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ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
6093

На основу члана 112. став 1. тачка 5. Устава Републике Србије, доносим

6094

На основу члана 112. став 1. тачка 5. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

УКАЗ

о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног
амбасадора Републике Србије у Републици Пољској

о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног
амбасадора Републике Србије у Републици Јерменији

I
Поставља се Небојша Кошутић на дужност изванредног и
опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Пољској.

I
Поставља се Татјана Панајотовић Цветковић на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Јерменији.

II
Овај указ ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Републике Србије”.

II
Овај указ ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Републике Србије”.

КПРС број 256
У Београду, 29. децембра 2021. године
Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

КПРС број 257
У Београду, 29. децембра 2021. године
Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

ВЛ А Д А
6095

На основу члана 39. Закона о трговини („Службени гласник
РС”, број 52/19) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

УРЕДБУ
о привремeној мери ограничавања цене гаса и
надокнади разлике у цени природног гаса набављеног
из увоза или произведеног у Републици Србији у
случају поремећаја на тржишту природног гаса
Члан 1.
Овом уредбом прописује се привремена мера ограничавања
цене гаса и право на надокнаду разлике у цени природног гаса
набављеног из увоза или произведеног у Републици Србији која
се користи за обрачун цене за даљу продају и основне цене, субјекти који имају право на надокнаду разлике у цени, поступак
остваривања права на надокнаду, образовање цене природног гаса
набављеног из увоза или произведеног у Републици Србији која се
користи за обрачун цене за даљу продају, ради спречавања поремећаја на тржишту снабдевања природним гасом.
Ова уредба односи се искључиво на количине природног гаса
намењеног за потрошњу на територији Републике Србије.
Члан 2.
Основна цена природног гаса је јединична цена природног
гаса из увоза или произведеног у Републици Србији која се користи за обрачун цене за даљу продају снабдевачима, јавним снабдевачима и крајњим купцима и образује се у висини просечне
јединичне цене природног гаса за месец новембар 2021. године
изражене у РСД/m³ (у даљем тексту: Основна цена).
Просечна јединична цена природног гаса је пондерисана јединична цена природног гаса свих количина из увоза или произведеног у Републици Србији у складу са дугорочним уговором о
снабдевању гасом и припадајућим анексима за једног енергетског
субјекта из става 4. овог члана изражена у РСД/m³.

Јединица мере m³ у смислу ове уредбе је количина природног
гаса која при притиску од 101325 Pa (1,01325 bar), температури од
288,15 К (15 ºC) и доњој топлотној вредности од 33.338,35 kЈ заузима запремину од једног кубног метра.
Основну цену из става 1. овог члана примењују енергетски
субјекти који обављају енергетске делатности снабдевање природним гасом и снабдевање на велико природним гасом и енергетски
субјект који производи природни гас.
Члан 3.
Субјекти из члана 2. став 4. ове уредбе имају право на надокнаду разлике у цени између цене по којој је природни гас набављен из увоза или произведен у Републици Србији и Основне
цене, за количине природног гаса набављене из увоза или произведеног у Републици Србији, а који је продат снабдевачима, јавним снабдевачима и крајњим купцима, почев од 1. децембра 2021.
године.
Средства за исплату по основу оствареног права на надокнаду разлике у цени из става 1. овог члана обезбеђују се из буџета
Републике Србије.
Члан 4.
Ради евидентирања и одобравања средстава за надокнаду
разлике у цени из члана 3. став 1. ове уредбе субјекти из члана
2. став 4. ове уредбе подносе захтев министарству надлежном за
послове привреде, почевши од дана ступања на снагу ове уредбе.
Захтев из става 1. овог члана садржи: податке о подносиоцу
и о делатности коју обавља, количине природног гаса за које се
подноси захтев за исплату надокнаде разлике у цени израженој у
m³, цену за m³ природног гаса из новембра 2021. године у РСД/m³,
количину природног гаса испорученог другом снабдевачу, јавном
снабдевачу, односно крајњем купцу, цену за m³ природног гаса по
којој је гас испоручен другом снабдевачу, јавном снабдевачу, односно крајњем купцу у РСД/m³ и износ разлике у цени изражен у
РСД.
Уз захтев из става 2. овог члана доставља се:
1) одговарајућа веродостојна рачуноводствена исправа на
основу које се може јасно и недвосмислено утврдити цена по којој
је природни гас набављен из увоза у новембру 2021. године, као
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и количине природног гаса на које се ова цена односи. Уколико у
рачуноводственој исправи количине и цена нису изражени у јединици мере m³ у складу са чланом 2. став 3. ове уредбе, уз исправу
се доставља и одговарајући образложени прерачун;
2) одговарајућа веродостојна рачуноводствена исправа, која
мора да садржи датум и време реализованог промета, на основу
које се може јасно и недвосмислено утврдити цена по којој је природни гас набављен из увоза, односно произведен, као и количине
природног гаса на које се ова цена односи. Уколико у рачуноводственој исправи количине и цена нису изражени у јединици мере
m³ у складу са чланом 2. став 3. ове уредбе, уз исправу се доставља и одговарајући образложени прерачун;
3) доказ о купопродаји девиза који је у корелацији са рачуном и даном увоза природног гаса из тачке 2) овог става у случају
увоза;
4) одговарајућа царинска документација којом се потврђује
увоз природног гаса за који се тражи исплата надокнаде за разлику у цени која прати у подацима одговарајућу веродостојну рачуноводствену исправу из тачке 2) овог става у случају увоза;
5) протоколи о примопредаји гаса закључени са добављачима
и операторима транспортног система природног гаса за обрачунски период;
6) изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу законског заступника субјекта који подноси захтев, да су количине природног гаса из тачке 2) овог става набављене, односно
произведене под најповољнијим условима;
7) одговарајућа веродостојна рачуноводствена исправа, која
мора да садржи датум и време реализованог промета, на основу
које се може јасно и недвосмислено утврдити цена по којој је природни гас продат снабдевачу, јавном снабдевачу или крајњем купцу, на које се ова цена односи. Уколико у рачуноводственој исправи количине и цена нису изражени у јединици мере m³ у складу са
чланом 2. став 3. ове уредбе, уз исправу се доставља и одговарајући образложени прерачун.
Влада ће образовати Комисију за евидентирање и одобравање средстава за надокнаду разлике у цени из члана 3. став 1. ове
уредбе, као и за праћење реализације ове уредбе.

30. децембар 2021.
Комисија из става 4. овог члана може од подносиоца захтева
тражити и додатне доказе.
Изглед и садржај обрасца захтева из става 1. овог члана дат
је Прилогу 1 – Образац захтева, који је одштампан уз ову уредбу и
чини њен саставни део, при чему свака страна захтева мора бити
потписана од стране законског заступника подносиоца захтева.
Члан 5.
Субјекти из члана 2. став 4. ове уредбе обрачунавају цене за
даљу продају у складу са постојећим методологијама и уговорима,
односно елементима уговора о продаји природног гаса.
Члан 6.
Одговорност за тачност приказаних података у складу са
овом уредбом сноси искључиво субјект из члана 2. став 4. ове
уредбе, односно његов законски заступник.
Комисија из члана 4. став 3. ове уредбе искључиво врши проверу испуњености формалних услова из ове уредбе и не оцењује
техничку документацију и не испитује веродостојност докумената
достављених у вези са одредбама ове уредбе.
Члан 7.
На основу достављене документације из члана 4. ове уредбе
министарство надлежно за послове привреде додељује субвенције
на основу претходне сагласности Владе, а у складу са ликвидним
могућностима буџета Републике Србије.
Члан 8.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, а важи 60 дана од
дана ступања на снагу.
05 број 338-12537/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

30. децембар 2021.
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6096

На основу члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2022.
годину („Службени гласник РС”, број 110/21), а у вези са одредбама Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени
гласник РС”, бр. 68/15, 41/18, 44/18 – др. закон, 83/18, 31/19 и 9/20)
и Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС”,
број 73/19), и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

УРЕДБУ
о условима и начину спровођења субвенционисане
набавке путничких возила за потребе обнове возног
парка такси превоза као јавног превоза
Члан 1.
Овом уредбом се уређују услови и начин спровођења субвенционисане набавке путничких возила за потребе обнове возног
парка такси превоза као јавног превоза.
Члан 2.
Право на субвенционисану набавку путничких возила имају
предузетници и привредна друштва (у даљем тексту: такси превозници) који обављају делатност такси превоза као јавног превоза
у складу са одредбама Закона о превозу путника у друмском саобраћају.
Члан 3.
Субвенционисана набавка из члана 1. ове уредбе спроводи
се исплатом износа од 8.000 евра у динарској противвредности по
званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања
на име:
– учешћа за наменски кредит за куповину новог путничког
возила,
– учешћа за финансијски лизинг за набавку новог путничког
возила,
– плаћања дела купопродајне цене новог путничког возила.
Субвенција се додељује у складу са прописима којима се
уређују правила за доделу државне помоћи мале вредности (de
minimis).
Такси превозник, да би користио субвенцију из става 1. овог
члана, дужан је да пре исплате субвенције исплати износ у висини
од најмање 15% купопродајне цене новог путничког возила даваоцу финансијског лизинга на име дела учешћа за одобрење уговора
о финансијском лизингу путничког возила, односно износ у истој
висини банци на име дела учешћа за одобрење наменског кредита
за куповину путничког возила.
Ако такси превозник купује ново путничко возило сопственим средствима, субвенција из става 1. овог члана исплаћује се
након што такси превозник достави доказ да је у целости исплатио
добављачу део купопродајне цене који се не финансира из средстава за одобравање субвенција, односно доказ о исплати добављачу износа у висини од најмање 15% купопродајне цене новог
путничког возила.
Ако такси превозник купује ново путничко возило закључењем уговора о финансијском лизингу, односно закључењем
уговора о наменском кредиту, субвенција из става 1. овог члана
исплаћује се након закључења уговора о финансијском лизингу,
односно закључења уговора о наменском кредиту.
Члан 4.
Право набавке нових путничких возила имају такси превозници који обављају делатност такси превоза као јавног превоза
на дан или пре дана 4. јануара 2019. године.
Члан 5.
Ново путничко возило чија се набавка субвенционише мора
задовољавати прописане услове из члана 87в став 1. тач. 2)–5) Закона о превозу путника у друмском саобраћају и мора имати вредност не мању од 13.000 евра у динарској противвредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења
захтева.
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Члан 6.
Субвенција се одобрава за нова путничка возила која задовољавају један од следећих критеријума:
а) имају потпуно електрични, хибридни или погон на компримовани природни гас, или
б) задовољавају најмање еуро 6 стандард у погледу емисије
издувних гасова.
Субвенција се одобрава за нова путничка возила која задовољавају критеријум боје путничког возила на основу члана 24. Правилника о техничком прегледу возила („Службени гласник РС”,
бр. 31/18 и 70/18), бела боја, ознака –0, као и светло/тамно тон боје
М-средња (основна боја од 0 до 9).
Нова путничка возила из ст. 1. и 2. овог члана морају имати ознаке прописане одлукама јединица локалне самоуправе које
доносе решење о одобравању такси превоза, ако су такве одлуке
донете.
Члан 7.
Путничка возила чија се набавка субвенционише не могу
се отуђити у року од три године од дана регистрације субвенционисаног возила, осим у случају када такси превозник не постаје
власник возила, нити такси превозник може користити путничко
возило супротно одредбама Закона о превозу путника у друмском
саобраћају.
Такси превозник је дужан да путничким возилом чија се набавка субвенционише обавља делатност такси превоза као јавног
превоза у року од најмање три године од дана регистрације субвенционисаног возила.
Ако такси превозник престане да обавља делатност пре истека рока од три године од дана регистрације субвенционисаног
возила, дужан је да у буџет Републике Србије уплати субвенционисани износ, осим у случају смрти, трајне неспособности за
обављање делатности такси превоза као јавног превоза, одласка
у инвалидску пензију, тоталне штете на возилу или крађе возила.
Члан 8.
Захтев за субвенцију за набавку новог путничког возила у
складу са овом уредбом подноси се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре искључиво препорученом пошиљком или пошиљком која има могућност електронског праћења
на порталу ЈП Пошта Србије, у смислу члана 27. став 2. тач. 2) и
3) Закона о поштанским услугама („Службени гласник РС”, број
77/19).
Редослед остваривања права на додељивање субвенције
утврђује се према времену пријема потпуног захтева.
Захтев се сматра потпуним ако садржи сву потребну документацију, и то:
1) важеће решење о одобравању такси превоза,
2) доказ да је такси превозник измирио све доспеле обавезе
по основу јавних прихода, односно да је закључио споразум о репрограму о исплати пореског дуга, с тим да укупан износ пореског
дуга по споразуму о репрограму о исплати пореског дуга не може
да износи више од 500.000 динара на дан подношења захтева, као
и доказ да обавезе по репрограму о исплати пореског дуга измирује редовно, односно да нема неизмирених обавеза по репрограму о
исплати пореског дуга на дан подношења захтева,
3) доказ да такси превозник нема правоснажну судску или
управну меру забране обављања делатности или осуду због привредног преступа,
4) извод из Агенције за привредне регистре за такси превозника не старији од 15 дана на дан подношења захтева,
5) предрачун добављача за набавку новог путничког возила,
6) предуговор између добављача и такси превозника који садржи назив произвођача, годину производње, тип, модел, снагу
мотора, укупну цену путничког возила, износ ПДВ , начин и рок
испоруке,
7) изјава добављача да може извршити испоруку путничког
возила,
8) изјава, односно сагласност такси превозника за упис забране располагања путничким возилом у наредне три године, осим у
случају када такси превозник не постаје власник возила,
9) изјава добављача да путничко возило испуњава све прописане услове из чл. 5. и 6. ове уредбе,
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10) изјава такси превозника о додељеној помоћи мале вредности (de minimis) у текућој години и претходне две фискалне године.
Документација из става 3. овог члана прибавља се у складу
са чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење).
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
обавештава подносиоца захтева:
1) о пријему захтева,
2) да ли је захтев потпун и, ако захтев није потпун, коју документацију је подносилац дужан да достави,
3) броју под којим је захтев подносиоца евидентиран.
Ако је захтев потпун, по редоследу остваривања права на додељивање субвенције доноси се решење којим се одобрава субвенција.
На основу правноснажног решења Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре закључује споразум са такси превозником којим се уређује следеће:
1) назив произвођача, година производње, тип, модел, снага
мотора, укупна цена путничког возила, износ ПДВ, начин и рок
испоруке, други подаци,
2) рок за исплату минималног износа учешћа у случају закључења уговора о финансијском лизингу за куповину путничког
возила, односно закључења уговора о наменском кредиту за куповину путничког возила, односно рок у коме такси превозник мора
да плати купопродајну цену у случају куповине путничког возила
сопственим средствима,
3) износ субвенције који ће бити уплаћен на рачун даваоца
лизинга, односно банке, односно продавца,
4) рок за закључење уговора о финансијском лизингу за куповину путничког возила, односно закључење уговора о наменском кредиту за куповину путничког возила, односно закључење
уговора о куповини путничког возила,
5) одредбу о закључењу уговора о осигурању које у периоду
од три године од дана регистрације возила покрива штету на возилу или губитак возила.
У року од једне године од дана почетка примене ове уредбе
такси превозник- предузетник може остварити право на субвенцију само за једно путничко возило, односно на само једно појединачно решење о обављању такси превоза из става 3. тачка 1) овог
члана. У року од једне године од дана почетка примене ове уредбе такси превозник привредно друштво може остварити право на
субвенцију за свако појединачно путничко возило наведено у решењу о обављању такси превоза из става 3. тачка 1) овог члана.
Решење о одобравању такси превоза из става 3. тачка 1) овог члана
мора да је донето на дан или пре дана 4. јануара 2019. године.
Пре доношења решења из става 6. овог члана прибавља се
доказ да је такси превозник измирио све доспеле обавезе по основу јавних прихода, односно да по закљученом споразуму о репрограму о исплати пореског дуга не дугује износ већи од 500.000
динара, као и доказ да обавезе по репрограму о исплати пореског
дуга измирује редовно, односно да нема неизмирених обавеза по
репрограму о исплати пореског дуга.
Поступак се прекида ако висина опредељених субвенција у
текућој години није довољна за одобравање свих уредно предатих
захтева у текућој години.
Поступак се наставља након што се обезбеде буџетска средства, с тим што је подносилац захтева дужан да ради даљег наставка поступка достави нови предрачун за набавку новог путничког
возила и изјаву добављача да може извршити испоруку путничког
возила, као и осталу документацију потребну ради наставка поступка.
У случају непоштовања рокова утврђених споразумом из става 7. овог члана, као и у случају да такси превозник не закључи
споразум у накнадно дефинисаном року, такси превозник губи
право на доделу субвенције у текућој години.
Члан 9.
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
након кварталног прикупљања захтева (квартал чини период од
ступања на снагу до 31. марта, од 1. априла до 30. јуна, од 1. јула
до 30. септембра и од 1. октобра до 31. децембра) доноси решења
о поднетим захтевима за тај квартал.

