупције
(„Службени гласник РС”, бр. 35/19, 88/19, 11/21 – аутентично тумачење и 94/21), у поступку за одлучивање о постојању повреде
Закона о спречавању корупције против Марине Марковић, 18. новембра 2021. године,
Директор Агенције за спречавање корупције доноси

РЕШЕЊЕ
I. Утврђује се да Марина Марковић, одборник Скупштине
градске општине Барајево града Београда, није у року остављеном
Решењем директора Агенције за спречавање корупције број 014020-00-0226/20-11 од 9. јула 2021. године, пренела своја управљачка права у привредном друштву „MARPIKS” д.о.о. Барајево, чији
је власник, на правно или физичко лице, да их оно, у своје име, а
за рачун јавног функционера, врши до престанка јавне функције,
и да о томе достави доказе Агенцији за спречавање корупције, као
и да Агенцији за привредне регистре поднесе захтев за упис забележбе о преносу управљачких права у наведеном привредном
друштву, па јој се, на основу одредбе члана 82. став 3. Закона о
спречавању корупције, изриче
МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ О ПОВРЕДИ
ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ КОРУПЦИЈЕ.
II. Изрека и сажето образложење овог решења биће објављени на интернет презентацији Агенције за спречавање корупције и
у „Службеном гласнику Републике Србије”.
О б р а з л ож е њ е
Решењем директора Агенције за спречавање корупције (у даљем тексту: Агенција) бр. 014-020-00-0226/20-11 од 9. јула 2021.
године, утврђено је, да је Марина Марковић, поред осталог, поступила супротно одредби члана 51. став 1. Закона о спречавању корупције (у даљем тексту: Закон), на тај начин што није у року од
30 дана од дана избора на јавну функцију одборника Скупштине
градске општине Барајево града Београда, коју именована у континуитету врши од 8. јуна 2012. године, односно од дана потврђивања мандата одборника 18. августа 2020. године, пренела своја

управљачка права у привредном друштву „MARPIKS” д.о.о. Барајево (у даљем тексту: Привредно друштво), чији је власник, на
правно или физичко лице, да их оно, у своје име, а за рачун јавног функционера, врши до престанка јавне функције, па јој је, на
основу одредбе члана 82. став 1. Закона изречена мера опомене
којој је обавезана да у року од 15 дана од дана пријема овог решења пренесе своја управљачка права у Привредном друштву, чији је
власник, на правно или физичко лице, да их оно, у своје име, а за
рачун јавног функционера, врши до престанка јавне функције, и да
о томе достави доказе Агенцији за спречавање корупције, као и да
Агенцији за привредне регистре поднесе захтев за упис забележбе
о преносу управљачких права у наведеном привредном друштву.
Именована је наведено решење директора Агенције примила
16. јула 2021. године, што је утврђено увидом у повратницу у списима предмета, које је протеком рока за жалбу постало коначно и
извршно.
Захтевом за достављање докумената и информација од 3.
септембра 2021. године, које је именована примила 9. септембра
2021. године, а што је утврђено увидом у повратницу у списима
предмета, Агенција је позвала именовану да поступи по решењу
директора Агенција, изврши пренос управљачких права у Привредном друштву, и о томе Агенцији достави доказе, по коме именована није поступила.
Одредбом члана 82. став 3. Закона прописано је да се при изрицању мере узимају у обзир све околности случаја, нарочито тежина
и последица повреде овог закона и могућност отклањања повреде,
као и чињеница да ли је јавни функционер поступио по претходно
изреченој мери опомене до истека рока који му је у одлуци одређен.
Имајући у виду наведено, као и чињеницу да именована до
дана доношења овог решења није поступила по мери опомене,
стекли су се услови за изрицање мера јавног објављивања одлуке
о повреди Закона, сагласно одредби члана 82. став 3. Закона.
Агенција је приликом одлучивања ценила околност да се
именована није изјаснила на обавештење о покретању поступка,
као и да није поступила по решењу директора Агенције од 9. јула
2021. године, које је постало коначно и извршно протеком рока за
жалбу, сагласно одредби члана 190. став 2. тачка 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и
95/18 – аутентично тумачење), у вези са чланом 7. Закона.
Имајући у виду наведено, одлучено је као у ставу 1. диспозитива овог решења применом одредбе члана 82. став 3. Закона и
члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку, у вези са
чланом 7. Закона.
Одлука као у ставу II. диспозитива овог решења донета је
применом одредбе члана 85. Закона.
Број 014-020-00-0226/20-11
Директор,
Драган Сикимић, с.р.
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На основу члана 12. став 1. тачка 15. Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19, 6/20 – др. закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/21 и
67/21 – др. закон), а на основу предлога Конференције академија и
високих школа Србије од 1. октобра 2021. године,
Национални савет за високо образовање Републике Србије,
на седници одржаној 1. новембра 2021. године, утврдио је

МИНИМАЛНЕ УСЛОВЕ
за избор у звања наставника на академијама
струковних студија и високим школама струковних
студија
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим актом дефинишу се јединствени критеријуми за стицање звања наставника на академијама струковних студија и високим школама струковних студија у Републици Србији.

29. децембар 2021.
Члан 2.
Звања наставника на струковним студијама су: професор
струковних студија, виши предавач и предавач.
Општим актом високошколске установе могу се утврдити и
друга звања наставника (предавач ван радног односа, наставник
страног језика, наставник практичне наставе, наставник вештина
и др.) у складу са врстом студија за коју је високошколска установа акредитована.
Услове за избор у звања из става 2. овог члана прописује високошколска установа општим актом у складу са законом.
II. ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА
НАСТАВНИКА
Члан 3.
Избор наставника у одговарајуће звање врши се према Закону о високом образовању, Статуту високошколске установе,
општим актима високошколске установе којима се регулише ова
материја и овим критеријумима.
Члан 4.
Лице које је правноснажном пресудом осуђено за кривично
дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју
издаје високошколска установа или примања мита у обављању
послова у високошколској установи, не може стећи звање наставника.
Ако лице из става 1. овог члана већ има стечено звање, високошколска установа доноси одлуку о забрани обављања послова
наставника и престанку радног односа у складу са законом.
Члан 5.
Избор у звања наставника на академијама струковних студија
и високим школама струковних студија заснива се на оствареним
и мерљивим резултатима рада кандидата, који се, поред општих
услова, исказују и следећим елементима:
1. Обавезни елементи:
1.1. наставни рад;
1.2. развојно-истраживачки, научно-истраживачки и стручни,
односно уметнички рад;
2. Изборни елементи:
2.1. стручно-професионални допринос (аутор/коаутор елабората или студије, руководилац или сарадник на истраживачким
пројектима, иноватор, аутор/коаутор патента или техничког унапређења, аутор/коаутор уметничког пројекта или дела, сарадник
на уметничком пројекту и др.);
2.2. допринос академској и широј заједници (ангажовање у
националним или међународним истраживачким пројектима или
пројектима за унапређење наставе, ангажовање у националним
или међународним научним или стручним организацијама, институцијама од јавног значаја, културним или уметничким институцијама и др.); и
2.3. сарадња са другим високошколским, научно-истраживачким, односно институцијама културe или уметности у земљи и
иностранству (заједнички студијски програми или истраживачки
пројекти, мобилност, интернационализација студија и др.).
Обавезни елементи дефинисани су овим минималним условима, а високошколска установа прецизније уређује садржаје изборних елемената.
Кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два од
три изборна елемента, који морају да буду наведени и образложени у реферату комисије о пријављеним кандидатима за избор
у звање.
Члан 6.
Научни радови се вреднују на основу важеће категоризације
часописа из Правилника о категоризацији и рангирању научних
часописа („Службени гласник РС”, број 159/20) и Правилника о
стицању истраживачких и научних звања („Службени гласник
РС”, број 159/20).
Радови проистекли из докторске дисертације могу да се
вреднују за избор у звање.
За поље друштвено-хуманистичких наука, са часописима из
категорија М21–М23 изједначени су часописи са листе престижних светских часописа за поједине научне области, коју је утврдио Национални савет за високо образовање.
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До утврђивања листе престижних светских часописа, престижним светским часописима за научне области у пољу друштвено-хуманистичких наука који за потребе избора у звања наставника могу бити изједначени са часописима из категорија М21–М23
сматраће се часописи са листе часописа који се вреднују у поступку избора у звања у пољу друштвено-хуманистичких наука коју је
утврдио Универзитет у Београду.
Високошколска установа не може проширивати листе из ст.
3. и 4. овог члана.
Члан 7.
У звање професор струковних студија може бити изабран
кандидат који испуњава следеће услове:
1. Да је завршио академске студије трећег степена и стекао
научни назив доктора наука у одговарајућој научној области на
акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у Републици Србији или стекао диплому доктора наука из
одговарајуће научне области у иностранству, а која је призната
у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 – др. закони,
11/21, 67/21 – др. закон и 67/21) и Законом о Националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС”, бр.
27/18 и 6/20), или,
У пољу уметности, да је стекао уметнички назив доктора
уметности у одговарајућој области уметности на акредитованом
универзитету и акредитованом студијском програму у Републици
Србији или стекао диплому доктора уметности у иностранству, а
која је призната у складу са Законом о високом образовању и Законом о Националном оквиру квалификација Републике Србије,
или да је стекао високо образовање првог или другог степена из
уметничке области за коју се бира, на акредитованој високошколској установи и акредитованом студијском програму у Републици
Србији или у иностранству, која је призната у складу са Законом о
високом образовању и Законом о Националном оквиру квалификација Републике Србије, и има призната уметничка остварења;
2. Да испољава способност за наставни рад што се доказује:
– позитивном оценом педагошког рада коју је кандидат добио у студентској анкети а која се односи на претходни изборни
период (за кандидате који имају педагошко искуство);
– позитивном оценом приступног предавања (за кандидате
који немају педагошко искуство).
3. Да има радно искуство од најмање 10 година и да је у том
периоду постигао одговарајуће резултате, а који се односе на следеће:
– да је руководио или учествовао у изради више развојно-истраживачких, научних или стручних пројеката, односно уметничких пројеката, који су реализовани у привредном или јавном
сектору и то из области за коју се врши избор у звање, осим за
наставнике који предају академско-општеобразовне предмете;
– да је објавио више научних и стручних радова из уже области за коју се бира, односно да је остварио уметничка дела;
– да је учествовао са радовима на научним и стручним семинарима и конференцијама, осим за поље уметности;
– да је учествовао у укључивању студената у решавање конкретних задатака за потребе привредног и друштвеног сектора
кроз завршне, специјалистичке и мастер радове, осим за наставнике који предају академско-општеобразовне предмете;
– да је у претходном изборном периоду објавио књигу, уџбеник или збирку задатака који су намењени студентима као и широј
стручној јавности, осим у пољу уметности;
– да је стекао друге референце релевантне за избор у звање
професора струковних студија.
Члан 8.
У звање виши предавач може бити изабран кандидат који испуњава следеће услове:
1. Да је завршио академске студије трећег степена и стекао
научни назив доктора наука у одговарајућој научној области на
акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у Републици Србији или стекао диплому доктора наука из
одговарајуће научне области у иностранству, а која је призната у
складу са Законом о високом образовању и Законом о Националном оквиру квалификација Републике Србије, или,
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У пољу уметности, да је стекао уметнички назив доктора
уметности у одговарајућој области уметности на акредитованом
универзитету и акредитованом студијском програму у Републици
Србији или стекао диплому доктора уметности у иностранству, а
која је призната у складу са Законом о високом образовању и Законом о Националном оквиру квалификација Републике Србије,
или да је стекао високо образовање првог или другог степена из
уметничке области за коју се бира, на акредитованој високошколској установи и акредитованом студијском програму у Републици
Србији или у иностранству која је призната у складу са Законом о
високом образовању и Законом о Националном оквиру квалификација Републике Србије, и има призната уметничка остварења;
2. Да испољава способност за наставни рад што се доказује:
– позитивном оценом педагошког рада коју је кандидат добио у студентској анкети а која се односи на претходни изборни
период (за кандидате који имају педагошко искуство);
– позитивном оценом приступног предавања (за кандидате
који немају педагошко искуство).
3. Да има радно искуство од најмање пет година и да је у том
периоду постигао одговарајуће резултате, а који се односе на следеће:
– да је руководио или учествовао у изради више развојно-истраживачких, научних или стручних пројеката, односно уметничких пројеката, који су реализовани у привредном или јавном
сектору и то из области за коју се врши избор у звање, осим за
наставнике који предају академско-општеобразовне предмете;
– да је објавио више научних и стручних радова из уже области за коју се бира, односно да је остварио уметничка дела;
– да је учествовао са радовима на научним и стручним семинарима и конференцијама, осим за поље уметности;
– да је учествовао у укључивању студената у решавање конкретних задатака за потребе привредног и друштвеног сектора
кроз завршне, специјалистичке и мастер радове, осим за наставнике који предају академско-општеобразовне предмете;
– да је у претходном изборном периоду објавио књигу, уџбеник или збирку задатака који су намењени студентима као и широј
стручној јавности, осим у пољу уметности;
– да је стекао друге референце релевантне за избор у звање
вишег предавача струковних студија.
Члан 9.
У звање предавач може бити изабран кандидат који испуњава
следеће услове:
1. Да је стекао академски назив магистра наука или стручни
назив специјалисте академских студија из научне (стручне) области за коју се бира у звање на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у Републици Србији или еквивалентан научни, односно стручни назив из научне, односно стручне
области за коју се бира у звање, у иностранству а који је признат у
складу са Законом о високом образовању и Законом о Националном оквиру квалификација Републике Србије, или,
У пољу уметности, да је стекао назив магистра или специјалисте академских студија из уметничке области за коју се бира
у звање, на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму, или да је стекао високо образовање првог или другог степена, из уметничке области за коју се бира у звање, на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у
Републици Србији, или у иностранству, а које је признато у складу
са Законом о високом образовању и Законом о Националном оквиру квалификација Републике Србије, и има призната уметничка
остварења;
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2. Да испољава способност за наставни рад што се доказује:
– позитивном оценом педагошког рада коју је кандидат добио у студентској анкети а која се односи на претходни изборни
период (за кандидате који имају педагошко искуство);
– позитивном оценом приступног предавања (за кандидате
који немају педагошко искуство).
3. Да је постигао одговарајуће резултате у претходном периоду, а који се односе на следеће:
– да је учествовао у изради више развојно-истраживачких,
научних или стручних пројеката, односно уметничких пројеката,
и то из области за коју се врши избор у звање, осим за наставнике
који предају академско-општеобразовне предмете;
– да је објавио више стручних радова из уже области за коју
се бира, односно да је остварио уметничка дела;
– да је учествовао са радовима на научним и стручним семинарима и конференцијама, осим за поље уметности;
– да је учествовао у организацији и спровођењу показних вежби студентима у предузећима и установама, осим за поље уметности и наставнике који предају академско-општеобразовне предмете;
Члан 10.
Високошколска установа расписује конкурс за стицање звања
и заснивање радног односа наставника за уже научне, стручне, односно уметничке области утврђене општим актом високошколске
установе.
Високошколска установа је дужна да конкурс из става 1. овог
члана распише најкасније шест месеци пре истека времена на које
је наставник биран и да га оконча у року од девет месеци од дана
расписивања конкурса.
Поступак за стицање вишег наставничког звања може се
покренути и пре Законом одређеног рока од пет година, али тек
након истека три године од првог стицања претходног наставничког звања. У том периоду кандидат мора да испуни, поред осталих
општих услова, за једну половину више минималних квантитативних резултата предвиђених овим правилником за избор у одговарајуће наставничко звање.
Наставник може да се бира и у наставничко звање које није
непосредно по редоследу звања утврђених Законом (прескакање
звања). У том случају кандидат треба да испуни, поред осталих
општих услова, двоструко више минималних квантитативних резултата предвиђених овим правилником за избор у одговарајуће
наставничко звање.
III. МИНИМАЛНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА
У ЗВАЊЕ
Члан 11.
Минимални критеријуми за избор у звање наставника на академијама струковних студија и високим школама струковних студија, дати у општим критеријумима за стицање звања наставника,
квантификовани су у следећим табелама:
– за области које припадају образовно-научном пољу природно-математичких наука, Табела 1;
– за области које припадају образовно-научним пољима техничко-технолошких и медицинских наука, Табела 2;
– за области које припадају образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, Табела 3;
– за области које припадају образовно-уметничком пољу
уметности, Табела 4.