30. децембар 2021.
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
може годишње (за сваку годину појединачно) закључити највише
6.000 споразума из члана 8. став 7. ове уредбе.
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
од јединица локалне самоуправе прибавља списак путничких возила за које су те јединице издале такси дозволе за возило, прописане Законом о превозу путника у друмском саобраћају.
Органи јединица локалне самоуправе достављају одмах, по
пријему захтева Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, списак из става 3. овог члана.
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
квартално извештава Владу о коришћењу субвенција у складу са
овом уредбом.
Члан 10.
Поступци по захтевима за субвенционисану набавку новог
путничког возила који до почетка примене ове уредбе нису окончани, окончаће се у складу са одредбама ове уредбе, и решаваће
се по редоследу остваривања права на додељивање субвенције из
члана 8. ове уредбе.
Члан 11.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од
1. јануара до 31. децембра 2022. године.
05 број 110-12166/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 8. Закона о буџету Републике Србије за
2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/21), а у вези са
одредбама Закона о заштити животне средине („Службени гласник
РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11
– УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др. закон) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон),
Влада доноси

УРЕДБУ
о условима и начину спровођења субвенционисане
куповинe нових возила која имају искључиво
електрични погон, као и возила која уз мотор са
унутрашњим сагоревањем покреће и електрични погон
(хибридни погон)
Члан 1.
Овом уредбом уређују се услови и начин спровођења субвенционисане куповинe нових возила која имају искључиво електрични погон, као и возила која уз мотор са унутрашњим сагоревањем покреће и електрични погон (хибридни погон), у циљу
подстицања еколошки прихватљивог вида транспорта.
Под новим возилом у смислу ове уредбе сматра се возило
које није било у употреби и није било регистровано до дана подношења захтева за субвенционисану куповину новог возила у складу
са овом уредбом.
Под возилима из става 1. овог члана подразумевају се следеће врсте возила:
1) возила врсте L – мопеди, мотоцикли, трицикли, четвороцикли:
(1) врста L1 – мопед;
(2) врста L2 – лаки трицикли;
(3) врста L3 – мотоцикл;
(4) врста L4 – мотоцикл са бочним седиштем;
(5) врста L5 – тешки трицикл;
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(6) врста L6 – лаки четвороцикл;
(7) врста L7 – тешки четвороцикл;
2) возила врсте M – возила за превоз лица – врста М1– путничко возило врсте М које има највише девет места за седење
укључујући и седиште возача;
3) возила врсте N – теретна возила – врста N1 – возило врсте
N чија највећа дозвољена маса не прелази 3,5 t.
Члан 2.
Право на субвенционисану куповину возила имају правна
лица, предузетници и физичка лица.
Право на субвенционисану куповину возила немају правна лица и предузетници који су остварили, односно који остваре
право на субвенционисану набавку путничких возила за потребе
обнове возног парка такси превоза као јавног превоза, у складу са
прописом којим се уређују услови и начин спровођења субвенционисане набавке путничких возила за потребе обнове возног парка
такси превоза као јавног превоза.
Члан 3.
Укупна расположива средства за реализацију субвенционисане куповине возила у 2022. години, обезбеђена су Законом о буџету
Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, број
110/21) на Разделу 25 – Министарство заштите животне средине.
Члан 4.
Субвенционисана куповина возила из члана 1. ове уредбе
спроводи се исплатом следећих износа:
1) за возила врсте L1 и L2, 250 евра у динарској противвредности по званичном средњем дневном курсу Народне банке Србије, на дан уплате купопродајне цене;
2) за возила врсте L3 – L7, 500 евра у динарској противвредности по званичном средњем дневном курсу Народне банке Србије, на дан уплате купопродајне цене;
3) за возила врсте М1 и N1 искључиво на електрични погон,
5.000 евра у динарској противвредности по званичном средњем
дневном курсу Народне банке Србије, на дан уплате купопродајне
цене;
4) за возила врсте М1 и N1 која покреће хибридни погон који
уз мотор са унутрашњим сагоревањем има електрични погон тако
да возило може без активирања мотора са унутрашњим сагоревањем одређено време самостално да се креће искључиво на електрични погон, уз обавезу да поседује спољни прикључак за струју односно да се пуњење батерија може остварити и из спољног
извора електричне енергије (PHEV Plug In Hybrid Electric Vehicle),
као и за електрична возила са уграђеним саставом за продужење
аутономије кретања (range extender) са емисијама CO2/km до највише 50 g/km обрачунатим по WLTP методологији (WLTP – пондерисана комбинована вредност – WLTP weighted combined value),
3.500 евра у динарској противвредности по званичном средњем
дневном курсу Народне банке Србије, на дан уплате купопродајне
цене;
5) за возила врсте М1 и N1 која покреће хибридни погон који
уз мотор са унутрашњим сагоревањем има барем један електрични мотор и може да се без активирања мотора са унутрашњим
сагоревањем одређено време самостално креће искључиво на
електрични погон, при чему се производња електричне енергије
за допуну батерија обавља унутар самог возила, са емисијама CO2
до највише 140 g/km обрачунатим по WLTP методологији (WLTP
– комбинована вредност – WLTP combined value), 2.500 евра у динарској противвредности по званичном средњем дневном курсу
Народне банке Србије, на дан уплате купопродајне цене.
Члан 5.
Субвенционисана куповина возила спроводи се исплатом износа из члана 4. ове уредбе на име:
1) учешћа за финансијски лизинг за куповину новог возила;
2) плаћања дела купопродајне цене новог возила.
Правна лица, предузетници и физичка лица која купују возило на рате, да би користили субвенцију из члана 4. ове уредбе, дужни су да пре исплате субвенције закључе уговор о финансијском
лизингу и исплате износ у висини од најмање 15% купопродајне
цене новог возила даваоцу финансијског лизинга на име дела учешћа за одобрење уговора о финансијском лизингу возила.
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Ако правна лица, предузетници и физичка лица купују ново
возило сопственим средствима, субвенција из става 1. овог члана
исплаћује се након што доставе доказ да је у целости исплаћен део
купопродајне цене који се не финансира из средстава за одобравање субвенција.
Члан 6.
Захтев за субвенционисану куповину новог возила у складу са овом уредбом подноси се Министарству заштите животне
средине (у даљем тексту: Министарство) у затвореној коверти, на
адресу: Министарство заштите животне средине, Омладинских
бригада 1, Београд, са назнаком: ,,Захтев за субвенционисану куповину нових возила која имају искључиво електрични погон, као
и нових возила која уз мотор са унутрашњим сагоревањем покреће и електрични погон (хибридни погон)”.
Захтев за доделу средстава садржи:
1) податке о подносиоцу захтева:
(1) за правна лица и предузетнике – назив и седиште, матични број и ПИБ, Извод из Регистра привредних субјеката код Агенције за привредне регистре (не старији од 15 дана на дан подношења захтева), име и презиме лица овлашћеног за заступање, име и
презиме, број телефона и е-мејл адресу контакт особе;
(2) за физичка лица – име и презиме, адресу становања, контакт телефон и е-мејл;
2) потврду да против правног лица није покренут претходни стечајни поступак, реорганизација, стечај или ликвидација, у
складу са прописима којим се уређују стечај и ликвидација и да
није покренут поступак принудне ликвидације у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и других облика организовања;
3) потврду да правно лице или предузетник нема правоснажну судску или управну меру забране обављања делатности или
осуду због привредног преступа;
4) доказ да је правно лице или предузетник измирио све доспеле обавезе по основу јавних прихода, односно да је закључио
споразум о репрограму о исплати пореског дуга, с тим да укупан
износ пореског дуга по споразуму о репрограму о исплати пореског
дуга не може да износи више од 500.000 динара на дан подношења
захтева, као и доказ да обавезе по репрограму о исплати пореског
дуга измирује редовно, односно да нема неизмирених обавеза по
репрограму о исплати пореског дуга на дан подношења захтева;
5) потврду да физичко лице није осуђивано за кривична дела
против привреде, имовине, живота и тела, јавног реда и мира и
правног саобраћаја;
6) потврду да је физичко лице измирило све обавезе по основу пореза на имовину;
7) потврду о хомологацији коју издаје Агенција за безбедност
саобраћаја;
8) потврду о саобразности – Certificate of conformity („COCˮ),
која за возила на хибридни погон садржи податак о емисији CO2,
а за возила на електрични погон податак да је возило електрично;
9) за правна лица – оверени ОП образац лица овлашћеног за
заступање;
10) предрачун добављача за набавку новог возила;
11) предуговор између добављача и правног лица, предузетника или физичког лица који садржи назив произвођача, годину
производње, тип, варијанту, снагу мотора, укупну цену возила, износ пореза на додату вредност, начин и рок испоруке;
12) изјаву добављача да је возило које је предмет захтева на
лагеру и да може извршити испоруку возила;
13) изјаву добављача да возило испуњава све услове прописане у члану 1. ове уредбе;
14) потврду да је добављач ауторизовани дилер за продају нових возила овлашћен од стране произвођача возила која су
предмет захтева и да је регистрован у Агенцији за привредне регистре за продају возила која су предмет захтева под шифром трговина на велико и трговина на мало и поправкa моторних возила
и мотоцикала или потврду да је продавац возила које је предмет
захтева произвођач тог возила;
15) изјаву подносиоца захтева о начину куповине возила:
сопственим средствима или путем финансијског лизинга (уз обавезно навођење података о лизинг кући: назив, адреса, матични
број (МБ), порески идентификациони број (ПИБ), број рачуна и
назив банке).
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Подаци из службених евиденција из става 2. тачка 1) подтачка (1) и тач. 2)–7) овог члана, као и податак из става 2. тачка 14)
овог члана да је добављач регистрован у Агенцији за привредне
регистре за продају возила која су предмет захтева под шифром
трговина на велико и трговина на мало и поправкa моторних возила и мотоцикала, прибављају се по службеној дужности, осим ако
странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Целокупна достављена документација из става 2. овог члана
остаје у архиви Министарства, без обавезе повраћаја или копирања.
Непотпуни захтеви, односно захтеви уз које није достављена
документација која је прописана ставом 2. овог члана неће бити
узети у разматрање.
Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу који је
одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.
Члан 7.
Ако је захтев потпун, доноси се решење којим се правном
лицу, предузетнику или физичком лицу одобрава субвенција.
Решењем из става 2. овог члана уређује се:
1) назив произвођача, година производње, модел, тип, варијанта, снага мотора, укупна цена возила, износ пореза на додату
вредност, начин и рок испоруке, идентификациони број возила
(број шасије), износ CO2 u g/km обачунатим по WLTP методологији (WLTP – комбинована вредност – WLTP combined value);
2) износ субвенције који ће бити уплаћен на рачун даваоца
лизинга, односно продавца;
3) рок за исплату минималног износа учешћа у случају закључења уговора о финансијском лизингу за куповину возила, односно рок у коме предузетник, правно лице односно физичко лице
мора да плати купопродајну цену у случају куповине возила сопственим средствима;
4) рок за закључење уговора о финансијском лизингу за куповину возила, односно закључење уговора о куповини возила.
Члан 8.
Уколико правно лице, предузетник или физичко лице купују
ново возило сопственим средствима, у обавези су да у року од 15
дана од дана пријема решења из члана 7. став 1. ове уредбе доставе Министарству уговор о купопродаји возила, рачун за аванс (у
случају да је плаћен аванс за возило), предрачун и доказ о уплати
преосталог дела купопродајне цене возила – извод из банке.
Уколико правно лице, предузетник или физичко лице купују
ново возило путем финансијског лизинга, у обавези су да у року
од 15 дана од дана пријема решења из члана 7. став 1. ове уредбе
доставе Министарству уговор о финансијском лизингу, потврду
лизинг куће о висини уплаћеног учешћа као и доказ о извршеној
уплати – извод из банке.
У случају непоштовања рокова прописаних ст. 1. и 2. овог
члана, подносилац захтева губи право на доделу субвенције у текућој години.
Члан 9.
Захтеви за доделу субвенција подносе се закључно са 31. октобром 2022. године.

30. децембар 2021.
Министарство ће вршити доделу субвенција по пристиглим,
уредним захтевима, до висине укупно расположивих средстава за
реализацију субвенционисане куповине возила у 2022. години, у
складу са чланом 3. ове уредбе.
Поступак доделе субвенција се прекида ако висина опредељених средстава субвенција у текућој години није довољна за одобравање свих уредно предатих захтева у тој години.
У случају да су средства субвенција искоришћена пре истека
календарске године, Министарство ће на својој интернет страници
о томе обавестити заинтересоване стране, а поступак доделе субвенција се прекида.
Поступак доделе субвенција се наставља након што се обезбеде буџетска средства, с тим што је подносилац захтева дужан да
ради даљег наставка поступка достави нови предрачун за набавку
новог возила и изјаву добављача да може извршити испоруку возила.
Члан 10.
Поступци доделе субвенција започети по захтевима поднетим у 2021. години, по поступку прописаном Уредбом о условима и начину спровођења субвенционисане куповинe нових возила која имају искључиво електрични погон, као и возила која уз
мотор са унутрашњим сагоревањем покреће и електрични погон
(хибридни погон) (,,Службени гласник РС”, бр. 156/20 и 53/21 –
у даљем тексту: Уредба), окончаће се у складу са одредбама ове
уредбе.
За захтеве из става 1. овог члана, по којима је донето решење
о додели субвенција у складу са чланом 7. став 3. Уредбе, а за које
нису протекли рокови одређени тим решењем – рок за закључење
уговора о купопродаји возила, као и рок за исплату у целости преосталог дела купопродајне цене, подносилац захтева је дужан да у
року од 20 дана од дана ступања на снагу ове уредбе, достави нови
предрачун за набавку новог возила и изјаву добављача да може извршити испоруку возила.
Члан 11.
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба
о условима и начину спровођења субвенционисане куповинe нових возила која имају искључиво електрични погон, као и возила
која уз мотор са унутрашњим сагоревањем покреће и електрични
погон (хибридни погон) (,,Службени гласник РС”, бр. 156/20 и
53/21).
Члан 12.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 110-12397/2021-2
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 123. Устава Републике Србије, члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник
РС”, број 110/21) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

УРЕДБУ
о подстицајима инвеститору да у Републици Србији
производи аудиовизуелно дело
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом уредбом уређују се услови и начин доделе подстицајних средстава инвеститору који у Републици Србији производи
аудиовизуелно дело, а у циљу подстицања стваралаштва у области
аудиовизуелне производње, подстицања културних и привредних
активности и повећања запослености у вези са аудиовизуелном
производњом у Републици Србији, као и промоције потенцијала
Републике Србије у овој делатности, односно њених инфраструктурних, производних и услужних делатности.
Члан 2.
Поједини изрази, у смислу ове уредбе, имају следеће значење:  
1) инвеститор јесте правно лице или предузетник за чији се
рачун и чијим се средствима финансира, односно суфинансира
производња аудиовизуелног дела (у даљем тексту: Инвеститор);  
2) буџет продукције јесте укупан износ средстава намењених
за производњу аудиовизуелног дела, од припрема за снимање до
момента када је нулта, односно дигитална копија спремна за дистрибуцију, емитовање и приказивање општој јавности и која не
укључују трошкове дистрибуције и маркетинга;  
3) квалификовани или прихватљиви трошкови јесу трошкови
настали на територији Републике Србије који се признају као трошкови утрошени за производњу аудиовизуелног дела на територији Републике Србије, а на основу извештаја овлашћене ревизорске
куће;  
4) подносилац захтева за доделу и исплату подстицајних
средстава (у даљем тексту: Подносилац захтева) јесте Инвеститор
или домаће правно лице или предузетник које у име и за рачун
Инвеститора у Републици Србији производи аудиовизуелно дело;  
5) завршетак производње аудиовизуелног дела, у смислу
ове уредбе, јесте дан када је нулта, односно дигитална копија аудиовизуелног дела спремна за дистрибуцију, односно дан када су
завршене све активности на реализацији пројекта на територији
Републике Србије, укључујући и прибављање свих доказа којима
се потврђују укупно утрошена средства за производњу аудиовизуелног дела (фактуре, уговори и изводи из пословне банке са назнаком извршеног плаћања и сл.), односно када су сва плаћања по
испостављеним фактурама реализована;  
6) пројекат, у смислу ове уредбе, јесте јединствени процес,
састављен из низа активности дефинисаних почетком и крајем,
који има за резултат аудиовизуелно дело, чија се јединственост
огледа у истој програмској основи и у истом временском периоду
реализације, без обзира да ли се оно јавља као целина или у сепаратним сегментима.
Члан 3.
Подстицајна средства у складу са овом уредбом додељују се
Инвеститору као бесповратна, путем повраћаја дела квалификованих трошкова остварених у Републици Србији.  
Подстицајна средства додељују се у износу од 25% квалификованих трошкова, а све у складу са извештајем независног овлашћеног ревизора о трошковима производње аудиовизуелног дела
у Републици Србији.  
Изузетно, од става 2. овог члана, а под условом да је у питању аудиовизуелно дело за чију су производњу у буџету продукције
намењена средства за реализацију пројекта у Републици Србији
у износу већем од 5.000.000 евра, подстицајна средства додељују
се у износу од 30% квалификованих трошкова, а све у складу са