29. децембар 2021.
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Табела 1
За поље природно-математичких наука
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Обавезни услови:
1. Научни назив доктора наука за научну област за коју се бира, стечен на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму.
2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода, или, за лице које нема педагошко искуство, приступно
предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране самосталне високошколске установе;
3. У последњем изборном периоду (или у последњих пет година) најмање 11 бодова остварених објављивањем радова који припадају категоријама M10 + M20 + M30 +
M40 + M50 + M60 + M80 + M90, а од тога најмање један рад категорије М20 и два рада категорије М30 из области за коју се бира.
4. Књига из релевантне области, или одобрен уџбеник за ужу област за коју се бира, или поглавље у одобреном уџбенику за ужу област за коју се бира, или превод
иностраног уџбеника одобреног за ужу област за коју се бира, објављени у периоду од избора у наставничко звање;
5. У последњем изборном периоду учешће у комисији за одбрану најмање два завршна рада на специјалистичким, односно мастер струковним студијама, осим за
наставнике који предају академско-општеобразовне предмете. Уколико високошколска установа нема специјалистичке или мастер струковне студије потребно је
учешће у комисији за одбрану најмање три завршна рада на основним студијама;
6. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање три развојно-истраживачка или стручна пројекта са финансијском подршком корисника у привреди
или установама, или радно искуство у привреди или установама релевантним за област за коју се бира, осим за наставнике који предају академско-општеобразовне
предмете.
Изборни услови (минимално 2 од 3):
1. Стручно-професионални допринос.
2. Допринос академској и широј заједници.
3. Сарадња са другим високошколским институцијама у земљи и иностранству.