извештајем независног овлашћеног ревизора о трошковима производње аудиовизуелног дела у Републици Србији.  
Право на доделу подстицајних средстава у складу са овом
уредбом немају органи и организације Републике Србије, аутономне покрајине, односно органи и службе локалне власти, јавна
предузећа, фондови и дирекције, установе и правна лица основана
од стране Републике Србије, аутономне покрајине, односно локалне власти, као и правна лица која су у смислу закона којим се уређује буџетски систем, корисници јавних средстава.
Изузетно, од става 4. овог члана, правна лица основана од
стране Републике Србије, аутономне покрајине и локалне власти,
односно правна лица која су корисници јавних средстава, могу
остварити право на доделу подстицаја у складу са овом уредбом,
само под условом да је аудиовизуелно дело финансирано из сопствених прихода, односно да није финансирано средствима која
у смислу закона којим се уређује буџетски систем, представљају
јавна средства.
У случају да је Република Србија, аутономна покрајина и
јединица локалне самоуправе, преко надлежних органа, и правно лице које управља и/или располаже јавним средствима, доделило државну помоћ за производњу аудиовизуелног дела у било
ком облику, укупан износ додељених средстава државне помоћи
и средстава подстицаја додељених по основу ове уредбе, не може
бити већи од 50% укупног износа средстава намењених за производњу аудиовизуелног дела у Републици Србији.  
Подстицајна средства која се додељују за наменски филм додељују се у износу од 20% квалификованих трошкова, с тим да
укупан износ одобрених средстава која се додељују у току три узастопне фискалне године не прелази прописани максимални износ
државне помоћи мале вредности (de minimis државна помоћ), у
складу са прописима којима се уређују правила за доделу државне
помоћи.
II. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДОДЕЛУ
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
Члан 4.
Услов који треба да испуни Инвеститор ради остваривања
права на доделу подстицајних средстава је да у сврху производње
аудиовизуелног дела у буџету продукције намени средства за реализацију пројекта у Републици Србији, у износу већем од минималних средстава за конкретан формат:  
1) за играни филм и ТВ филм: 300.000,00 евра;  
2) за ТВ серију: 150.000,00 евра, по епизоди;
3) за анимирану серију: 150.000,00 евра по епизоди;
4) за анимирани филм, аудио и/или визуелну постпродукцију
аудиовизуелног дела: 150.000,00 евра;  
5) за наменски филм: 150.000,00 евра;  
6) за документарни филм и документарни ТВ програм:
50.000,00 евра.  
Право на доделу подстицајних средстава може се остварити
за производњу:  
1) дугометражног играног филма, ТВ филма и дугометражног документарног филма који трају најмање 70 минута и анимираног филма намењеног приказивању, који траје најмање пет
минута;
2) ТВ серије од најмање три епизоде, под условом да епизода
траје минимум 40 минута;  
3) анимиране серије од најмање 10 епизода које укупно трају
најмање 40 минута;
4) документарног ТВ програма у трајању од минимум 40 минута.  
Поред услова из става 1. тачка 5) овог члана, за стицање
права на доделу подстицајних средстава за производњу наменског филма, неопходно је да је његова производња финансирана
од стране једног Инвеститора, као и да се реализација наменског
филма дефинише као пројекат из члана 2. тачка 6) ове уредбе.  
Члан 5.
Право на подстицајна средства из члана 1. ове уредбе нема
Инвеститор, односно Подносилац захтева:  
1) над којим је покренут претходни стечајни поступак, реорганизација, стечај или ликвидација, у складу са прописима којим
се уређују стечај и ликвидација;  
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2) који има доспеле, а неизмирене обавезе по основу јавних
прихода у Републици Србији и друге финансијске обавезе према
Републици Србији.  
Члан 6.
Подстицајна средства могу се доделити за аудиовизуелно дело:
1) које нема садржај који је у супротности са моралом, јавним поретком и јавним интересом Републике Србије, не нарушава
углед Републике Србије, не промовише кршење људских права и
говор мржње;
2) које је у формату дугометражног играног филма, ТВ филма,
ТВ серије, анимираног филма и анимиране серије, аудио и/или визуелне постпродукције аудиовизуелног дела, наменског филма, дугометражног документарног филма и документарног ТВ програма;
3) чија је производња започета или чија се производња наставља у току буџетске године у којој се подноси захтев за доделу
подстицајних средстава.
Производња аудиовизуелног дела мора се одвијати у складу
са календаром производње, а о одступањима од поднетог календара производње, Подносилац захтева мора обавестити Комисију за
доделу подстицаја у року од седам дана, од дана када је одступање
од поднетог календара производње наступило.
Подносилац захтева дужан је да изради аудиовизуелно дело
у свему у складу са поднетим захтевом, као и да о било ком одступању у вези са израдом аудиовизуелног дела обавести Комисију, у
року од седам дана, од дана када је до промене дошло.
Члан 7.
Подстицајна средства додељују се на основу стално отвореног јавног позива за доделу подстицајних средстава (у даљем тексту: Јавни позив) који расписује министарство надлежно за послове културе (у даљем тексту: Министарство).
Члан 8.
Захтеви за исплату подстицајних средстава, поднети у складу
са овом уредбом, за чију реализацију нема расположивих средстава планираних за те намене законом о буџету Републике Србије за
текућу буџетску годину, сматраће се захтевима за следећу буџетску годину.  
III. САСТАВ И ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈЕ
Члан 9.
Влада образује Комисију за доделу подстицаја (у даљем тексту: Комисија) која се састоји од председника Комисије и четири
члана, и то: представника министарства надлежног за послове
културе који је и председник Комисије и по једног представника
министарства надлежног за послове привреде, министарства надлежног за послове финансија, Привредне коморе Србије – Групација за кинематографију и Филмског центра Србије.  
Мандат Комисије је годину дана.  
Члан Комисије не сме бити у сукобу интереса, што подразумева следеће:  
1) не сме учествовати у разматрању и одлучивању о захтеву
за дело чији је Инвеститор или сарадник у производњи;  
2) не сме бити у власничкој или управљачкој структури правног лица које подноси захтев нити бити запослен у том правном
лицу.  
Члан Комисије који је у сукобу интереса у складу са ставом
3. овог члана, о томе мора одмах обавестити Комисију и бити изузет из даљег разматрања и одлучивања о захтеву.  
Начин рада и одлучивања Комисије уређује се пословником.  
Административно-техничке послове за потребе Комисије
обавља Филмски центар Србије.  
Чланови Комисије немају право на новчану накнаду за рад у
Комисији.
IV. ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
Члан 10.
Захтев за доделу подстицајних средстава подноси се Комисији, преко Филмског центра Србије, на основу Јавног позива и
подразумева достављање следеће документације:  
1) попуњени прописани образац захтева за доделу подстицајних средстава Инвеститору који у Републици Србији производи
аудиовизуелно дело;  
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2) синопсис и сценарио аудиовизуелног дела, синопсис када
је у питању постпродукција, односно опис пројекта када је у питању наменски филм;  
3) листу битних чланова екипе за израду аудиовизуелног
дела (редитељ, глумци, итд.);  
4) приказ буџета продукције, са приказом дела буџета намењеног за производњу у Републици Србији израженог у динарима;  
5) изјаву да аудиовизуелно дело испуњава услове из члана 4.
ове уредбе;  
6) календар производње аудиовизуелног дела у Републици
Србији;  
7) план снимања аудиовизуелног дела у Републици Србији;  
8) доказ да не постоје разлози за одбијање из члана 5. ове
уредбе (потврда Пореске управе, Агенције за привредне регистре
или неког другог надлежног регистра);  
9) изјаву о почетку производње аудиовизуелног дела у Републици Србији;  
10) изјаву да ли је примљена de minimis државна помоћ за
трошкове из члана 2. тачка 3) ове уредбе или за било које друге
трошкове у текућој фискалној години и у претходне две фискалне
године, односно изјаву да ли је за исти пројекат добио било коју
другу државну помоћ са било ког нивоа власти и по ком основу;  
11) уговор на основу кога се у име и за рачун Инвеститора
у Републици Србији производи аудиовизуелно дело, односно други валидан доказ да ће исплаћена средства подстицаја припасти
Инвеститору, само уколико је Подносилац захтева домаће правно
лице или предузетник, које у име и за рачун Инвеститора у Републици Србији производи аудиовизуелно дело;  
12) оверена изјава да су подаци у документима тачни и истинити;  
13) друге податке и документацију предвиђену јавним позивом.  
Захтев и пратећа документација достављају се на српском језику или на страном језику са овереним преводом на српски језик.  
Подносилац захтева је дужан да докаже да је на дан предаје
захтева обезбеђено најмање 20% средстава предвиђених за трошкове производње аудиовизуелног дела у Републици Србији.  
На захтев Комисије, Подносилац захтева је дужан да достави
и друге податке и документацију од значаја за доделу подстицајних средстава.  
Члан 11.
Комисија оцењује сваки пристигли захтев за доделу подстицајних средстава и утврђује да ли Инвеститор и аудиовизуелно
дело испуњавају квалификационе услове за доделу подстицајних
средстава, односно да ли су испуњени услови из чл. 4–6. ове уредбе, као и да ли су поднети сви документи прописани чланом 10.
ове уредбе.  
Ако уз захтев из става 1. овог члана, нису поднети сви потребни документи предвиђени чланом 10. ове уредбе, Комисија ће поступити у складу са одредбама закона који уређује општи управни
поступак, које се односе на поступање са непотпуним захтевима.
Члан 12.
Након што Комисија утврди да су испуњени услови из чл.
4–6. ове уредбе, односно да је поднета сва документација прописана чланом 10. ове уредбе, Комисија доноси одлуку којом утврђује
испуњеност квалификационих услова и предлаже Министарству
закључење уговора о додели средстава подстицаја.  
Одлука из става 1. овог члана је коначна.
V. УГОВОР О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПОДСТИЦАЈА
Члан 13.
Министарство потписује уговор о додели средстава подстицаја (у даљем тексту: Уговор) са Подносиоцем захтева, у оквиру
обима средстава планираних за те намене законом о буџету Републике Србије за текућу буџетску годину и у складу са одредбама 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
и 149/20), у делу којим се уређује одговорност за преузимање обавеза.  
Уговором се детаљније уређују рокови, права и обавезе уговорних страна.  
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Саставним делом Уговора сматра се документација приложена уз захтев, у складу са чл. 10. и 16. ове уредбе.  
Уговор се закључује под следећим раскидним условима и
престаје да важи:
– ако дође до одступања од поднетог плана снимања и календара већег од 30 дана или било ког другог битног одступања у реализацији аудиовизуелног дела;  
– ако Комисија у поступку по захтеву за исплату средстава
подстицаја утврди да нису испуњени сви прописани услови;  
– ако дође до покретања стечајног, ликвидационог или поступка реорганизације против Инвеститора, односно Подносиоца
захтева.  
Уговор се може раскинути писаним споразумом уговорних
страна, пре истека уговореног рока, због објективне немогућности извршавања уговорних обавеза (виша сила, административне
мере и сл.) које наступе на страни уговорне стране или уговорних
страна, као и у другим случајевима у складу са законом којим се
уређују облигациони односи.
Члан 14.
Министарство уплаћује одобрени износ подстицајних средстава ако су испуњене све обавезе предвиђене овом уредбом и
Уговором.  
VI. ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
Члан 15.
Захтев за исплату подстицајних средстава подноси се Комисији у року од 45 дана након завршетка производње аудиовизуелног дела на територији Републике Србије.
У случају да је производња аудиовизуелног дела на територији Републике Србије завршена пре закључења Уговора о додели
средстава подстицаја из члана 13. ове уредбе, рок од 45 дана за
подношење захтева за исплату подстицајних средстава почиње да
тече од дана закључења тог уговора.  
Члан 16.
Захтев за исплату подстицајних средстава подноси се Комисији, преко Филмског центра Србије, на прописаном обрасцу, а уз
који се прилаже следећа документација:  
1) извод из регистра који води Агенција за привредне регистре или неког другог надлежног регистра;  
2) извештај независног овлашћеног ревизора о трошковима
производње аудиовизуелног дела у Републици Србији и пословању Инвеститора који је израђен у сврху подношења захтева
за исплату подстицајних средстава у складу са овом уредбом и
Правилником, а који је сачињен на бази целокупне евиденције о
трошковима производње и укупно утрошеним средствима на територији Републике Србије, као и доказима којима се наведени
трошкови потврђују (фактуре, уговори, изводи из пословне банке
са назнаком извршеног плаћања и сл.). Ревизорски извештај израђује се на бази провере свих квалификованих трошкова и не може
се заснивати на методу узорковања, односно провери само одређених докумената;  
3) број посебног наменског рачуна код Управе за трезор на
који треба извршити уплату подстицајних средстава;  
4) оверена изјава да је производња аудиовизуелног дела у Републици Србији завршена, као и да су испуњени услови прописани чланом 20. ове уредбе;  
5) оверена изјава да су подаци у документима тачни и истинити.  
Извештајем независног овлашћеног ревизора из става 1. тачка 2) овог члана утврђује се висина трошкова који се квалификују
за подстицај.  
На захтев Комисије, Подносилац захтева је дужан да достави
и друге податке и документацију од значаја за исплату подстицајних средстава.
Члан 17.
Комисија, након закључења Уговора, оцењује сваки пристигли
захтев за исплату подстицајних средстава, и утврђује да ли су испуњени сви прописани услови за исплату подстицајних средстава.
Ако уз захтев из става 1. овог члана нису поднети сви потребни документи предвиђени чланом 16. ове уредбе, Комисија
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ће поступити у складу са одредбама закона који уређује општи
управни поступак, које се односе на поступање са непотпуним захтевима.  
Ако су испуњени сви услови из става 1. овог члана, Комисија
доноси одлуку којом утврђује испуњеност услова, усваја извештај
о испуњености услова за исплату и предлаже Министарству да донесе одговарајуће решење као основ за исплату средстава подстицаја.
Одлука из става 3. овог члана је коначна.
Члан 18.
Подстицајна средства исплаћују се на рачун подносиоца захтева – посебан наменски рачун код Управе за трезор.  
Подстицајна средства исплаћују се у року од 60 дана од дана
коначности решења Министарства из члана 17. став 3. ове уредбе.  
Ако су подстицајна средства исплаћена на рачун Подносиоца
захтева који је домаће правно лице или предузетник које у име и за
рачун Инвеститора, у Републици Србији производи аудиовизуелно
дело, Подносилац захтева је дужан да у року од 10 радних дана од
дана исплате подстицајних средстава у смислу става 1. овог члана,
износ исплаћених средстава пренесе Инвеститору и доказ о томе
достави Министарству.  
У случају неиспуњења обавезе из става 3. овог члана, Подносилац захтева је дужан да изврши повраћај исплаћених средстава
подстицаја у буџет Републике Србије, и то са законском затезном
каматом која се обрачунава од дана исплате подстицајних средстава на рачун подносиоца захтева, до дана повраћаја износа исплаћених средстава.  
VII. КВАЛИФИКОВАНИ ТРОШКОВИ
Члан 19.
Као квалификовани (прихватљиви) трошкови, признају се:  
1) трошкови у вези са израдом аудиовизуелног дела који су
настали и исплаћени правним или физичким лицима на територији Републике Србије, а који су у вези са набављеном робом и
пруженим услугама, коришћењем локација, исплатама хонорара
члановима екипе који су држављани Републике Србије или странцима који имају боравак од најмање годину дана на територији Републике Србије, у складу са прописима Републике Србије;  
2) трошкови настали у вези са употребом добара, односно изнајмљивањем покретних и непокретних ствари могу се признати
само у случају да су добра, односно покретне ствари и непокретности, у власништву правних или физичких лица, са територије
Републике Србије.  
Трошкови који се нарочито не признају као квалификовани
трошкови настали у вези са израдом аудиовизуелног дела су: трошкови маркетинга, трошкови везани за куповину непокретности,
трошкови дистрибуције и трошкови пореза на додату вредност.  
Врсте и садржину образложења квалификованих, као и неквалификованих трошкова и обрасце захтева за доделу и исплату
подстицајних средстава ближе прописује министар надлежан за
послове културе.  
VIII. ИНФОРМАЦИЈА ДА ЈЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПОДРЖАЛА ПРОИЗВОДЊУ АУДИОВИЗУЕЛНОГ ДЕЛА
Члан 20.
Шпица аудиовизуелног дела за чију производњу је остварен
подстицај у складу са овом уредбом, мора да садржи информацију
да је Република Србија финансијски подржала производњу предметног аудиовизуелног дела.
Када је у питању наменски филм или други формат аудиовизуелног дела које не може да садржи информацију из става 1. овог
члана, финансијска подршка Републике Србије мора да буде видно
истакнута у свим маркетиншким активностима везаним за промоцију аудиовизуелног дела.
IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Поступци доделе и исплате подстицајних средстава који
су започети до дана ступања на снагу Уредбе о подстицајима
инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело („Службени гласник РС”, број 3/21), окончаће се актима
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Министарства и уз учешће Комисије утврђене овом уредбом, a у
складу са условима и према правилима која су прописана Уредбом
о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело („Службени гласник РС”, бр. 94/19, 8/20, 63/20,
84/20 и 111/20).
Поступци доделе и исплате подстицајних средстава који су
започети у складу са Уредбом о подстицајима инвеститору да у
Републици Србији производи аудиовизуелно дело („Службени гласник РС”, број 3/21), окончаће се актима Министарства и уз учешће Комисије утврђене овом уредбом, a у складу са условима и
према правилима која су прописана Уредбом о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело
(„Службени гласник РС”, број 3/21).
Члан 22.
Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о
подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело („Службени гласник РС”, број 3/21).
Члан 23.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.  
05 број 110-12409/2021-1
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6099

На основу члана 39. став 1, а у вези са чланом 37. Закона о
посебним поступцима ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног
значаја за Републику Србију („Службени гласник РС”, број 9/20)
и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

УРЕДБУ
о критеријумима и начину избора стратешког партнера
за реализацију пројекaта изградње Јужне обилазнице
Ваљева и Обилазнице око Свилајнца
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом уредбом ближе се уређују критеријуми и начин избора стратешког партнера за реализацију пројеката изградње Јужне
обилазнице Ваљева и Обилазнице око Свилајнца, као пројеката од
посебног значаја за Републику Србију.
Као стратешки партнер сматра се и конзорцијум, као и свако повезано лице, односно лица стратешког партнера и/или било
које привредно друштво или друштва које стратешки партнер и/
или његово повезано лице или лица оснују за потребе реализације ових пројекта, у складу са одредбама закона којима се уређују
привредна друштва.
Члан 2.
Избор стратешког партнера врши Влада, на предлог Радне
групе за спровођење поступка избора стратешког партнера за пројекте изградње Јужне обилазнице Ваљева и Обилазнице око Свилајнца (у даљем тексту: Радна група Владе).
Члан 3.
Административно-техничку потпору Радној групи Владе у
спровођењу поступка избора стратешког партнера пружа Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (у даљем
тексту: Министарство).
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Министарство може ангажовати и друга стручна лица за пружање стручне помоћи у спровођењу ове уредбе.
II. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР СТРАТЕШКОГ ПАРТНЕРА
Члан 4.
Критеријуми за избор стратешког партнера су општи и посебни.
Општи критеријуми
Члан 5.
Општи критеријуми су услови које подносилац пријаве мора
да испуњава, што га квалификује за учествовање у поступку за избор у складу са чланом 6. ове уредбе.
Општи критеријуми се не бодују.
Подносилац пријаве може бити домаће или страно правно
лице, конзорцијум домаћих и/или страних правних лица.
Члан 6.
Општи критеријуми су:
1) да је домаће правно лице регистровано код надлежног органа, што се доказује изводом из регистра Агенције за привредне регистре, односно изводом из регистра надлежног привредног
суда;
Да страно правно лице има регистрован огранак у Републици
Србији, што се доказује изводом из регистра Агенције за привредне регистре, односно изводом из регистра надлежног привредног
суда.
Уколико је у питању конзорцијум (Consortium или Joint
Venture), потребно је да подносилац пријаве достави уговор о међусобној пословно-техничкој сарадњи за реализацију пројекта,
као и исправу надлежног органа којом доказује да је регистрован у
матичној држави (за сваког члана конзорцијума).
2) изјава о прихватању обавезе од стране подносиоца пријаве да ће користити најмање 50% домаћег материјала, ангажовати
домаћу радну снагу, подизвођаче, итд., а која ће бити саставни део
будућег комерцијалног уговора, уколико буде потписан;
3) да је подносилац пријаве, односно сваки члан конзорцијума, измирио доспеле порезе и доприносе, као и обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода;
4) да над подносиоцем пријаве, односно сваким чланом конзорцијума, није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак;
5) да подносилац пријаве има одређен обрт финансијских
средстава у последње три обрачунске године, као и да није пословао са губитком у наведеном периоду;
6) испуњеност услова за обављање професионалне делатности, односно важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет ове уредбе; у случају да је подносилац
пријаве конзорцијум, овај услов дужан је да испуни члан конзорцијума којем је поверено извршење дела посла за који је неопходна испуњеност тог услова;
7) да подносилац пријаве има одређени пословни капацитет
– професионално искуство подносиоца пријаве;
8) да подносилац пријаве има на располагању неопходни технички капацитет који је потребан за реализацију пројекта;
9) да подносилац пријаве има на располагању неопходни кадровски капацитет који је потребан за реализацију пројекта.
Утврђујући садржину Јавног позива за подношење пријава
(у даљем тексту: Јавни позив) Радна група Владе за избор стратешког партнера одређује потребни ниво капацитета општих критеријума из става 1. тач. 5)–9) овог члана, као и одговарајући начин
њиховог доказивања и доставља Министарству у циљу припреме
и објављивања Јавног позива.
Поред тога Јавним позивом се утврђује одговарајући начин
доказивања општих критеријума из става 1. тач. 1)–4) овог члана,
који се доставља Министарству у циљу припреме и објављивања
Јавног позива.
У случају да је подносилац пријаве новоосновано правно
лице, односно огранак, испуњеност општих критеријума подносилац пријаве доказује преко референци члана, односно повезаног
лица.
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Посебни критеријуми
Члан 7.
Посебни критеријуми су услови на основу којих се оцењује
пријава.
Пријаве се рангирају на основу збира бодова посебних критеријума, тако да је прворангирана пријава са највећим бројем бодова.
Посебни критеријуми су:
1) људски ресурси – ангажовано стручно особље;
2) понуђен рок извођења радова;
3) методологија за реализацију пројекта.
Утврђујући садржину Јавног позива Радна група Владе за избор стратешког партнера одређује потребни ниво капацитета посебних критеријума овог члана, одређује им релативан значај, као
и одговарајући начин њиховог доказивања и доставља Министарству у циљу припреме и објављивања Јавног позива.
У случају да је подносилац пријаве новоосновано правно
лице, односно огранак, испуњеност посебних критеријума подносилац пријаве доказује преко референци члана, односно повезаног
лица.
III. НАЧИН ИЗБОРА СТРАТЕШКОГ ПАРТНЕРА
Члан 8.
Избор стратешког партнера спроводи Радна група Владе јавним прикупљањем пријава за избор стратешког партнера (у даљем
тексту: поступак избора стратешког партнера).
Поступак избора стратешког партнера обухвата:
1) припрему Јавног позива;
2) објављивање Јавног позива;
3) пријем, отварање и оцену пријава;
4) достављање предлога Влади о избору стратешког партнера;
5) избор стратешког партнера од стране Владе;
6) платформу за преговоре;
7) закључивање уговора.
Јавни позив
Члан 9.
Радна група Владе утврђује садржину Јавног позива у смислу ове уредбе и доставља Министарству у циљу припреме и објављивања Јавног позива.
Јавни позив садржи:
1) предмет Јавног позива;
2) право учешћа на Јавном позиву;
3) опште критеријуме, односно услове за учешће у поступку
за избор;
4) посебне критеријуме за оцену и рангирање пријава;
5) рок и начин подношења пријава;
6) документацију за пријављивање за избор стратешког партнера;
7) начин доношења одлуке о избору стратешког партнера;
8) рок за закључење уговора.
Јавни позив може садржати и друге елементе.
Објављивање Јавног позива се врши у дневним новинама
које се дистрибуирају на територији Републике Србије, на интернет страници Министарства и интернет страници е-Управе.
Рок за подношење пријава не може бити краћи од 21 дана од
дана објављивања у дневним новинама које се дистрибуирају на
територији Републике Србије.
Пријем, отварање и оцена пријава
Члан 10.
Радна група Владе врши отварање пријава, преглед достављене документације, бодује критеријуме и предлаже Влади да
изврши избор стратешког партнера.
О поступку пријема, отварања и оцене пријава Радна група
Владе води записник и сачињава Извештај о спроведеном поступку.
Члан 11.
Пријем пријава се врши на начин прописан Јавним позивом.
По пријему све пријаве се достављају Радној групи Владе неотворене.

јава.

Радна група Владе утврђује благовременост пристиглих при-

Неблаговремене пријаве се не отварају и неће се узети у разматрање што се мора записнички констатовати.
Неблаговремена пријава се неотворена враћа подносиоцу
пријаве након окончања поступка отварања пријава.
Радна група Владе отвара благовремене пријаве на јавном
отварању пријава о чему води записник. На јавном отварању пријава мора бити присутна већина чланова Радне групе Владе.
Отварању пријава може да присуствује по један овлашћени
представник подносиоца пријаве.
Члан 12.
Радна група Владе може одлучивати ако је присутна већина
од укупног броја чланова.
Радна група Владе доноси одлуке већином гласова укупног
броја чланова.
Начин рада, права и обавезе председника, заменика председника и чланова Радне групе Владе и друга питања од значаја за рад
Радне групе Владе утврђују се Пословником о раду.
По образовању Радне групе Владе сваки члан потписује изјаву о одсуству сукоба интереса, а у циљу заштите интегритета
поступка.
Председник, заменик председника и чланови Радне групе
дужни су да се изузму из поступка избора стратешког партнера
одмах по сазнању о постојању сукоба интереса, уколико до истог
дође у некој од фаза поступка.
Члан 13.
У извештају о спроведеном поступку утврђује се испуњеност
услова из овог закона, подзаконског акта и Јавног позива и бодују
се пријаве.
Радна група Владе прво утврђује испуњеност општих критеријума. Пријаве које не испуњавају опште критеријуме не узимају
се у даље разматрање.
Радна група Владе бодује само пријаве које испуњавају опште критеријуме.
Бодовање из става 3. овог члана врши се на основу бодовања
посебних критеријума.
Достављање предлога Влади о избору стратешког партнера
Члан 14.
Радна група Владе уз предлог за избор стратешког партнера
Влади доставља и извештај о спроведеном поступку у складу са
Законом о посебним поступцима ради реализације пројекта изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката
од посебног значаја за Републику Србију, овом уредбом и Јавним
позивом.
Уколико ниједна пријава не испуњава прописане услове, Радна група Владе о томе сачињава посебан извештај који доставља
Влади.
Извештај о спроведеном поступку се сачињава на основу записника о пријему и отварању и оцени пријава Радне групе Владе.
Извештај о спроведеном поступку садржи закључке и предлог ранг листе у складу са Законом о посебним поступцима ради
реализације пројекта изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију, овом уредбом и Јавним позивом.
Уз извештај о спроведеном поступку Радна група Владе доставља Влади и предлог одлуке о избору стратешког партнера или
предлог одлуке о обустави поступка, са извештајем из ст. 3. и 4.
овог члана.
Избор стратешког партнера од стране Владе
Члан 15.
По пријему предлога одлуке Радне групе Владе, Влада доноси одлуку о избору стратешког партнера или доноси одлуку о
обустави поступка.
Поступак се обуставља уколико благовремено није пристигла
ниједна пријава или све пристигле пријаве не испуњавају опште
критеријуме или уколико престане потреба Надлежног органа за
набавком.
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Одлука Владе о избору стратешког партнера или одлука о
обустави поступка се објављује на интернет страници Владе.
Закључивање уговора
Члан 16.
Након што Влада донесе одлуку о избору стратешког партнера, Радна група са изабраним стратешким партнером преговара
о елементима уговора, на основу платформе о преговорима које
доноси Влада.
Ако изабрани стратешки партнер не закључи уговор сматраће се да је одустао од Пријаве и учествовања у поступку.
У случају из става 2. овог члана, а на основу већ достављеног
извештаја о спроведеном поступку и предлога ранг листе, Влада
доноси одлуку о избору следеће рангираног стратешког партнера,
када Радна група преговара о елементима уговора са следеће рангираним стратешким партнером.
Радна група Владе по спроведеним преговорима са изабраним стратешким партнером доставља извештај Влади са предлогом да се уговор са изабраним стратешким партнером закључи
или да Влада донесе другу одлуку о даљем поступку у зависности
од резултата преговора.
Влада, као финансијер, инвеститор и изабрани стратешки
партнер закључују уговор за пројекте изградње Јужне обилазнице
Ваљева и Обилазнице око Свилајнца.
IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Избор стратешког партнера на реализацији пројеката изградње Јужне обилазнице Ваљева и Обилазнице око Свилајнца у смислу јавних набавки врши се на начин прописан чланом 37. став
1. Закона о посебним поступцима ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од
посебног значаја за Републику Србију („Службени гласник РС”,
брoj 9/20).
V. СТУПАЊЕ НА СНАГУ
Члан 18.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 110-12272/2021-1
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 58г Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник
РС”, бр. 21/16, 113/17, 113/17 – др. пропис, 95/18, 98/18 – др. пропис, 86/19 – др. пропис, 157/20 – др. пропис и 114/21),
Влада доноси