Обавезни услови за први избор у звање:
1. Научни назив доктора наука за научну област за коју се бира, стечен на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму.
2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода, или, за лице које нема педагошко искуство, приступно
предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране самосталне високошколске установе;
3. У последњем изборном периоду (или у последњих пет година) најмање 8.5 бодова остварених објављивањем радова који припадају категоријама M10 + M20 + M30
+ M40 + M50 + M60 + M80 + M90, од тога најмање један рад категорије М20 и један рад категорије М30 из области за коју се бира.
4. Књига из релевантне области, или одобрен уџбеник за ужу област за коју се бира, или поглавље у одобреном уџбенику за ужу област за коју се бира, или превод
иностраног уџбеника одобреног за ужу област за коју се бира, објављени у периоду од избора у наставничко звање;
5. У последњем изборном периоду учешће у комисији за одбрану најмање два завршна рада на специјалистичким, односно мастер струковним студијама, осим за
наставнике који предају академско-општеобразовне предмете. Уколико високошколска установа нема специјалистичке или мастер струковне студије потребно је
учешће у комисији за одбрану најмање три завршна рада на основним студијама;
6. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два развојно-истраживачка или стручна пројекта са финансијском подршком корисника у привреди
или установама, или радно искуство у привреди или установама релевантним за област за коју се бира, осим за наставнике који предају академско-општеобразовне
предмете.
Обавезни услови за поновни избор у звање:
1. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода;
2. У последњем изборном периоду најмање 6 бодова остварених објављивањем радова који припадају категоријама M10 + M20 + M30 + M40 + M50 + M60 + M80 +
M90, од тога најмање један рад категорије М30 из области за коју се бира.
3. Књига из релевантне области, или одобрен уџбеник за ужу област за коју се бира, или поглавље у одобреном уџбенику за ужу област за коју се бира, или превод
иностраног уџбеника одобреног за ужу област за коју се бира, објављени у периоду од избора у наставничко звање;
4. У последњем изборном периоду учешће у комисији за одбрану најмање два завршна рада на специјалистичким, односно мастер струковним студијама, осим за
наставнике који предају академско-општеобразовне предмете. Уколико високошколска установа нема специјалистичке или мастер струковне студије потребно је
учешће у комисији за одбрану најмање три завршна рада на основним студијама;
5. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два развојно-истраживачка или стручна пројекта са финансијском подршком корисника у привреди или
установама, осим за наставнике који предају академско-општеобразовне предмете.
Изборни услови (минимално 2 од 3):
1. Стручно-професионални допринос.
2. Допринос академској и широј заједници.
3. Сарадња са другим високошколским институцијама у земљи и иностранству.
Обавезни услови за први избор у звање:
1. Академски назив магистар или стручни назив специјалиста академских студија из области за коју се бира, уз претходно завршене одговарајуће студије, стечен на
акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму;
2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода, или, за лице које нема педагошко искуство, приступно
предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране самосталне високошколске установе;
3. Најмање три године радног искуства у настави са студентима у високом образовању или најмање пет година радног искуства на стручним пословима у области за
коју се бира.
4. У последњих пет година најмање 6 бодова остварених објављивањем радова који припадају категоријама M10 + M20 + M30 + M40 + M50 + M60 + M80 + M90, од
тога најмање један рад категорије М33 и један рад из категорије М51 или М52 из области за коју се бира.
5. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два развојно-истраживачка или стручна пројекта са финансијском подршком корисника у привреди
или установама, или радно искуство у привреди или установама релевантним за област за коју се бира, осим за наставнике који предају академско-општеобразовне
предмете.
Обавезни услови за поновни избор у звање:
1. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода;
2. У последњем изборном периоду најмање 6 бодова остварених објављивањем радова који припадају категоријама M10 + M20 + M30 + M40 + M50 + M60 + M80 +
M90, од тога најмање један рад категорије М33 и један рад из категорије М51 или М52 из области за коју се бира.
3. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два развојно-истраживачка или стручна пројекта са финансијском подршком корисника у привреди или
установама, осим за наставнике који предају академско-општеобразовне предмете.
Изборни услови (минимално 2 од 3):
1. Стручно-професионални допринос.
2. Допринос академској и широј заједници.
3. Сарадња са другим високошколским институцијама у земљи и иностранству.
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Табела 2
За поља техничко-технолошких и медицинских наука
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Обавезни услови:
1. Научни назив доктора наука за научну област за коју се бира, стечен на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму.
2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода, или, за лице које нема педагошко искуство, приступно
предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране самосталне високошколске установе;
3. У последњем изборном периоду (или у последњих пет година) најмање 7.5 бодова остварених објављивањем радова који припадају категоријама M10 + M20 + M30
+ M40 + M50 + M60 + M80 + M90, а од тога најмање један рад категорије М20 и два рада категорије М30 из области за коју се бира.
4. Књига из релевантне области, или одобрен уџбеник за ужу област за коју се бира, или поглавље у одобреном уџбенику за ужу област за коју се бира, или превод
иностраног уџбеника одобреног за ужу област за коју се бира, објављени у периоду од избора у наставничко звање;
5. У последњем изборном периоду учешће у комисији за одбрану најмање два завршна рада на специјалистичким, односно мастер струковним студијама, осим за
наставнике који предају академско-општеобразовне предмете. Уколико високошколска установа нема специјалистичке или мастер струковне студије потребно је
учешће у комисији за одбрану најмање три завршна рада на основним студијама;
6. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање три развојно-истраживачка или стручна пројекта са финансијском подршком корисника у привреди
или установама, или радно искуство у привреди или установама релевантним за област за коју се бира, осим за наставнике који предају академско-општеобразовне
предмете.
Изборни услови (минимално 2 од 3):
1. Стручно-професионални допринос.
2. Допринос академској и широј заједници.
3. Сарадња са другим високошколским институцијама у земљи и иностранству.

Обавезни услови за први избор у звање:
1. Научни назив доктора наука за научну област за коју се бира, стечен на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму.
2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода, или, за лице које нема педагошко искуство, приступно
предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране самосталне високошколске установе;
3. У последњем изборном периоду (или у последњих пет година) најмање 6 бодова остварених објављивањем радова који припадају категоријама M10 + M20 + M30 +
M40 + M50 + M60 + M80 + M90, од тога најмање један рад категорије М20 и један рад категорије М30 из области за коју се бира.
4. Књига из релевантне области, или одобрен уџбеник за ужу област за коју се бира, или поглавље у одобреном уџбенику за ужу област за коју се бира, или превод
иностраног уџбеника одобреног за ужу област за коју се бира, објављени у периоду од избора у наставничко звање;
5. У последњем изборном периоду учешће у комисији за одбрану најмање два завршна рада на специјалистичким, односно мастер струковним студијама, осим за
наставнике који предају академско-општеобразовне предмете. Уколико високошколска установа нема специјалистичке или мастер струковне студије потребно је
учешће у комисији за одбрану најмање три завршна рада на основним студијама;
6. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два развојно-истраживачка или стручна пројекта са финансијском подршком корисника у привреди
или установама, или радно искуство у привреди или установама релевантним за област за коју се бира, осим за наставнике који предају академско-општеобразовне
предмете.
Обавезни услови за поновни избор у звање:
1. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода;
2. У последњем изборном периоду најмање 6 бодова остварених објављивањем радова који припадају категоријама M10 + M20 + M30 + M40 + M50 + M60 + M80 +
M90, од тога најмање један рад категорије М20 и један рад категорије М30 из области за коју се бира.
3. Књига из релевантне области, или одобрен уџбеник за ужу област за коју се бира, или поглавље у одобреном уџбенику за ужу област за коју се бира, или превод
иностраног уџбеника одобреног за ужу област за коју се бира, објављени у периоду од избора у наставничко звање;
4. У последњем изборном периоду учешће у комисији за одбрану најмање два завршна рада на специјалистичким, односно мастер струковним студијама, осим за
наставнике који предају академско-општеобразовне предмете. Уколико високошколска установа нема специјалистичке или мастер струковне студије потребно је
учешће у комисији за одбрану најмање три завршна рада на основним студијама;
5. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два развојно-истраживачка или стручна пројекта са финансијском подршком корисника у привреди или
установама, осим за наставнике који предају академско-општеобразовне предмете.
Изборни услови (минимално 2 од 3):
1. Стручно-професионални допринос.
2. Допринос академској и широј заједници.
3. Сарадња са другим високошколским институцијама у земљи и иностранству.
Обавезни услови за први избор у звање:
1. Академски назив магистар или стручни назив специјалиста академских студија из области за коју се бира, уз претходно завршене одговарајуће студије, стечен на
акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму;
2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода, или, за лице које нема педагошко искуство, приступно
предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране самосталне високошколске установе;
3. Најмање три године радног искуства у настави са студентима у високом образовању и или најмање пет година радног искуства на стручним пословима примерено
области за коју се бира.
4. У последњих 5 година најмање 4.5 бода остварених објављивањем радова који припадају категоријама M10 + M20 + M30 + M40 + M50 + M60 + M80 + M90, од тога
најмање један рад категорије М33 и један рад из категорије М51 или М52 из области за коју се бира.
5. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два развојно-истраживачка или стручна пројекта са финансијском подршком корисника у привреди
или установама, или радно искуство у привреди или установама релевантним за област за коју се бира, осим за наставнике који предају академско-општеобразовне
предмете.
Обавезни услови за поновни избор у звање:
1. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода;
2. У последњем изборном периоду најмање 4.5 бода остварених објављивањем радова који припадају категоријама M10 + M20 + M30 + M40 + M50 + M60 + M80 +
M90, од тога најмање један рад категорије М33 и један рад из категорије М51 или М52 из области за коју се бира.
3. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два развојно-истраживачка или стручна пројекта са финансијском подршком корисника у привреди или
установама, осим за наставнике који предају академско-општеобразовне предмете.
Изборни услови (минимално 2 од 3):
1. Стручно-професионални допринос.
2. Допринос академској и широј заједници.
3. Сарадња са другим високошколским институцијама у земљи и иностранству.
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Табела 3
За поље друштвено-хуманистичких наука
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Обавезни услови:
1. Научни назив доктора наука за научну област за коју се бира, стечен на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму.
2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода, или, за лице које нема педагошко искуство, приступно
предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране самосталне високошколске установе;
3. У последњем изборном периоду (или у последњих пет година) објављен један рад из категорије М20 и један рад из категорије М51 из научне области за коју се бира.
4. У последњем изборном периоду (или у последњих пет година) два саопштења на научним скуповима категорије М30 и М60.
5. Књига из релевантне области, или одобрен уџбеник за ужу област за коју се бира, или поглавље у одобреном уџбенику за ужу област за коју се бира, или превод
иностраног уџбеника одобреног за ужу област за коју се бира, објављени у периоду од избора у наставничко звање.
6. У последњем изборном периоду учешће у комисији за одбрану најмање два завршна рада на специјалистичким, односно мастер струковним студијама, осим за
наставнике који предају академско-општеобразовне предмете. Уколико високошколска установа нема специјалистичке или мастер струковне студије потребно је
учешће у комисији за одбрану најмање три завршна рада на основним студијама;
7. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два стручна пројекта у привреди или установама или радно искуство у привреди или установама
релевантним за област за коју се бира, осим за наставнике који предају академско-општеобразовне предмете.
Изборни услови (минимално 2 од 3):
1. Стручно-професионални допринос.
2. Допринос академској и широј заједници.
3. Сарадња са другим самосталним високошколским институцијама у земљи и иностранству.

Обавезни услови за први избор у звање:
1. Научни назив доктора наука за научну област за коју се бира, стечен на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму.
2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода, или, за лице које нема педагошко искуство, приступно
предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране самосталне високошколске установе;
3. У последњем изборном периоду (или у последњих пет година) објављен један рад из категорије М20 или два рада из категорије М51 из научне области за коју се
бира.
4. У последњем изборном периоду (или у последњих пет година) два саопштења на научним скуповима категорије М30 и М60.
5. Књига из релевантне области, или одобрен уџбеник за ужу област за коју се бира, или поглавље у одобреном уџбенику за ужу област за коју се бира, или превод
иностраног уџбеника одобреног за ужу област за коју се бира, објављени у периоду од избора у наставничко звање.
6. У последњем изборном периоду учешће у комисији за одбрану најмање два завршна рада на специјалистичким, односно мастер струковним студијама, осим за
наставнике који предају академско-општеобразовне предмете. Уколико високошколска установа нема специјалистичке или мастер струковне студије потребно је
учешће у комисији за одбрану најмање три завршна рада на основним студијама.
7. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два стручна пројекта у привреди или установама или радно искуство у привреди или установама
релевантним за област за коју се бира, осим за наставнике који предају академско-општеобразовне предмете.
Обавезни услови за поновни избор у звање:
1. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода;
2. У претходном изборном периоду објављен један рад из категорије М20 или два рада из категорије М51 из научне области за коју се бира.
3. У претходном изборном периоду објављена два саопштења на научним скуповима категорије М30 и М60.
4. Књига из релевантне области, или одобрен уџбеник за ужу област за коју се бира, или поглавље у одобреном уџбенику за ужу област за коју се бира, или превод
иностраног уџбеника одобреног за ужу област за коју се бира, објављени у периоду од избора у наставничко звање.
5. У последњем изборном периоду учешће у комисији за одбрану најмање два завршна рада на специјалистичким, односно мастер струковним студијама, осим за
наставнике који предају академско-општеобразовне предмете. Уколико високошколска установа нема специјалистичке или мастер струковне студије потребно је
учешће у комисији за одбрану најмање три завршна рада на основним студијама.
6. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два стручна пројекта у привреди или установама, осим за наставнике који предају академскоопштеобразовне предмете.
Изборни услови (минимално 2 од 3):
1. Стручно-професионални допринос.
2. Допринос академској и широј заједници.
3. Сарадња са другим високошколским институцијама у земљи и иностранству.
Обавезни услови за први избор у звање:
1. Академски назив магистар или стручни назив специјалиста академских студија из области за коју се бира, уз претходно завршене одговарајуће студије, стечен на
акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму;
2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода, или, за лице које нема педагошко искуство, приступно
предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране самосталне високошколске установе;
3. Најмање три године радног искуства у настави са студентима у високом образовању или најмање пет година радног искуства на стручним пословима примерено
области за коју се бира.
4. У последњих пет година објављена два рада из категорије М51 или М52 из области за коју се бира.
5. Два саопштења на међународним или домаћим научним скуповима из области за коју се бира.
6. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два стручна пројекта у привреди или установама, или радно искуство у привреди или установама
релевантним за област за коју се бира, осим за наставнике који предају академско-општеобразовне предмете.
Обавезни услови за поновни избор у звање:
1. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода;
2. У претходном изборном периоду објављена два рада из категорије М51 или М52 из области за коју се бира.
3. У претходном изборном периоду објављена два саопштења на међународним или домаћим научним скуповима из области за коју се бира.
4. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два стручна пројекта у привреди или установама, осим за наставнике који предају академскоопштеобразовне предмете.
Изборни услови (минимално 2 од 3):
1. Стручно-професионални допринос.
2. Допринос академској и широј заједници.
3. Сарадња са другим високошколским институцијама у земљи и иностранству.
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Табела 4
За поље уметности
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Обавезни услови:
1. Назив доктора уметности стечен на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму, или високо образовање првог, односно другог, степена,
стечено на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму и призната уметничка дела.
2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода, или, за лице које нема педагошко искуство, приступно
предавање из области за коју се бира позитивно оцењено од стране самосталне високошколске установе;
3. Шест репрезентативних референци* у ужој уметничкој области за коју се бира, из најмање две различите категорије*, од којих најмање три од избора у претходно
звање (или у последњих пет година);
4. У последњем изборном периоду учешће у комисији за одбрану најмање два завршна рада на специјалистичким, односно мастер струковним студијама, осим за
наставнике који предају академско-општеобразовне предмете. Уколико високошколска установа нема специјалистичке или мастер струковне студије потребно је
учешће у комисији за одбрану најмање три завршна рада на основним студијама.
Изборни услови (минимално 2 од 3):
1. Стручно-професионални допринос.
2. Допринос академској и широј заједници.
3. Сарадња са другим високошколским институцијама, односно институцијама културе и уметности, у земљи и иностранству.