УРЕДБУ
о oдређивању компетенција за рад службеника у
органима аутономних покрајина и јединицама локалне
самоуправе
1. Уводне одредбе
Садржина
Члан 1.
Овом уредбом ближе се одређују понашајне и опште функционалне компетенције и показатељи њиховог испољавања, као
и посебне функционалне компетенције у одређеној области рада,
начин њиховог одређивања и области знања и вештина на које се
односе.
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Посебне функционалне компетенције на одређеном радном
месту могу се утврдити при састављању описа послова радног места у складу са актом Владе.
2. Понашајне компетенције
Појам и показатељи испољавања понашајних компетенција
Члан 2.
Показатељи испољавања понашајних компетенција су примери пожељног радног понашања који указују на присуство дате
компетенције.
Показатељи испољавања понашајних компетенција утврђују
се посебно за извршилачка радна места, за радна места руководилаца унутрашњих организационих јединица и полoжајe.
Компетенција „Управљање информацијама”
Члан 3.
Компетенција „Управљање информацијама” односи се на прикупљање, разумевање, организовање, обраду, чување, размену и
употребу информација у вези са обављањем послова радног места.
Показатељи којима службеник испољава компетенцију из
става 1. овог члана су:
1) За извршилачка радна места која нису руководећа:
(1) благовремено прикупља и користи релевантне информације из више различитих извора,
(2) правилно разуме и објективно сагледава информације,
(3) успешно организује информације, базе података и друге
документе,
(4) исправно анализира и повезује податке, увиђа логичке односе међу њима,
(5) брине о безбедности и поверљивости пословних информација,
(6) информације преноси на јасан и концизан начин;
2) За радна места руководилаца унутрашњих организационих јединица и положаје:
(1) доприноси да праве информације буду на располагању запосленима у правом тренутку,
(2) активно и благовремено тражи све потребне информације,
(3) активно и благовремено даје све потребне информације
сарадницима и странкама,
(4) анализира и повезује информације из релевантних извора,
правилно дефинише и закључује,
(5) обезбеђује несметану размену информација у свим правцима / међу сарадницима,
(6) доследан је у ажурирању и организовању информација и
података,
(7) нове информације укључује у планирање и доношење
одлука.
Компетенција „Управљање задацима и остваривање резултата”
Члан 4.
Компетенција „Управљање задацима и остваривање резултата” односи се на организовање радних задатака на прописан,
ефикасан и транспарентан начин како би се остварили планирани
циљеви и остварили резултати.
Показатељи којима службеник испољава компетенцију из
става 1. овог члана су:
1) За извршилачка радна места која нису руководећа:
(1) успешно планира и организује сопствени рад,
(2) извршава задатке у предвиђеним роковима,
(3) брз, ефикасан и методичан у раду,
(4) решава проблеме ефикасно, сврсисходно и на транспарентан начин,
(5) подстиче и себе и друге на остваривање резултата,
(6) одлуке су му базиране на анализи, расуђивању и искуству;
2) За радна места руководилаца унутрашњих организационих јединица и положаје:
(1) обезбеђује остварење циљева организационе јединице,
(2) одлуке доноси благовремено,
(3) води рачуна о роковима и ургентности,
(4) планира и користи ресурсе за делотворно обављање посла,
(5) даје јасне задатке и прецизна упутства,
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(6) организује запослене на функционалан начин и подстиче
размену искустава како би се посао обавио квалитетно и у року,
(7) предвиђа проблеме и предлаже решења,
(8) оријентисан ка високим постигнућима.
Компетенција „Оријентација ка учењу и променама”
Члан 5.
Компетенција „Оријентација ка учењу и променама” односи
се на – активан и позитиван однос према учењу ради благовременог и конструктивног реаговања на промене из интерног (развој) и
екстерног окружења (адаптација).
Показатељи којима службеник испољава компетенцију из
става 1. овог члана су:
1) За извршилачка радна места која нису руководећа:
(1) стално унапређује своја знања и вештине,
(2) брзо и без тешкоћа се прилагођава променама,
(3) отворен је према новим алатима и приступима,
(4) остаје ефикасан под стресом и у ситуацијама појачаног
притиска,
(5) уочава области у којима би требало додатно да учи и развија се,
(6) својим понашањем даје пример другима,
(7) активно размењује знања са другима,
(8) иницира унапређење рада,
(9) успешно балансира традиционалне и нове начине рада,
(10) радознао је и има широка интересовања;
2) За радна места руководилаца унутрашњих организационих јединица и положаје:
(1) своје понашање прилагођава различитим ситуацијама,
(2) подстиче стварање интерфункционалних тимова ради
размене знања и учења,
(3) успешно ради под стресом и не преноси га на сараднике,
(4) исказује спремност за лични развој и унапређење својих
знања и вештина,
(5) константно унапређује свој рад и својим примером подстиче на то сараднике,
(6) иновира, предлаже и унапређује рад унутрашње јединице
на основу података којима располаже,
(7) подстиче друге да уче и унапређују своје вештине,
(8) подстиче друге да иницирају промене,
(9) препознаје отпоре променама код сарадника и налази начин за њихово превазилажење.
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(7) тим гради на бази узајамног поверења и подршке, подстиче отворени дијалог,
(8) одлучан, залаже се за себе и своје идеје на конструктиван
и социјално прихватљив начин, уз уважавање других,
(9) гради мрежу професионалних односа са колегама и другим сарадницима.
Компетенција „Савесност, посвећеност и интегритет”
Члан 7.
Компетенција „Савесност, посвећеност и интегритет” односи
се на посвећеност остварењу циљева органа и идентификовање са
вредностима органа уз задржавање интегритета.
Показатељи којима службеник испољава компетенцију из
става 1. овог члана су:
1) За извршилачка радна места која нису руководећа:
(1) посвећен је и лојалан организацији,
(2) економично користи ресурсе којима располаже,
(3) савестан је и поуздан је у раду,
(4) има позитиван приступ раду и изазовима,
(5) отворен је да чује и размотри повратну информацију,
(6) спремно признаје грешке и преузима одговорност за њих,
(7) има поверење руководилаца и колега,
(8) искрен је и поштен у односима у радном окружењу,
(9) доследно поштује етичке, професионалне и правне норме
у раду;
2) За радна места руководилаца унутрашњих организационих јединица и положаје:
(1) посвећен је испуњавању захтева, потреба и очекивања интерних и екстерних корисника услуга,
(2) превентивно делује на ситуације у којима може доћи до
сукоба интереса,
(3) гради организациону културу поштовања достојанства,
угледа и заједничког добра,
(4) истрајан је и фокусиран и у случају значајних препрека,
(5) одговорно и савесно планира и користи јавне ресурсе,
(6) објективан је и правичан у поступању са другима,
(7) поштује радну дисциплину и својим понашањем даје пример сарадницима,
(8) инсистира на поштовању етичких, професионалних и
правних норми у раду,
(9) има лични ауторитет и ауторитет знања,
(10) преузима одговорност за лоше резултате унутрашње јединице којом руководи – не пребацује је на друге.

Компетенција „Изградња и одржавање професионалних односа”

Компетенција „Управљање људским ресурсима”

Члан 6.
Компетенција „Изградња и одржавање професионалних односа” односи се на успешну комуникацију и сарадњу са колегама
и корисницима услуга у циљу развоја дугорочних професионалних односа и оријентације ка грађанима.
Показатељи којима службеник испољава компетенцију из
става 1. овог члана су:
1) За извршилачка радна места која нису руководећа:
(1) отворен је и љубазан у комуникацији са другима,
(2) активно и пажљиво слуша друге,
(3) показује разумевање за туђу позицију и мишљење,
(4) поштује и уважава друге,
(5) укључује друге у дискусију, прихвата и развија идеје других,
(6) ефикасно ради у тиму,
(7) спремно пружа помоћ и подршку другима,
(8) гради квалитетне односе и успешно отклања баријере у
комуникацији,
(9) сарађује са другима и подстиче тимску сарадњу;
2) За радна места руководилаца унутрашњих организационих јединица и положаје:
(1) приступачан је, љубазан и отворен у комуникацији,
(2) поштује различитости и уважава друге,
(3) јасно и смирено саопштава „лаке” и „тешке” садржаје
другима;
(4) вешт је у преговарању,
(5) дипломатичан је и тактичан у опхођењу са другима,
(6) ефикасно управља конфликтима,

Члан 8.
Компетенција „Управљање људским ресурсима” односи се
на примену концепта вођења и развоја запослених базираног на
компетенцијама ради остварења стратешких циљева и постизања
високог нивоа учинка у раду органа.
Показатељи којима службеник испољава компетенцију из
става 1. овог члана су:
1) залаже се за привлачење и задржавање стручног кадра;
2) препознаје и ангажује потенцијале запослених;
3) јасно дефинише захтеве и очекивања од других у погледу
радног понашања и постизања резултата;
4) даје конструктивну повратну информацију запосленима о
ономе штo раде добро и указује на недостатке у раду;
5) мотивише запослене на веће залагање;
6) ствара подстицајну радну атмосферу;
7) примењује различите методе развоја запослених (коучинг,
менторство итд.);
8) подстиче запослене да развијају своје компетенције и планирају своје каријере;
9) посвећен је спровођењу мера за остваривање и унапређење родне и друге равноправности.
Компетенција „Стратешко управљање”
Члан 9.
Компетенција „Стратешко управљање” односи се на дефинисање и спровођење стратешких циљева органа.
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Показатељи којима службеник испољава компетенцију из
става 1. овог члана су:
1) реагује на промене које се дешавају у области рада којом
руководи и обезбеђује одрживост функционисања организације у
кризним ситуацијама;
2) промовише и креира позитиван имиџ организације у јавности;
3) стратешки размишља, креира стратешку визију и циљеве;
4) благовремено остварује стратешке циљеве;
5) процењује потенцијалне могућности и ризике и предлаже
решења;
6) стратешку визију и циљеве преноси запосленима;
7) води рачуна о усклађености стратешких циљева органа/
јединица са стратешким циљевима у другим релевантним областима.
3. Функционалне компетенције
Показатељи испољавања општих функционалних компетенција
Члан 10.
Показатељи испољавања општих функционалних компетенција односе се на примену одређених знања и вештина које су потребне за делотворно обављање свих послова у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе.
Компетенција „Организација и рад органа аутономне покрајине,
односно локалне самоуправе у Републици Србији”
Члан 11.
Компетенција „Oрганизација и рад органа аутономне покрајине, односно локалне самоуправе у Републици Србији” односи се
на поседовање знања у области рада органа аутономне покрајине,
односно јединице локалне самоуправе, разумевање организације,
врсте послова и начела рада аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, и то:
1) историјски, правни, политички, културни и економски
контекст у Републици Србији;
2) послови и организација аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе;
3) начела рада аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе;
4) права и обавезе службеника;
5) прописи у области борбе против корупције и унапређења
интегритета;
6) однос органа, служби и организација са другим имаоцима
јавних овлашћења;
7) електронска управа.
Компетенција „Дигитална писменост”
Члан 12.
Компетенција „Дигитална писменост” односи се на поседовање знања и вештина за квалитетно и поуздано коришћење информационих технологија у раду и основних програмских апликација, и то:
1) основе коришћења рачунара – коришћење уређаја, креирање и управљање фајловима, мреже и сигурносни аспекти;
2) основе коришћења интернета – веб претраживање, ефикасно
проналажење информација, онлајн комуникација и e-mail поруке;
3) обрада текста – креирање, форматирање и завршна обрада
текстуалних докумената;
4) табеларне калкулације – креирање, форматирање, измене
и коришћење радних листова, стандардних формула, функција и
креирање графикона.
Компетенција „Пословна комуникација”
Члан 13.
Компетенција „Пословна комуникација” односи се на поседовање знања и вештина неопходних за ефикасну усмену и писану
пословну комуникацију, и то:
1) вербална и невербална комуникација;
2) правопис и граматика српског језика;
3) писана пословна комуникација;
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4) усмена пословна комуникација;
5) телефонска и електронска комуникација.
Посебне функционалне компетенције у одређеној области рада и
заједничке области рада
Члан 14.
Посебне функционалне компетенције у одређеној области
рада односе се на потребна општа и методолошка знања и вештине у оквиру одређене области рада које службеник треба да примењује у раду да би делотворно обавио посао.
Одређене области рада заједничке за све органе су:
1) послови руковођења;
2) инспекцијски послови;
3) нормативни послови;
4) студијско-аналитички послови;
5) стручно-оперативни послови;
6) управно-правни послови;
7) финансијско-материјални послови;
8) послови ревизије;
9) информатички послови;
10) послови управљања људским ресурсима;
11) послови јавних набавки;
12) послови односа с јавношћу;
13) административно-технички послови;
14) послови управљања програмима и пројектима;
15) послови комуналне милиције;
16) послови правне помоћи грађанима.
Посебна функционална компетенција за област рада послови
руковођења
Члан 15.
Посебна функционална компетенција за област рада послови
руковођења односи се на области знања и вештина:
1) општи, стратегијски и финансијски менаџмент;
2) управљање људским ресурсима;
3) организационо понашање;
4) управљање променама;
5) управљање пројектима;
6) стратегије и канали комуникације;
7) управљање јавним политикама.
Области знања и вештина за посебну функционалну
компетенцију за област рада инспекцијски послови
Члан 16.
Области знања и вештина за посебну функционалну компетенцију за област рада инспекцијски послови односе се на:
1) општи управни поступак и основе управних спорова;
2) основе казненог права и казнених поступака;
3) основе прекршајног права и прекршајни поступак;
4) основе привредног права и привредног пословања;
5) поступак инспекцијског надзора и методе анализе ризика;
6) функционални јединствени информациони систем;
7) основе вештинa комуникације, конструктивног решавања
конфликата и управљања стресом;
8) кодекс понашања и етике инспектора.
Области знања и вештина за посебну функционалну
компетенцију за област рада нормативни послови
Члан 17.
Области знања и вештина за посебну функционалну компетенцију за област рада нормативни послови односе се на:
1) стратешке циљеве аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе у различитим областима;
2) процес доношења нормативних аката из надлежности органа, служби и организација и партиципација јавности;
3) методолошка правила за израду нормативних аката из надлежности органа, служби и организација;
4) примену номотехничких и правно-техничких правила за
израду правних аката;
5) припрему и израду стручних мишљења и образложења различитих правних аката из делокруга рада органа, службе и организације;