Обавезни услови за први избор у звање:
1. Назив доктора уметности стечен на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму, или, за лице које нема педагошко искуство, високо
образовање првог, односно другог степена, стечено на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму и призната уметничка остварења.
2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода, или приступно предавање из области за коју се бира,
позитивно оцењено од стране самосталне високошколске установе;
3. Четири репрезентативне референце* у ужој уметничкој области за коју се бира, из најмање две различите категорије*, од којих најмање две од избора у претходно
звање (или у последњих пет година);
4. У последњем изборном периоду учешће у комисији за одбрану најмање два завршна рада на специјалистичким, односно мастер струковним студијама, осим за
наставнике који предају академско-општеобразовне предмете. Уколико високошколска установа нема специјалистичке или мастер струковне студије потребно је
учешће у комисији за одбрану најмање три завршна рада на основним студијама.
Обавезни услови за поновни избор у звање:
1. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода;
2. Четири репрезентативне референце* у ужој уметничкој области за коју се бира, из најмање две различите категорије*, од којих најмање две од претходног избора у
звање;
3. У последњем изборном периоду учешће у комисији за одбрану најмање два завршна рада на специјалистичким, односно мастер струковним студијама, осим за
наставнике који предају академско-општеобразовне предмете. Уколико високошколска установа нема специјалистичке или мастер струковне студије потребно је
учешће у комисији за одбрану најмање три завршна рада на основним студијама.
Изборни услови (минимално 2 од 3):
1. Стручно-професионални допринос.
2. Допринос академској и широј заједници.
3. Сарадња са другим високошколским институцијама, односно институцијама културе и уметности у земљи и иностранству.
Обавезни услови за први избор у звање:
1. Академски назив магистра уметности или стручни назив специјалисте уметности стечен на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму, или
високо образовање првог, односно другог степена, стечено на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму и призната уметничка остварења.
2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода, или, за лице које нема педагошко искуство, приступно
предавање из области за коју се бира позитивно оцењено од стране самосталне високошколске установе;
3. У последњих пет година три репрезентативне референце* у ужој уметничкој области за коју се бира.
Обавезни услови за поновни избор у звање:
1. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода;
2. Три репрезентативне референце* у ужој уметничкој области за коју се бира, од којих најмање једна од претходног избора у звање.
Изборни услови (минимално 2 од 3):
1. Стручно-професионални допринос.
2. Допринос академској и широј заједници.
3. Сарадња са другим самосталним високошколским институцијама, односно институцијама културе и уметности у земљи и иностранству.

Напомене:
* Репрезентативне референце за сваку уметничку област наведене су у Правилнику о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма (Стандард 9 за акредитацију студијских програма првог и другог степена високог образовања).
Репрезентативне референце које се односе на учешће у раду жирија на различитим уметничким манифестацијама вреднују се кроз оцену научноистраживачког/уметничког, стручног и професионалног доприноса.

Уколико се једно исто уметничко дело више пута излаже или шаље на конкурсе и фестивале, то се може рачунати само као једна
репрезентативна референца, али се ова активност вреднује кроз оцену доприноса академској и широј заједници.
Референце за област науке о уметностима се утврђују у складу са стандардима који важе за област науке.
IV. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ПО КОНКУРСУ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА СА ПРЕДЛОГОМ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
Члан 12.
Извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање, као и предлог и мишљење комисије, морају садржати све тражене
елементе за избор у звање који морају бити образложени.
Члан 13.
Чланови комисије за писање извештаја изјашњавају се о квалитету кандидата и испуњености услова за избор у звање у писаној
форми и то потврђују својим потписом.
Члан 14.
Извештај комисије по Конкурсу о пријављеним кандидатима за избор у звање, ставља се на увид јавности и мора бити објављен на
званичној интернет страници високошколске установе и бити доступан јавности најмање 30 дана од дана објављивања.
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V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Минимални услови за избор у звања наставника на академијама струковних студија и високим школама струковних студија ступају
на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се почев од 1. јануара 2022. године.
Високошколска установа дужна је да своје услове за избор у звања наставника усклади с овим минималним условима најкасније до
30. новембра 2021. године, с тим што их почиње примењивати на све конкурсе за избор у звања наставника расписане почев од 1. јануара
2022. године.
Члан 16.
Сви поступци за избор у звања наставника на академијама струковних студија и високим школама струковних студија започети пре
ступања на снагу ових минималних услова завршиће се по правилима важећим у тренутку расписивања Конкурса.
Председник
Националног савета за високо образовање,
проф. др Бела Балинт, с.р.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПОЖАРЕВАЦ

6084

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 66. ст. 1. и 3. у вези са чланом
32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21
– др. закон) и члана 39. став 1. тачка 13) Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и
10/19),
Скупштина града Пожаревца, на седници од 22. децембра 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе”, Пожаревац
I
Именује се Марко Марјановић, за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе”, Пожаревац почев од 2. јануара 2022. године, до именовања директора Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе”, Пожаревац по спроведеном
јавном конкурсу, а не дуже од једне године.
II
Вршилац дужности директора из става 1. овог решења има сва права, обавезе и овлашћења која има директор јавног предузећа.
III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику града Пожаревца”, „Службеном гласнику Републике Србије” и на званичној интернет
страници града Пожаревца.
О б р а з л ож е њ е
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 52. у вези са чланом 25. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члану 66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21) и члана 39. став 1. тачка 13) Статута града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19).
Члан 52. Закона о јавним предузећима се односи на вршиоца дужности директора, те у ставу 4. упућује на члан 25. истог закона,
који прописује услове за именовање директора јавног предузећа.
У члану 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и
даје сагласност на њихове статуте.
Чланом 66. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да органи града обављају послове предвиђене овим законом за органе општине, као и друге послове утврђене законом и статутом града, док став 3. истог члана прописује да се одредбе овог закона које се
односе на скупштину општине примењују на градску скупштину.
Чланом 39. став 1. тачка 13) Статута града Пожаревца, прописано је да Скупштина именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и
оснивачким актом.
Дана 1. јануара 2022. године, Марку Марјановићу престаје мандат вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе”, Пожаревац због истека периода на који је именован, па је у циљу обезбеђивања услова за несметано функционисање
предузећа до спровођења јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе” у Пожаревцу, неопходно именовати вршиоца дужности директора.
Процена финансијских средстава потребних за спровођење решења
Након процене финансијских ефеката решења на буџет града Пожаревца, утврђено је да спровођење овог решења не изискује посебна финансијска средства нити има финансијског ефекта на буџет града Пожаревца.
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Упутство о правном средству: Ово решење коначно је у управном поступку и не може се побијати жалбом, али се против њега може
покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана његовог пријема.
Број 011-06-196/2021-23-2
У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године
Скупштина града Пожаревца
Председник,
Предраг Мијатовић, с.р.

ЉУБОВИЈА

6085

На основу члана 55, a у вези са чланом 25. Закона о јавним 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, 101/16 – др. закон, 83/14 – др. закон и 47/18 – др. закон),
члана 40. Статута општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија”, број 3/19), члана 47. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Стандард”, Љубовија са Законом о јавним предузећима („Службени лист општине Љубовија”, број 15/16) и
члана 121. Пословника Скупштине општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија”, број 6/08),
Скупштина општине Љубовија на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Стандард”, Љубовија
1. Именује се Петар Рађеновић, дипломирани инжењер машинства из Љубовије, за директора Јавног комуналног предузећа „Стандард”, Љубовија, на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
2. Решење о именовању Петра Рађеновића за директора Јавног комуналног предузећа „Стандард”, Љубовија ступа на снагу даном
доношења.
3. Именовани је дужан ступити на дужност у року утврђеном Законом о јавним предузећима.
4. Ово решење је коначно.
5. Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”, „Службени листу општине Љубовија” и на интернет страници
општине Љубовија.
6. Решење доставити: Петру Рађеновићу, архиви, Јавном комуналном предузећу „Стандард”, Љубовија, и Општинском већу општине Љубовија.
О б р а з л ож е њ е
Одредбама члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима, члана 32. Закона о локалној самоуправи и члана 41. Статута општине
Љубовија и члана 47. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Стандард”, Љубовија са Законом о јавним предузећима, предвиђено је да директора јавног предузећа чији је оснивач локална самоуправа именује Скупштина општине на основу
спроведеног конкурса.
Скупштина општине Љубовија је донела Одлуку о спровођењу конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа Стандард”, Љубовија, број 06-325/2021-03 од 18. октобра 2021. године. Текст огласа о јавном конкурсу објављен је у складу са Законом о
јавним предузећима.
Јавни конкурс је био отворен 30 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Огласом о јавном конкурсу, између осталог, утврђени су услови за избор директора и докази који се достављају уз пријаву, као и
то да ће се стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењивати у изборном поступку увидом у доказе, писаном и усменом
провером са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкурсом у складу са одредбама Закона о јавним предузећима и Уредбом о
мерилима за именовање директора јавних предузећа.
Комисија за именовање директора јавних предузећа општине Љубовија на седници одржаној 1. децембра 2021. године утврдила је
да је на јавни конкурс поднета једина пријава Петра Рађеновића и достављена у року, да су уз пријаву Петра Рађеновића из Љубовије
достављени сви докази који су у конкурсу тражени. Комисија је на истој седници кандидату Петру Рађеновићу упутила позив о отпочињању поступка избора директора у смислу члана 40. став 5. Закона о јавним предизећима. Након спроведене провере стручне оспособљености кандидата, Комисија за именовање директора јавних предузећа општине Љубовија, сходно Уредби о мерилима за именовање
директора јавних предузећа, саставила је Ранг-листу у коју је уврштен кандидат са резултатима испуњености мерила за избор директора
Јавног комуналног предузећа „Стандард”, Љубовија.
Записнике о спроведеном изборном поступку и утврђену Ранг-листу број 06-325/03-06/21 од 8. децембра 2021. године Комисија за
именовање директора јавних предузећа општине Љубовија је доставила Општинском већу општине Љубовија.
Општинско веће Општине Љубовија је на седници утврдило Предлог за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Стандард”, Љубовија, Петра Рађеновића из Љубовије и доставило га Скупштини општине Љубовија на даљи поступак.
Комисија за избор именовање Скупштине општине Љубовија на својој седници је разматрала достављен и образложен Предлог
Општинског већа општине Љубовија за именовање директора ЈКП „Стандард”, Љубовија Петра Рађеновића, дипл. машинског инжењера из Љубовије, па је сходно одредбама члана 48. Статута општине Љубовија утврдила Предлог решења о именовању директора ЈКП
„Стандард”, Љубовија Петра Рађеновића као у диспозитиву и предлаже Скупштини општине Љубовија да исто усвоји као у материјалу.
Имајући у виду наведено, Скупштина општине Љубовија је донела Решење као у диспозитиву.
Правна поука: Против ово решења није дозвољена жалба али се може покренути управни спор тужбом код Управног суда у Београду у року од 30 дана од дана пријема решења.
Број 06-325/21-03
У Љубовији, 23. децембра 2021. године
Скупштина општине Љубовија
Председник,
Горан Јосиповић, с.р

29. децембар 2021.
БОЉЕВАЦ
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 и
47/18), члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. став 1. тачка 11. Статута
општине Бољевац („Службени лист општине Бољевац”, број 2/19),
Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 17. децембра 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању директора Јавног комуналног предузећа Услуга Бољевац
1. Зоран Конић, дипломирани економиста, именује се за директора Јавног комуналног предузећа Услуга Бољевац, на мандатни период од четири године.
2. Именовани директор је дужан да ступи на функцију у року од осам дана од дана објављивања Решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије”.
3. Ово решење је коначно.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”, „Службеном листу општине Бољевац” и на интернет страници
општине Бољевац.
О б р а з л ож е њ е
Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 25. августа 2021. године донела је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за
избор директора Јавног комуналног предузећа Услуга Бољевац, број 06-105/2021-I/6.1 од 25. августа 2021. године, којом је покренут поступак за избор директора Јавног комуналног предузећа Услуга Бољевац. Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног
предузећа Услуга Бољевац објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 86 од 3. септембра 2021. године, „Службеном листу општине
Бољевац, у дневном листу Политика и на интернет страници општине Бољевац.
Рок за подношење пријава био је 30 дана од дана објављивања овог јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”,
односно до 3. октобра 2021. године.
Огласом о јавном конкурсу, утврђени су услови за избор директора и докази који се достављају уз пријаву, као и да ће се стручна
оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењивати у изборном поступку увидом у доказе који су приложени уз пријаву и усменим
разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкурсом, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада
јавног комуналног предузећа, у складу са Законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16).
На расписани Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа Услуга Бољевац пристигла је једна благовремена пријава Зорана Конића из Бучја, општина Књажевац, пријава заведена под бр. 111-15/2021-III-05 од 1. октобра 2021. године код
Општинске управе општине Бољевац.
На седници одржаној 7. октобра 2021. године, Комисија је увидом у достављену документацију кандидата Зорана Конића, утврдила
да је иста потпуна, да садржи све потребне податке за пријаву на Јавни конкурс и да су приложени сви докази о испуњености услова за
учешће на конкурс.
На основу достављене документације пријављеног кандидата, Комисија је спровела изборни поступак, извршила проверу стручне
оспособљености, знања и вештина кандидата према Уредби о мерилима за именовање директора јавно комуналног предузећа Услуга
Бољевац и сачинила Ранг-листу кандидата бр. 06-105/2021-I/6.1 од 20. октобра 2021. године.
Сагласно члану 41. став 3. Закона о јавним предузећима, Општинско веће општине Бољевац је припремило акт о именовању кандидата са Ранг-листе и доставило га на усвајање Скупштини општине Бољевац, сагласно члану 40. тачка 11. Статута општине Бољевац.
Чланом 24. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) прописано је да директора јавног предузећа
чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири године,
на основу спроведеног јавног конкурса.
Решење о именовању директора је коначно, сходно одредби члана 41. став 4. Закона о јавним предузећима.
Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и против истог се може покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана достављања овог решења.
Број 06-163/2021-I/7
У Бољевцу, 17. децембра 2021. године
Скупштина општине Бољевац
Председник,
Јелена Милосављевић Радосављевић, с.р.
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ПРАВНА БИБЛИОТЕКА
СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА

ɑȨȬȯȮɒôɒôȰȱȯȰɒȲɒ

НОВО!
ЗАКОНИК О КРИВИЧНОМ
ПОСТУПКУ
ПОСЕБНО ИЗДАЊЕ
Према стању законодавства од
1. децембра 2019.