24

Број 132

6) методологију праћења примене и ефеката донетих прописа и извештавање релевантним телима и органима.
Области знања и вештина за посебну функционалну
компетенцију за област рада студијско-аналитички послови
Члан 18.
Области знања и вештина за посебну функционалну компетенцију за област рада студијско-аналитички послови односе се на:
1) методе и технике анализирања планских докумената и
прописа и израде извештаја о стању у области;
2) технике и методе спровођења еx-ante и еx-post анализе
ефеката јавних политика/прописа и консултативног процеса и израде одговарајућих извештаја;
3) идентификовање ресурса неопходних за управљање јавним политикама – costing;
4) методологију припреме докумената јавних политика и
формалну процедуру за њихово усвајање;
5) методологију праћења, спровођења, вредновања и извештавања о ефектима јавних политика.
Области знања и вештина за посебну функционалну
компетенцију за област рада стручно-оперативни послови
Члан 19.
Области знања и вештина за посебну функционалну компетенцију за област рада стручно-оперативни послови односе се на:
1) методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података;
2) технике обраде и израде прегледа података;
3) методе анализе и закључивања о стању у области;
4) поступак израде стручних налаза;
5) методе и технике израде извештаја на основу одређених
евиденција;
6) технике израде општих, појединачних и других правних и
осталих аката;
7) облигационе односе;
8) имовинско-правне односе.
Области знања и вештина за посебну функционалну
компетенцију за област рада управно-правни послови
Члан 20.
Области знања и вештина за посебну функционалну компетенцију за област рада управно-правни послови односе се на:
1) општи управни поступак;
2) правила извршења решења донетих у управним поступцима;
3) посебне управне поступке;
4) управне спорове, извршење донетих судских пресуда;
5) праксу/ставове судова у управним споровима.
Области знања и вештина за посебну функционалну
компетенцију за област рада финансијско-материјални послови
Члан 21.
Области знања и вештина за посебну функционалну компетенцију за област рада финансијско-материјални послови односе се на:
1) буџетски систем Републике Србије;
2) међународне рачуноводствене стандарде у јавном сектору;
3) методе и поступке финансијског планирања, анализе и извештавања;
4) терминологију, стандарде, методе и процедуре из области
буџетског рачуноводства и извештавања;
5) поступак планирања буџета и извештавање;
6) поступак извршења буџета;
7) релевантне софтвере;
8) финансијско управљање и контролу.
Области знања и вештина за посебну функционалну
компетенцију за област рада послови ревизије
Члан 22.
Области знања и вештина за посебну функционалну компетенцију за област рада послови ревизије односе се на:
1) међународне стандарде у области интерне ревизије у јавном сектору и кодекс струковне етике;
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2) методе и алате интерне ревизије;
3) ревизију система, ревизију успешности, финансијску ревизију, ревизију информационих технологија и ревизију усаглашености са прописима;
4) Косо модел интерне контроле;
5) поступак спровођења годишњег плана интерне ревизије.
Области знања и вештина за посебну функционалну
компетенцију за област рада информатички послови
Члан 23.
Области знања и вештина за посебну функционалну компетенцију за област рада информатички послови односе се на:
1) информациона безбедност;
2) TCP/IP и DNS и серверски оперативни системи (MS
Windows, Linux);
3) базе података;
4) системе дељења ресурса;
5) хардвер.
Области знања и вештина за посебну функционалну
компетенцију за област рада послови управљања људским
ресурсима
Члан 24.
Области знања и вештина за посебну функционалну компетенцију за област рада послови управљања људским ресурсима
односе се на:
1) информациони систем за управљање људским ресурсима;
2) прописе у области радно-правних односа у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе;
3) компетенције за рад службеника;
4) базичне функције управљања људским ресурсима: анализу посла, кадровско планирање, регрутацију, селекцију, увођење у
посао, оцењивање, награђивање и напредовање, стручно усавршавање;
5) развојне функције управљања људским ресурсима: професионални развој, инструменте развоја, управљање каријером,
управљање талентима;
6) организациону културу и понашање;
7) стратешко управљање људским ресурсима.
Области знања и вештина за посебну функционалну
компетенцију за област рада послови јавних набавки
Члан 25.
Области знања и вештина за посебну функционалну компетенцију за област рада послови јавних набавки односе се на:
1) методологију за припрему и израду плана јавних набавки;
2) методологију за припрему документације о набавци у поступку јавних набавки;
3) методологију за отварање и стручну оцену понуда и доношење одлуке о исходу поступка јавне набавке;
4) методологију за заштиту права у поступку јавних набавки;
5) методологију за праћење измене уговора о јавној набавци;
6) облигационе односе;
7) методологију рада на Порталу јавних набавки.
Области знања и вештина за посебну функционалну
компетенцију за област рада послови односа с јавношћу
Члан 26.
Области знања и вештина за посебну функционалну компетенцију за област рада послови односа с јавношћу односе се на:
1) управљање односима с јавношћу;
2) односе с медијима;
3) методологију и алате за прикупљање и анализу података;
4) медијску писменост;
5) интегрисане маркетинг комуникације;
6) менаџмент догађаја;
7) кризни менаџмент;
8) заштиту података о личности;
9) понашање друштвених група, организационо понашање и
етику.
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Области знања и вештина за посебну функционалну
компетенцију за област рада административно-технички
послови
Члан 27.
Области знања и вештина за посебну функционалну компетенцију за област рада административно-технички послови односе се на:
1) канцеларијско пословање;
2) методе и технике прикупљања података ради даље обраде;
3) технике евидентирања и ажурирања података у релевантним базама података;
4) технике израде потврда и уверења о којима се води службена евиденција;
5) технике припреме материјала ради даљег приказивања и
употребе;
6) методе вођења интерних и доставних књига.
Области знања и вештина за посебну функционалну
компетенцију за област рада послови управљања програмима и
пројектима
Члан 28.
Области знања и вештина за посебну функционалну компетенцију за област рада послови управљања програмима и пројектима односе се на:
1) планирање, припрему пројектног предлога и изворе финансирања;
2) реализацију пројеката;
3) спровођење јавних набавки по ПРАГ процедурама;
4) процес праћења спровођења пројеката на основу показатеља учинака;
5) припрему извештаја и евалуацију пројеката.
Области знања и вештина за посебну функционалну
компетенцију за област рада послови комуналне милиције
Члан 29.
Области знања и вештина за посебну функционалну компетенцију за област рада послови комуналне милиције односе се на:
1) надлежности и овлашћења комуналне милиције;
2) основе прекршајног права и прекршајни поступак;
3) основе општег управног поступка;
4) систем унутрашње контроле;
5) евидентирање и извештавање о раду;
6) вештине комуникације и конструктивног решавања конфликата.
Области знања и вештина за посебну функционалну
компетенцију за област рада послови правне помоћи грађанима
Члан 30.
Области знања и вештина за посебну функционалну компетенцију за област рада послови правне помоћи грађанима односе
се на:
1) систем пружања правне помоћи грађанима;
2) руковање електронском базом прописа;
3) бесплатну правну помоћ;
4) основе процесних закона;
5) заштиту права пацијената;
6) вештине комуникације и конструктивног решавања конфликата.
Посебне функционалне компетенције за одређено радно место
Члан 31.
Посебне функционалне компетенције за одређено радно место, односно за групу радних места односе се на скуп потребних
специфичних и методолошких знања и вештина у оквиру одређеног радног места које службеник треба да примењује у раду да би
делотворно обавио послове радног места.
Специфична и методолошка знања и вештине односе се на:
1) планска документа, прописе и акта из надлежности и организације органа;
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2) прописе из делокруга радног места;
3) процедуре и методологије из делокруга радног места;
4) софтвере (посебни софтвери неопходни за рад на радном
месту);
5) руковање специфичном опремом за рад;
6) лиценце/сертификате;
7) возачку дозволу;
8) страни језик;
9) познавање језика и писма националне мањине који је у
службеној употреби на територији аутономне покрајине, односно
јединице локалне самоуправе на оним радним местима која подразумевају непосредну усмену и писану комуникацију са грађанима.
4. Одређивање компетенција
Одређивање понашајних и општих функционалних компетенција
Члан 32.
Све понашајне компетенције које се односе на одређену врсту радних места службеника и све опште функционалне компетенције утврђене овом уредбом уносе се у Образац компетенција
тог радног места у органима, службама и организацијама.
Образац компетенција одштампан је уз ову уредбу и чини
њен саставни део.
Одређивање посебних функционалних компетенција у одређеној
области рада
Члан 33.
На основу описа послова радног места, у поступку утврђеном уредбом којом се уређују критеријуми за разврставање радних места и мерила за опис радних места службеника, одређују
се оне посебне функционалне компетенције у одређеној области
рада и области знања и вештина из те компетенције утврђене овом
уредбом, које су потребне за делотворно обављање послова у
одређеној области рада.
Ако на основу описа послова радног места произилази да се
послови обављају само из једне области рада утврђује се та посебна функционална компетенција са свим или са најмање четири
области знања и вештина из те компетенције које запослени мора
да поседује да би делотворно обављао послове.
Ако на основу описа послова радног места произилази да се
послови обављају из две или више области рада утврђују се те посебне функционалне компетенције и најмање три области знања и
вештина из тих компетенција које запослени мора да поседује да
би делотворно обављао послове.
Изузетно од става 3. овог члана ако се послови радног места обављају из области рада послови руковођења утврђују се све
области знања и вештина из те компетенције.
Посебне функционалне компетенције у одређеној области
рада и области знања и вештина из те компетенције утврђене при
састављању описа послова радног места, уносе се у образац компетенција.
Одређивање посебних функционалних компетенција за одређено
радно место
Члан 34.
На основу описа послова радног места, у поступку утврђеном уредбом којом се уређују критеријуми за разврставање радних места и мерила за опис радних места службеника, одређују се
оне посебне функционалне компетенције за одређено радно место
и области знања и вештина за ту компетенцију, потребне за обављање послова тог радног места.
Посебне функционалне компетенције за одређено радно место и области знања и вештина из те компетенције утврђене при
састављању описа послова радног места, уносе се у образац компетенција.
Члан 35.
Компетенције за радно место утврђене у обрасцу компетенција чине саставни део правилника о организацији и систематизацији радних места.
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30. децембар 2021.

5. Завршна одредба
Члан 36.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 110-12235/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

Образац компетенција
1. Редни број и назив радног места
2. Звање радног места
Назив унутрашње организационе
3.
јединице

4.

Понашајне компетенције
(заокружити)

Опште функционалне
5.
компетенције

1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и остваривање
резултата
3. Оријентација ка учењу и променама
4. Изградња и одржавање
професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и
интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање
1. Организација и рад органа
аутономне покрајине/ локалне
самоуправе у Републици Србији
2. Дигитална писменост
3. Пословна комуникација

Посебне функционалне
компетенције у одређеној области
рада
(уписати)

Области знања и вештина (уписати)

Посебне функционалне
компетенције за одређено радно
место

Области знања и вештина (уписати)

6.

Планска документа, прописи и акта из
надлежности и организације органа
Прописи из делокруга радног места
Процедуре и методологије из
делокруга радног места
7. Софтвери (посебни софтвери
неопходни за рад на радном месту)
Руковање специфичном опремом за
рад
Лиценце / сертификати
Возачка дозвола
Страни језик
Језик националне мањине

Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се врше послови управљања људским ресурсима: _________
Потпис руководиоца унутрашње организационе јединице у којој се налази радно место: ________________________________
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На основу члана 5. став 3. и члана 7. став 4. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РСˮ, број 73/19) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РСˮ, бр. 55/05,
71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси,

УРЕДБУ
о изменама и допунама Уредбе о условима и
критеријумима усклађености државне помоћи
ради отклањања озбиљног поремећаја у привреди
проузрокованог епидемијом заразне болести COVID-19
Члан 1.
У Уредби о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања озбиљног поремећаја у привреди проузрокованог епидемијом заразне болести COVID-19 („Службени
гласник РСˮ, бр. 54/20, 126/20 и 17/21) у члану 2. став 3. речи:
„члана 2. став 1. тачка 5) Уредбе о правилима за доделу државне
помоћи („Службени гласник РСˮ, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13,
97/13 и 119/14)ˮ замењују се речима: „члана 6. Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за санацију и
реструктурирање учесника на тржишту у тешкоћама („Службени
гласник РСˮ, број 62/21)ˮ.
После става 4. додају се ст. 5. и 6, који гласе:
„Предујам, кредите, гаранције и друге инструменте државне
помоћи (осим субвенција) који се додељују у складу са чл. 3, 4. и
8а ове уредбе могуће је реструктурирати под условом да:
1) је реструктурирање неопходно и засновано на ваљаној економској анализи специфичне ситуације сваког појединачног случаја,
2) су испуњени услови из члана 4. ове уредбе у погледу марже кредитног ризика и рока доспећа,
3) се не повећава првобитно одобрени износ кредита,
4) је реструктурирање извршено најкасније до 30. јуна 2023.
године.
Државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту додељена
у облику предујма, кредита, гаранција и другог инструмента државне помоћи (осим субвенција) може да се конвертује у било који други инструмент државне помоћи у складу са овом уредбом, под условом да се конверзија изврши најкасније до 30. јуна 2023. године.ˮ
Члан 2.
У члану 3. став 1. у тачки 1) број: „1.800.000ˮ замењује се
бројем: „2.300.000ˮ.
У ставу 2. речи: „31. децембра 2021. године” замењују се речима: „30. јуна 2022. године”, а речи: „за 2021. годину” замењују
се речима: „за 2022. годинуˮ.
У ставу 3. речи: „31. децембра 2021. годинеˮ замењују се речима: „доделе нове државне помоћи из става 1. овог члана, осим у
облику субвенција,ˮ.
У ставу 4. речи: „31. децембра 2022. годинеˮ замењују се речима: „30. јуна 2023. годинеˮ.
Члан 3.
У чл. 4, 5, 6, 7, 8a и 10. речи: „31. децембар 2021. годинеˮ у
одређеном падежу замењују се речима: „30. јун 2022. годинеˮ у
одговарајућем падежу.
Члан 4.
У члану 7. став 3. у тачки 3) речи: „31. децембар 2022.
годинеˮ замењују се речима: „30. јун 2023. годинеˮ.

30. децембар 2021.
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Члан 5.
У члану 8. став 1. после речи: „ризикаˮ тачка се брише и додају се речи: „и додељују се у складу са прописом којим се уређују
услови и критеријуми усклађености државне помоћи која се додељује у облику краткорочног осигурања извозних кредита.ˮ.
У ставу 3. речи: „31. децембра 2021. годинеˮ замењују се речима: „31. марта 2022. годинеˮ.
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гласник РСˮ, бр. 126/20 и 17/21) речи: „31. децембар 2021. године”
у одређеном падежу замењују се речима: „30. јуна 2022. годинеˮ.
Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од
1. јануара 2022. године.

Члан 6.
У члану 8а став 3. у тачки 4) број: „10.000.000ˮ замењује се
бројем: „12.000.000ˮ.
После става 7. додаје се став 8, који гласи:
„Државна помоћ из овог члана додељена и враћена (осим у
облику субвенција) пре доделе нове државне помоћи из овог члана
(осим у облику субвенција), не узима се у обзир при утврђивању
да ли је износ из става 3. тачка 4) овог члана прекорачен.ˮ

05 број 110-12292/2021-1
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

Члан 7.
У члану 9. став 1. после речи: „помоћиˮ тачка се брише и додају се речи: „и те помоћи се могу доделити независно једна од
друге.ˮ.
У ставу 2. речи: „кумулира се међусобноˮ замењују се речима: „кумулирају се међусобно, односно међусобно се искључујуˮ.
У ставу 2. у тачки 2) реч: „неˮ брише се.
У ставу 3. речи: „из Уредбе о правилима за доделу државне
помоћиˮ замењују се речима: „у складу са прописима о контроли
државне помоћиˮ, а после речи: „трошковиˮ додају се речи: „до
максималних прописаних износа у зависности од врсте државне
помоћиˮ.

На основу члана 93б став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 − исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − УС, 72/12,
7/14 − УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

Члан 8.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од
1. јануара 2022. године.
05 број 110-12300/2021-1
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 5. став 3. и члана 7. став 4. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РСˮ, број 73/19) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РСˮ, бр. 55/05,
71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 –
УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