ЦЕНА:

660,00
РСД

друго издање, 2020, 16 х 24 цм, 280 стр., броширан повез, ћирилица

ЗАКОНИК О
КРИВИЧНОМ
ПОСТУПКУ
ПОСЕБНО ИЗДАЊЕ

Према стању законодавства
од 1. децембра 2019. године

ɑȨȬȯȮɒôɒôȰȱȯȰɒȲɒ

Посебно издање Законика о кривичном поступку обухвата пречишћене текстове овог Законика од доношења 2005. до последњих његових измена и допуна које су ступиле на снагу 1. децембра 2019. Измењене и допуњене верзије
чланова означене су напоменама о њиховом временском важењу. Члан који је
престао да важи обележен је тамнијом бојом, како би се разликовао од позитивноправне одредбе. Члан уоквирен белом бојом представља текст Законика
усвојен касније у односу на изворни текст.

ЗАКОН О ПАРНИЧНОМ
ПОСТУПКУ
Према стању законодавства од 11. марта 2020.
Објашњења, тумачење и стварни регистар
Гордана Станковић

ЦЕНА:

880,00
РСД

ЧЕТРНАЕСТО ИЗДАЊЕ

четрнаесто издање, 2020, 14 х 20 цм, 380 стр., броширан
повез, ћирилица

ЗАКОН О
ПАРНИЧНОМ
ПОСТУПКУ
Према стању законодавства
од 11. марта 2020. године
Објашњења, тумачењe и стварни регистар

Гордана СТАНКОВИЋ

Ово издање садржи незванично пречишћени текст Закона о парничном поступку усаглашен са Законом о допуни Закона о парничном поступку („Службени гласник РС“, број 18 од 3. марта
2020. године). Проф. др Гордана Станковић припремила је уводни текст и регистар.
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ƄƈƆƉźƇƂŲƋƄƈ
ƉƊźżƈ
ƉƪƚƜƨƩƪƢƜƪƟƞƧƢƯƞƪƭƲƬƚƜƚ

НОВО!
КОМПАНИЈСКО ПРАВО
Право привредних друштава
Мирко С. Васиљевић, Татјана Јевремовић
Петровић, Јелена Лепетић

ЦЕНА:

2.200,00
РСД

прво издање, 2020, 16 х 24 цм, 520 стр., тврд повез, ћирилица

Прво издање књиге Компанијско право представља коауторски уџбеник професора ове наставно-научне дисциплине на Правном факултету Универзитета у Београду.
Обим уџбеника прилагођен је потребама, пре свега, студената основних студија, јер су обрађени институти презентацијом законских решења и у потребној
мери ставова теорије и судске праксе. Осим домаћих извора, у сажетом виду
представљени су и извори упоредног компанијског права и делом компанијског
права ЕУ, што је од помоћи и онима који сагледавају српско законодавство у
области ове гране права.

VLADAVINA PRAVA

КРИВИЧНО ДЕЛО УБИСТВА
У теорији, пракси и законодавству
Драган Јовашевић

/]LRLY5ZaLĩPaTÏ

6=4A4Ô9:
/07:
UBISTVA
U teoriji, praksi i zakonodavstvu

ЦЕНА:

1.430,00
РСД

прво издање, 2020, 16 х 24 цм, 212 стр., броширан повез,
латиница

Монографија Кривично дело убиства представља теоријско-практично синтетичко дело настало као резултат проучавања ове значајне безбедносне, криминолошке, криминалистичке, социјално-патолошке и правне појаве. Предмет
истраживања је свеобухватно и интердисциплинарно обрађен (у основном,
квалификованом или привилегованом облику) с теоријског и практичног становишта, у домаћем и у упоредном кривичном законодавству. Текст је настао и
као плод вишегодишњег истраживања аутора о различитим аспектима кривичноправне заштите најзначајнијих друштвених и личних добара и вредности, међу
којима посебан значај има живот човека или право на живот човека. У тежњи да
се олакша савладавање овог доста динамичног, сложеног, обимног и разуђеног
градива, у књизи су на савремен, једноставан и приступачан начин изложени теоријски, упоредноправни и практични аспекти, појам, обележја, карактеристике,
облици и видови испољавања основног, класичног кривичног дела које спада у
крвне деликте – убиства или противправног лишења живота другог лица.
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ВЕЧНА ИГРА.
УТАКМИЦА КОЈА ТРАЈЕ.
ПОРЕДАК И СЛОБОДА.

2.310,00
РСД

ЗБОРНИК - Разговори
конзервативаца и либертаријанаца
приредили Александар Новаковић и Душан Достанић
прво издање, 2020.

Да ли у корену сваког конзервативизма почива
либертаријанизам или се либертаријанизам у фундаменталном
смислу мора свести на конзервативизам? Да ли је право
располагања собом, својим телом и приватном својином
апсолутно право које сваки цивилизовани поредак мора
да штити? Постоје ли други обзири – попут заједништва,
традиције, религије – који надилазе скучену перспективу
модерног човека? Укратко, да ли је слобода теоријски старија
од поретка, или само конкретно реализовани поредак, са
својим вредностима, институцијама и хијерархијама, може бити
основ њене материјализације, њеног остварења? Најзад, како се
различити одговори на ова питања могу одразити на проблеме
попут имиграције, екологије, мултикултурализма, родне
равноправности, слабљења суверенитета националних држава?
У овој књизи о томе говоре најистакнутији представници
конзервативне и либертаријанске интелектуалне традиције.
Аутори текстова:
Ајн Ранд, Александар Гауланд, Ален де Беноа, Андре Ф. Лихтшлаг, Армин Молер, Бери Голдвотер, Дирдри Ненсен Маклоски,
Ханс Херман Хопе, Еберхард Штрауб, Едвард Фејзер, Ентони Данијелс, Ерик Ленерт, Ерик Ритер фон Кинелт Ледин, Френк С.
Мејер, Фридрих Аугуст фон Хајек, Фридрих Ромиг, Гец Кубичек, Герд-Клаус Калтенбрунер, Јерг Гвидо Хилзман, Карл Шмит,
Лео Брент Бозел Млађи, Левелин Х. Роквел Млађи, Лудвиг фон Мизес, Мајкл Оукшот, Мари Ротбард, Ралф Реико, Расел Кирк,
Ричард М. Вивер, Роџер Скрутон и Волтер Блок.
Књигу можете купити у свим Гласниковим малопродајним објектима или поручити
телефоном: +381 11 30 60 578, 30 60 589; e-mail: prodaja@slglasnik.com
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