УРЕДБУ
о изменама Уредбе о условима и критеријумима
усклађености државне помоћи кроз докапитализацију
учесника на тржишту ради отклањања поремећаја у
привреди проузрокованих епидемијом заразне болести
COVID-19
Члан 1.
У Уредби о условима и критеријумима усклађености државне помоћи кроз докапитализацију учесника на тржишту ради
отклањања поремећаја у привреди проузрокованих епидемијом
заразне болести COVID-19 („Службени гласник РСˮ, бр. 126/20 и
17/21), у чл. 3, 21. и 23, речи: „31. децембра 2021. годинеˮ замењују се речима: „30. јуна 2022. годинеˮ.
Члан 2.
У Обрасцу 1, који је саставни део Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи кроз докапитализацију
учесника на тржишту ради отклањања поремећаја у привреди проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 („Службени
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УРЕДБУ
о централизованом обрачуну примања запослених,
изабраних и постављених лица код корисника
буџетских средстава и корисника средстава
организација за обавезно социјално осигурање
Члан 1.
Овом уредбом ближе се уређују:
1) минималне техничке и функционалне карактеристике информационог система за централизовани обрачун примања;
2) врста, облик и садржина података, као и начин и рокови за
достављање података од стране корисника буџетских средстава и
корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање;
3) начин, поступак и рокови за обраду података, као и поступак и рокови за достављање обрачуна примања корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно
социјално осигурање;
4) одговорност лица за достављање и обраду података; попуњавање, садржину, одржавање, заштиту и чување базе података
о запосленим, изабраним и постављеним лицима код корисника
буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање у вези са њиховим примањима;
5) начин и рокови извештавања из базе података о запосленим, изабраним, и постављеним лицима код корисника буџетских
средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање у вези са њиховим примањима;
6) динамика увођења корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање у
централизовани систем обрачуна примања;
7) друга питања од значаја за правилан и благовремен централизовани обрачун примања корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање.
Члан 2.
Поједини изрази који се користе у овој уредби имају следеће
значење:
1) системом, у смислу ове уредбе, сматра се систем централизованог обрачуна примања (у даљем тексту: Систем), кроз који
се врши обрачун примања запослених, изабраних и постављених
лица код корисника буџетских средстава и корисника средстава
организација за обавезно социјално осигурање;
2) субјектом, у смислу ове уредбе, сматра се корисник буџетских средстава и корисник средстава организација за обавезно социјално осигурање у Републици Србији (у даљем тексту: Субјект),
код којих се примања запослених, изабраних и постављених лица
обрачунавају кроз Систем;
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3) одговорним лицем, у смислу ове уредбе, сматра се физичко лице које је од Субјекта овлашћено за унос или увоз и пријем
података из Система у вези са обрачуном примања;
4) примањима, у смислу ове уредбе, сматрају се сва лична
примања запослених, именованих или постављених лица у Субјекту коме се врши обрачун примања коришћењем Система, у
складу са законом;
5) обрачуном примања, у смислу ове уредбе, сматра се поступак аутоматске обраде података о примањима у циљу генерисања
електронских збирки података неопходних за обрачун примања у
складу са прописима којима је регулисана исплата примања, евидентирање пословних промена и извештавање у складу са релевантним прописима;
6) ауторизованим лицем, у смислу ове уредбе, сматра се физичко лице које је аутентификовано као лице овлашћено за приступ Систему, пренос и добијање података и извештаја из ове
уредбе;
7) надлежним органом, у смислу ове уредбе, сматра се орган
државне управе који је надлежан да прати и утврђује стање, као и
предузима мере или предлаже Влади предузимање мера у областима којима припадају субјекти из тачке 2) овог члана;
8) јединственом аналитичком платформом, у смислу ове
уредбе, сматра се софтверско решење за aналитику, планирање и
извештавање o расходима и организационо-кадровским променама, које имају Субјекти из тачке 2) овог члана у вези са примањима запослених, изабраних и постављених лица која се обрачунавају кроз Систем.
Техничке и функционалне карактеристике информационог
система за централизовани обрачун примања
Члан 3.
Систем централизованог обрачуна примања представља софтверско-пословно решење организовано на модуларни начин, на
српском језику.
Модуларна организација из става 1. овог члана подразумева
коришћење независних и комплементарних, различитих модула у
процесу централизованог обрачуна примања, као и могућност надоградње или увођења једног или више нових модула у случају
потребе.
Систем омогућава централизовани систем обрачуна примања
запослених, изабраних и постављених лица и обезбеђује:
1) организационо управљање, које омогућава приказ и анализу организационе структуре, олакшава планирање кадровских
ресурса и управљање интерним организацијама и њиховим променама, као и чување, односно складиштење свих историјских података који су унети у систем;
2) кадровску администрацију, која подржава процес управљања кадровима и обраду података о запосленим, изабраним, и
постављеним лицима код Субјекта у вези са њиховим примањима,
уз могућност приступа или ажурирања података у реалном времену и аутоматско евидентирање сваког уноса, увоза или измене
података у циљу вођења ажурне евиденције свих уноса, увоза или
измена;
3) управљање радним временом кроз бележење временских
података о запосленима, изабраним и постављеним лицима код
Субјекта у вези са њиховим примањима;
4) аутоматски обрачун примања у више делова подобан за
периодична плаћања, одбитке, укључујући пореске и обавезе за
доприносе за обавезно социјално осигурање, и друге обуставе из
примања запослених, изабраних и постављених лица код Субјекта, креирање основних и корективних обрачуна у току месеца, као
и креирање збирки података неопходних за исплату примања и
евидентирање пословних промена електронским путем;
5) аутоматско креирање пријава, извештаја и других образаца
утврђених прописима или на други начин у складу са специфичним потребама или на захтев надлежног органа;
6) анализу и контролу података у складу са специфичним потребама или на захтев надлежног органа.
Информациони систем за централизовани обрачун примања
поставља се, ради и одржава на одговарајућој хардверској инфраструктури која обезбеђује уредно функционисање система.
Информациони систем за централизовани обрачун примања
омогућава директну и безбедну размену података електронским
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путем и поседује одговарајући систем заштите од неовлашћене
употребе и губитка података.
Врстa, облик и садржина података који се достављају
Члан 4.
Субјекат преко Система доставља Управи за трезор следеће
врсте података:
1) податке о организационом управљању;
2) податке о кадровској администрацији;
3) податке за обрачун примања.
Подаци о организационом управљању представљају скуп података о организационој структури и систематизацији радних места код Субјекта, као и о променама у вези са тим подацима.
Подаци о кадровској администрацији представљају скуп података у вези са запосленим, изабраним и постављеним лицима
који укључују њихове матичне и кадровске податке, као и о променама у вези са тим подацима.
Подаци за обрачун примања представљају скуп података о
радном времену, примањима, подацима о банци у којој запослена,
изабрана и постављена лица код Субјекта имају лични рачун, као
и о променама у вези са тим подацима.
Подаци из става 1. овог члана чувају се, уносе, увозе, ажурирају и размењују у електронском формату.
Члан 5.
Подаци о организационом управљању из члана 4. став 2. ове
уредбе садрже:
1) елементе за формирање, измену или укидање организационих јединица у оквиру организационе структуре (организационе
делове и хијерархију између делова) код Субјекта, који обухватају
назив, област, адресу, врсту, делокруг рада, кадровске области и
подобласти организационе јединице;
2) елементе за формирање, измену или укидање систематизације радних места и позиција код Субјекта, који обухватају назив и опис послова, сврху радног места, положај, звање или врсту
радног места, степен увећања стажа, шифру регистра запослених,
изабраних и постављених лица, компетенцијe по областима рада,
коефицијенте, захтевани степен стручне спреме, неопходно образовање и степен стручне спреме, захтеване државне или стручне
испите, лиценце, сертификате, неопходно радно искуство, као и
друге елементе у складу са релевантним прописима или специфичним потребама Субјекта.
Подаци о кадровској администрацији из члана 4. став 3. ове
уредбе садрже:
1) елементе за формирање, измену или укидање кадровских
бројева запослених, изабраних и постављених лица;
2) елементе за формирање, измену или укидање информација
о запосленим, изабраним и постављеним лицима, који обухватају кадровске бројеве, радни статус, личне податке као што су име
и презиме, ЈМБГ, лични број осигураног лица, пол, датум, месец
и годину рођења, адресу пребивалишта или боравишта, податке
о начину комуникације у вези са примањима као што су број телефона или адреса електронске поште, податке о положају и/или
радном месту, акту запослења, именовања или бирања, периоду и
степену ангажовања, елементе основних примања потребних за
обрачун примања, информације о банци и броју рачуна код банке,
информације о радном стажу, информације о образовању и степену стручне спреме, и информације о специфичним легитимацијама запосленог, изабраног или постављеног лица.
Подаци из става 2. тачка 2) овог члана могу се допунити
појединим личним подацима чланова уже породице или других
лица, у мери у којој су такви подаци неопходни за потребе обрачуна примања запослених, изабраних или постављених лица, или
за потребе остваривања права чланова уже породице или других
лица у вези са радом или ангажовањем запослених, изабраних или
постављених лица код Субјекта.
Подаци за обрачун примања из члана 4. став 4. ове уредбе
садрже:
1) елементе за одређивање учесталости, периода и датума исплате примања запослених, изабраних или постављених лица;
2) елементе о планираном и оствареном радном времену,
редовном и прековременом раду, раду ноћу или раду у сменама,
прерасподели радног времена, одморима и одсуствима, податке
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неопходне за израчунавање накнаде зараде, накнаде трошкова и
других примања сагласно прописима или другим општим или појединачним актима, податке о периодичним или додатним примањима, елементе неопходне за обуставе из примања или плаћање
чланарина, самодоприноса или уплата у фондове.
Начин и рокови за достављање података
Члан 6.
Податке из члана 4. ове уредбе, одговорно лице благовремено
доставља директним уносом или увозом података у Систем у одговарајућем електронском формату.
Субјекат и одговорно лице дужни су да обезбеде да подаци из
члана 4. ове уредбе буду тачно, потпуно и ажурно унети или увезени у одговарајућем електронском формату у Систем – најкасније
пет дана пре планиране исплате примања.
Начин, поступак и рокови за обраду података и поступак и
рокови за достављање обрачуна примања субјектима
Члан 7.
Електронском обрадом података из члана 4. ове уредбе Систем
врши контролу унетих података и евидентира евентуалне грешке.
Ако се приликом обраде податка евидентира грешка из става
1. овог члана, Управа за трезор без одлагања шаље Субјекту обавештење за исправку те грешке.
Члан 8.
Управа за трезор доставља обрачун примања Субјекту у Систему најкасније на дан исплате примања.
Попуњавање, садржина и одржавање базе података о
запосленима, изабраним и постављеним лицима у вези са
њиховим примањима
Члан 9.
Министарство надлежно за послове финансија успоставља,
води, чува и одржава базу података о запосленим, изабраним и
постављеним лицима у циљу прикупљања и чувања података из
члана 4. ове уредбе (у даљем тексту: база података).
База података успоставља се, чува и ажурира у Систему, уносом или увозом података из члана 4. ове уредбе од стране одговорних лица код Субјеката.
Начин и рокови извештавања из базе података о запосленима,
изабраним и постављеним лицима код Субјеката у вези са
њиховим примањима
Члан 10.
Извештавање у вези са примањима Субјеката врши се достављањем, преносом у форми електронских извештаја у одговарајућем формату или омогућавањем креирања и преузимања извештаја директно из Система.
Извештаји из става 1. овог члана обухватају пријаве, извештаје и друге обрасце утврђене прописима или скупове података
из Система у другој форми на начин и у складу са специфичним
потребама или на захтев надлежног органа.
Извештаји могу бити стандардни и законски извештаји, као и
посебни извештаји.
Стандардни извештаји представљају извештаје путем којих
ауторизована лица добијају пресеке података о примањима који се
налазе у бази података.
Законски извештаји представљају обрасце и извештаје о примањима запослених, изабраних и постављених лица, који су неопходни за измирење законских обавеза и остварења законских
права у складу са прописима.
Министарство надлежно за послове финансија омогућава
приступ или доставља извештаје из ст. 4. и 5. овог члана у року, у
складу са прописима, или без одлагања на основу захтева надлежног органа.
Члан 11.
Посебни извештаји су сви извештаји који не спадају у извештаје из члана 10. ст. 4. и 5. ове уредбе, а који се сачињавају на
основу специфичних потреба и на захтев надлежног органа.
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Подаци на основу којих се сачињавају посебни извештаји су
генерисани из јединствене аналитичке платформе и намењени су
планирању, управљању и контроли расхода и организационо-кадровских промена које имају Субјекти у вези примања која се обрачунавају кроз Систем.
Министарство надлежно за послове финансија омогућава
приступ или доставља извештаје из става 1. овог члана на основу
захтева надлежног органа у року не краћем од седам дана од дана
пријема захтева.
Заштита и чување Система и базе података о запосленима,
изабраним и постављеним лицима у вези са њиховим
примањима
Члан 12.
Заштита Система и базе података врши се у складу са прописима.
Министарство надлежно за послове финансија врши чување,
заштиту и одржавање Система и базе података у оквиру Система.
Одржавање и поправка рачунарске опреме у вези са Системом, врши се искључиво под надзором овлашћених лица у министарству надлежним за послове финансија.
У случају повлачења из употребе рачунарске опреме у вези
са Системом, сви подаци претходно морају бити трајно и сигурно
избрисани.
Приступ Систему и бази података врши се путем аутентификације и ауторизације.
Ауторизација представља процес омогућавања права приступа и дозвољених операција у Систему за ауторизовано лице.
Аутентификација представља процес утврђивања идентитета
лица које жели да приступи Систему.
Министарство надлежно за послове финансија обезбеђује:
1) заштиту од неовлашћеног приступа Систему, његово неовлашћено коришћење или манипулацију базом података од стране
интерних и екстерних корисника;
2) заштиту интегритета података из базе података, њихову
расположивост и неовлашћени увид у поверљиве податке;
3) заштиту Система и базе података од вируса и осталих
облика малициозних кодова;
4) сигуран пренос података из Система интерним и екстерним корисницима;
5) чување података из базе података и управљање сигурносним копијама базе података у оквиру Система;
6) континуитет активности Система у случају пожара, поплаве, земљотреса или друге непогоде која се сматра резултатом више
силе и која доводи до неуобичајеног прекида у раду Система;
7) повраћај сачуваних података у случају губитка, оштећења
или уништења рачунарске опреме Система;
8) тестирање Система ради откривања сигурносних проблема
на редовној основи и након инсталирања нових верзија Система;
9) инсталирање софтверске надоградње ради уклањања сигурносних проблема који се установе на Систему или на повезаном софтверу;
10) праћење сигурносних инцидената у Систему ради предузимања корективних мера;
11) управљање сигурносним инцидентима, едукацију и обуку
свих ауторизованих лица ради стицања потребних знања о чувању
и сигурности података;
12) одржавање рачунарске опреме Система.
Министарство надлежно за послове финансија обезбеђује
физичку заштиту рачунарске опреме у вези са Системом и дужно
је да обезбеди формирање секундарне локације Система.
Секундарна локација Система мора бити удаљена од места
на коме се налази примарна локација Система.
Локацијe из ст. 9. и 10. овог члана морају бити на адекватан
начин заштићене од пожара и поплава и морају имати 24-сатни безбедносни систем надзора и заштите.
Приступ локацијама на којима се налази рачунарска опрема у
вези са Системом имају само овлашћена лица.
Динамика увођења Субјеката у Систем
Члан 13.
Субјекти се уводе у Систем почевши од првог квартала
2022. године, осим установа образовања (основне и средње школе
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и ученички домови) Републике Србије који се уводе у Систем у
трећем кварталу 2022. године и јединица локалнe самоуправе и
њихових индиректних корисника и установа здравства Републике
Србије који се уводе у Систем у четвртом кварталу 2023. године.
Ступање на снагу и почетак примене
Члан 14.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 110-12427/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 12. став 5. Закона о Централном регистру
обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС”, бр.
95/18 и 91/19) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 − исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12
− УС, 72/12, 7/14 − УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

УРЕДБУ
о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене
пријаве на обавезно социјално осигурање, јединственим
методолошким принципима и јединственом кодексу
шифара за унос података у Јединствену базу
Централног регистра обавезног социјалног осигурања
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом уредбом уређује се ближа садржина и образац јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање (у даљем тексту:
јединствена пријава), начин подношења јединствене пријаве, докази који се уз пријаву подносе, јединствени методолошки принципи и јединствени кодекс шифара за унос података у Јединствену
базу Централног регистра обавезног социјалног осигурања (у даљем тексту: Централни регистар).
II. ЈЕДИНСТВЕНА ПРИЈАВА
Члан 2.
Јединствена пријава садржи следеће податке:
1) опште податке о осигуранику и осигураном лицу;
2) податке о осигурању;
3) податке о обвезнику плаћања доприноса.
Члан 3.
Јединствена пријава подноси се на порталу Централног регистра у електронском облику, чија је спољна форма дата на Обрасцу М, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.
Подносиоцу јединствене пријаве, преко портала Централног
регистра обезбеђује се приступ информационом систему.
Подносилац јединствене пријаве из става 1. овог члана, дужан је да се на порталу Централног регистра региструје, односно
да потврди свој идентитет коришћењем електронског сертификата
издатог од овлашћеног пружаоца услуге од поверења, у складу са
законом.
Приликом подношења јединствене пријаве из става 1. овог
члана, подносе се, односно потврђују докази на основу којих се
утврђује својство осигураника, односно осигураног лица, при
чему врста доказа зависи од основа осигурања. Списак доказа на
основу којих се утврђује својство осигураника, односно осигураног лица, промене у осигурању и престанак својства осигураника,
одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 4.
Подносиоци јединствене пријаве из члана 3. ове уредбе су
обвезници подношења пријаве, у складу са Законом о Централном
регистру обавезног социјалног осигурања.
Члан 5.
У поступку подношења јединствене пријаве, по прихватању регистрације подносиоца јединствене пријаве, врши се провера да ли:
– је подносилац јединствене пријаве евидентиран као лице
овлашћено за подношење јединствене пријаве;
– пријава садржи све податке који су потребни за регистрацију осигураника и осигураних лица;
– су подаци које садржи јединствена пријава, а односе се на
опште податке о осигуранику, осигураном лицу и обвезнику плаћања доприноса, истоветни са подацима који се налазе у јединственој бази.
Ако се у поступку подношења јединствене пријаве утврди да
се подаци о осигуранику, осигураном лицу и обвезнику плаћања
доприноса – физичком лицу не налазе у јединственој бази података, личне податке о осигуранику и осигураном лицу, подносилац
пријаве уноси на основу доказа којима располаже.
Уколико се у поступку подношења пријаве утврди да нису
испуњени услови за њено прихватање, подносилац јединствене пријаве се обавештава о разлозима неприхватања јединствене
пријаве.
Подносилац јединствене пријаве, разлоге неприхватања јединствене пријаве може отклонити у току поступка подношења
јединствене пријаве.
Члан 6.
По извршеној провери података из чл. 3, 4. и 5. ове уредбе,
подаци се региструју у базу Централног регистра.
Централни регистар, по прихватању пријаве и регистрације у
својој бази, подносиоцу јединствене пријаве издаје потврду о извршеној пријави – Образац М-А, који је одштампан уз ову уредбу
и чини њен саставни део.
Потврда из става 2. овог члана доставља се подносиоцу јединствене пријаве на електронску адресу, назначену на јединственој пријави.
Уколико обвезник подношења пријаве није и подносилац
јединствене пријаве, подносилац пријаве је дужан да обвезнику
подношења пријаве одмах достави потврду о извршеној пријави
– Образац М-А.
Обвезник подношења пријаве дужан је да у року од три дана
копију потврде о извршеној пријави – Образац М-А, достави осигуранику.
III. ЈЕДИНСТВЕНИ МЕТОДОЛОШКИ ПРИНЦИПИ ЗА
ВОЂЕЊЕ ПОДАТАКА О ОСИГУРАНИЦИМА, ОСИГУРАНИМ
ЛИЦИМА И ОБВЕЗНИЦИМА ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА У
ЈЕДИНСТВЕНОЈ БАЗИ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА
1. Општи подаци о осигуранику и осигураном лицу
Члан 7.
У Јединствену базу Централног регистра уносе се општи подаци о осигуранику и осигураном лицу, и то:
1) јединствени матични број грађана (ЈМБГ), односно евиденциони број за стране држављане, одређен и утврђен на начин
прописан законом и јединствени број који додељује Централни
регистар;
2) презиме, име, пол и датум рођења;
3) име једног родитеља;
4) општина и место (насеље) пребивалишта, односно боравишта и адреса;
5) држављанство;
7) квалификација, занимање, врстa и ниво квалификације у
складу са дефиницијама и шифарницима прописаним за вођење
евиденције у области рада;
8) сродство са носиоцем осигурања и ЈМБГ, односно, евиденциони број носиоца осигурања.

30. децембар 2021.
2. Подаци о осигурању
Члан 8.
У Јединствену базу Централног регистра уносе се подаци о
осигурању, и то:
1) датум почетка осигурања, и то: дан, месец и година запослења, именовања или постављења; датум почетка обављања самосталне или пољопривредне делатности; датум почетка обављања уговорених послова; датум остваривања права на пензију или
новчане накнаде у складу са законом; датум почетка школовања,
односно стручног усавршавања; датум почетка мировања права
и обавеза по основу рада; датум укључења у обавезно социјално
осигурање; датум настанка повреде на раду или професионалне
болести; датум подношења пријаве, односно датум стицања својства осигураног лица;
2) основ осигурања, и то:
(1) радни однос – за лица у радном односу, односно лица запослена у привредном друштву, другом правном лицу, државном
органу, органу јединице локалне самоуправе или код физичких
лица; за цивилна лица на служби у војсци и војним јединицама и
установама; професионална војна лица према прописима о Војсци
Србије, за домаће и стране држављане и лица без држављанства
који су на територији Републике Србије запослени код страних или
међународних организација и установа, страних дипломатских и
конзуларних представништава или код страних правних или физичких лица ако међународним уговором није другачије одређено,
односно ако је такво осигурање предвиђено међународним уговором; за лица која обављају послове ван просторија послодавца; за
лица у радном односу, односно запослене који су упућени на рад у
иностранство, односно запослени у привредном друштву или другом правном лицу које обавља делатност или услуге у иностранству, ако нису обавезно осигурана по прописима те земље или ако
међународним уговором није другачије одређено; за лица у радном односу код агенција за привремено запошљавање упућена код
послодавца корисника и за чланове породица наведених лица;
(2) основ изједначен са радним односом – за изабрана, именована или постављена лица ако за обављање функције остварују
зараду, накнаду зараде, односно плату и за чланове њихових породица; за лица која по престанку радног односа остварују право на
накнаду зараде због повреде на раду или професионалне болести
у складу са Законом о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, број 25/19);
(3) запослени родитељ, усвојитељ, хранитељ, односно старатељ који одсуствује са рада док дете не наврши три године живота,
док му мирују права и обавезе по основу рада у складу са прописима о раду;
(4) запослење у иностранству – за домаће држављане запослене у иностранству код страног послодавца ако за то време нису
обавезно осигурани код страног носиоца осигурања или ако права из обавезног социјалног осигурања по прописима те државе не
могу остварити или користити ван њене територије и за чланове
њихових породица;
(5) домаћи држављани запослени у домаћинствима држављана Републике Србије у радном односу у иностранству код организације чије је седиште на територији Републике Србије и за чланове њихових породица;
(6) обављање привремених и повремених послова – за лица
која у складу са законом обављају привремене и повремене послове ако нису осигурана по другом основу; за лица која у складу са
законом обављају привремене и повремене послове преко омладинске, односно студентске задруге, а имају навршених 26 година
живота, односно без обзира на године живота ако нису на школовању и за чланове породица лица која обављају привремене и
повремене послове;
(7) лица која нису држављани Републике Србије, а обављају
привремене и повремене послове преко омладинске задруге;
(8) обављање послова по основу уговора – за лица која за извршен посао по основу уговора о делу, ауторског уговора, уговора
о породичном смештају према прописима о социјалној заштити,
уговора о стручном оспособљавању и усавршавању уз накнаду,
лица која раде на територији Републике Србије за страног послодавца који нема регистрована представништва у Републици
Србији, код кога за обављени посао остварује надокнаду, а нису
осигурани по другом основу као и по основу других уговора код
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којих се за извршени посао остварује накнада и за чланове њихових породица;
(9) остваривање новчане накнаде према прописима о запошљавању – за лица за чијим је радом престала потреба и лица којима је престало запослење због стечаја, ликвидације, односно у
свим случајевима престанка рада послодавца и за чланове њихових породица;
(10) корисници новчане накнаде по споразуму о социјалном
осигурању са Босном и Херцеговином, којима је престало осигурање у Републици Србији, а имају пребивалиште на територији
Босне и Херцеговине;
(11) лица ангажована на сезонским пословима;
(12) обављање самосталне делатности – за лица која, у складу са законом, самостално обављају привредну или другу делатност; за лица која су оснивачи, односно чланови привредних друштава у складу са законом која у њима раде без обзира да ли су у
радном односу у привредном друштву чији су оснивач или члан;
за свештенике и верске службенике ако нису обавезно осигурани
по основу запослења; за спортисте који у складу са законом којим
се уређује спорт обављају спортску делатност као самосталну делатност; лица која раде на територији Републике Србије за страног
послодавца који нема регистрована представништва у Републици
Србији, код кога за обављени посао остварују надокнаду, а нису
осигурани по другом основу; јавни бележници; јавни извршитељи; за лица која су престала да обављају самосталну делатност
док остварују новчану накнаду према прописима о запошљавању
и за чланове породица наведених лица;
(13) обављање пољопривредне делатности – за лица за која
се према закону сматра да се баве пољопривредом (пољопривредници, чланови домаћинства пољопривредника, чланови мешовитог домаћинства, носиоци пољопривредног газдинства и чланови
пољопривредног газдинства), ако нису осигураници запослени,
осигураници по основу обављања самосталне делатности, корисници пензија и на школовању и за чланове њихових породица;
(14) коришћење пензије – за кориснике пензија и чланове њихових породица;
(15) лица која примају пензију или инвалиднину искључиво
од иностраног носиоца осигурања и која имају пребивалиште или
боравиште, односно стално настањење или привремени боравак у
Републици Србији у складу са законом, а код којих постоје одређене правне сметње због којих не могу да остваре здравствено
осигурање применом међународног уговора и то само ради остваривања права из здравственог осигурања на територији Републике
Србије, односно ако са државом од које примају пензију или инвалиднину не постоји међународни уговор о социјалном осигурању
или је међународним уговором другачије одређено;
(16) укључење у обавезно осигурање – за лица која нису обавезно осигурана у смислу закона и за чланове њихових породица;
(17) обављање послова по основу посебних уговора о размени стручњака или споразума о међународној техничкој сарадњи
– за стране држављане који на основу њих на територији Републике Србије раде код домаћих организација, односно приватних
послодаваца;
(18) школовање или стручно усавршавање – за стране држављане за време школовања или стручног усавршавања на територији Републике Србије;
(19) осигурање у смислу закона којим се уређује здравствено
осигурање, и то: деца до навршених 18 година живота; школска
деца и студенти до краја прописаног школовања, а најкасније до
навршених 26 година живота; лица у вези са планирањем породице као и у току трудноће, порођаја и до 12 месеци након порођаја;
лица старија од 65 година живота; особе са инвалидитетом, чији је
инвалидитет утврђен у складу са законом; незапослена лица чији
су месечни приходи испод прихода који је прописан као цензус за
стицање својства осигураног лица и чланови њихове уже породице; корисници новчане социјалне помоћи, односно корисници
смештаја у установе социјалне заштите или у друге породице, односно корисници посебне новчане накнаде за родитеља, у складу
са законом и чланови њихове уже породице; корисници породичне
инвалиднине, односно месечног новчаног примања по прописима
о заштити бораца, војних инвалида и цивилних инвалида рата и
чланови њихове уже породице; корисници помоћи – чланови породице чији је хранилац на одслужењу војног рока; лица у вези са
лечењем од заразних болести које су утврђене посебним законом
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којим се уређује област заштите становништва од заразних болести, малигних болести, шећерне болести, психозе, епилепсије,
мултиплекс склерозе, лица у терминалној фази хроничне бубрежне инсуфицијенције, системске аутоимуне болести, реуматске
грознице, болести зависности, оболели од ретких болести, као и
лица обухваћена здравственом заштитом у вези са давањем и примањем органа, ћелија и ткива; монаси и монахиње; лица ромске
националности која због традиционалног начина живота немају
стално пребивалиште односно боравиште у Републици Србији и
чланови њихове уже породице, жртве насиља у породици, жртве
трговине људима, жртве тероризма, борци којима је статус борца
утврђен у складу са прописима о заштити бораца;
(20) осигурање по посебним прописима у смислу закона који
уређује здравствено осигурање – за лица којима је надлежни републички орган утврдио статус избеглог, односно прогнаног лица из
бивших република СФРЈ и за чланове њихових ужих породица; за
расељена лица са територије АП Косова и Метохије и за чланове
њихове породице; за лица, кориснике привремене накнаде по посебном акту Владе и за чланове њихове уже породице;
(21) повреда на раду или професионална болест – за лица за
која се подноси пријава у случају настанка повреде на раду и професионалне болести, и то: ученици и студенти који се, у складу
са законом, налазе на обавезном производном раду, професионалној пракси или практичној настави; ученици и студенти у дуалном образовању који у складу са законом уче кроз рад; лица која,
у складу са законом, обављају одређене послове за које не примају
зараду, односно уговорену накнаду (на основу уговора о волонтерском раду); лица која, у складу са законом, обављају привремене и
повремене послове преко омладинске, односно студентске задруге
до навршених 26 година живота, ако су на школовању; лица која
се налазе на додатном образовању и обуци по упуту организације
надлежне за запошљавање; лица која учествују у организованим
јавним радовима од општег значаја; лица која учествују у акцијама спасавања или у заштити и спасавању приликом елементарних непогода и других несрећа; лица ангажована у ватрогасним
службама за гашење пожара и на обуци за гашење пожара; лица
која се налазе на оспособљавању и обучавању за одбрану и друге
видове обуке за потребе одбране земље; лица која су ангажована
на обезбеђивању јавних скупова, културних и спортских догађаја
и других јавних окупљања грађана; лица која се налазе на издржавању казне затвора док раде у привредној јединици завода за издржавање казне затвора (радионица, радилиште и сл.) и на другом
месту рада;
3) квалификација, занимање, врстa и ниво квалификације у
складу са дефиницијама и шифарницима прописаним за вођење
евиденције у области рада;
4) број часова проведених на раду недељно;
5) врста запослења – у случају рада на одређено време, трајање радног односа у месецима;
6) податак о запослењу код више послодаваца;
7) држава упућивања на рад у иностранство;
8) датум и основ престанка осигурања, и то: дан, месец, година и основ престанка запослења, именовања или постављења;
престанка обављања самосталне или пољопривредне делатности;
престанка обављања уговорених послова; престанка права на пензију или новчану накнаду у складу са законом; престанка мировања права и обавеза по основу рада; престанка осигурања за лица
укључена у обавезно социјално осигурање; завршетка школовања;
истек уговора о размени стручњака; престанка радног ангажовања
за које се врши пријава за случај повреде на раду или професионалног обољења, датум одјаве, односно дан, месец, година и основ
престанка својства осигураног лица;
9) датум и основ промене у току осигурања;
10) посебни подаци о осигуранику, и то: ратни војни инвалид, мирнодопски војни инвалид, цивилни инвалид рата, лице
коме је извршена категоризација (категорисана омладина), лице
коме је, у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању, утврђена категорија инвалидности (инвалид рада), лице
коме је, у складу са прописима о професионалној рехабилитацији
и запошљавању лица са инвалидитетом процењена радна способност сагласно којој има могућност запослења или одржања запослења, односно радног ангажовања;
11) подаци о корисницима права из пензијског и инвалидског
осигурања.

30. децембар 2021.
3. Подаци о обвезнику плаћања доприноса
Члан 9.
У Јединствену базу Централног регистра уносе се подаци о
обвезнику плаћања доприноса, и то:
1) назив, седиште и адреса обвезника плаћања доприноса
уписаног у одговарајући регистар, односно име, презиме и адреса
обвезника плаћања доприноса који нема својство правног лица;
2) адреса места рада, односно огранка, односно издвојеног
места обвезника плаћања доприноса;
3) делатност према прописаној класификацији делатности;
4) матични број регистра додељен од надлежног органа;
5) порески идентификациони број (ПИБ) додељен од надлежног органа;
6) ЈМБГ физичког лица које је обвезник плаћања доприноса;
7) општина на којој се налази претежни део непокретности;
8) јединствени број додељен од стране Централног регистра;
9) адреса електронске поште обвезника подношења пријаве
(e-mail).
У Јединствену базу Централног регистра уноси се дан, месец
и година од када важи промена пријављених података о осигуранику, осигураном лицу, осигурању или обвезнику плаћања доприноса.
Члан 10.
Изрази употребљени у чл. 7–9. ове уредбе имају значења
утврђена прописима о евиденцијама у области рада и прописима
који уређују обавезно социјално осигурање.
IV. ЈЕДИНСТВЕНИ КОДЕКС ШИФАРА
Члан 11.
Јединствени кодекс шифара за унос података о осигураницима, осигураним лицима и обвезницима плаћања доприноса садржи шифре података за следећа обележја:
1) врста пријаве;
2) пол;
3) општина;
4) насељено место;
5) држављанство;
6) занимање;
7) врста и ниво квалификације;
8) основ осигурања;
9) врста запослења;
10) запослен код више послодаваца
11) држава упућивања;
12) основ престанка осигурања;
13) носилац осигурања;
14) сродство са носиоцем осигурања;
15) посебни подаци о осигуранику;
16) корисник права из пензијског и инвалидског осигурања;
17) делатност.
Јединствени кодекс шифара одштампан је уз ову уредбу и
чини њен саставни део.
Шифре прописане Јединственим кодексом шифара уносе се
у образац јединствене пријаве.
V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Даном ступања на снагу ове уредбе престајe да важи Уредбa о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве
на обавезно социјално осигурање, јединственим методолошким
принципима и јединственом кодексу шифара за унос података у
Јединствену базу Централног регистра обавезног социјалног осигурања (,,Службени гласник РС”, бр. 54/10, 124/12 и 119/13).
Члан 13.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 110-12302/2021-1
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

30. децембар 2021.
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30. децембар 2021.
СПИСАК ДОКАЗА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ УТВРЂУЈЕ
СВОЈСТВО ОСИГУРАНИКА, ОДНОСНО ОСИГУРАНОГ
ЛИЦА, ПРОМЕНЕ У ОСИГУРАЊУ И ПРЕСТАНАК
СВОЈСТВА ОСИГУРАНИКА
1. ДАТУМ ПОЧЕТКА ОСИГУРАЊА
Као датум почетка осигурања уписује се датум стицања својства осигураника, и то:
1) за радни однос: датум заснивања радног односа,
доказ: уговор о раду или акт о заснивању радног односа;
2) за избор именовање или постављење: датум избора, именовања или постављења,
доказ: акт о избору, именовању, односно постављењу на
функцију;
3) за лица ангажована на сезонским пословима: датум из евиденционе пријаве на порталу Пореске управе,
доказ: евиденциона пријава на порталу Пореске управе;
4) за обављање самосталне делатности: датум почетка обављања самосталне делатности ако се делатност не обавља из радног односа. Ако се самостална делатност обавља из радног односа
својство осигураника стиче се првог наредног дана по престанку
радног односа,
доказ: решење Агенције за привредне регистре (за предузетнике, осниваче, чланове привредних друштава и јавне извршитеље), уверење одговарајућег удружења, савеза или клуба (за лица
која обављају професионалне делатности), решење или други акт
о упису у одговарајућу комору (адвокати и јавни бележници) или
акт верске организације (за свештенике или верске службенике);
5) за обављање пољопривредне делатности: датум почетка
обављања пољопривредне делатности од навршених 15 година
живота за пензијско и инвалидско осигурање, односно од датума почетка обављања пољопривредне делатности за здравствено
осигурање, датум уписа у регистар пољопривредних газдинстава
од навршених 15 година живота за пензијско и инвалидско осигурање, односно од датума уписа у регистар пољопривредних газдинстава за здравствено осигурање, дан након престанка радног
односа, дан након престанка обављања самосталне делатности,
дан након завршетка школовања, дан након престанка коришћења
породичне пензије, дан након престанка новчане накнаде по прописима о запошљавању,
доказ: доказ о власништву на пољопривредном земљишту издат од надлежног органа (катастар непокретности/земљишне књиге), уговор о закупу или уступању земљишта, потврда Управе за
трезор, потврда органа локалне самоуправе (шефа месне канцеларије), уверење Пореске управе, лична изјава о чињеници бављења
пољопривредом (за пријаву на здравствено осигурање);
6) за обављање уговорених послова: датум закључења уговора или датум наведен у уговору као датум почетка обављања
уговорених послова, ако се уговорени послови не обављају у току
трајања осигурања по другом основу. Ако се уговорени послови
обављају у току трајања осигурања по другом основу, први наредни дан по престанку осигурања по основу радног односа, обављања самосталне делатности, пољопривредне делатности, односно
први дан периода за који је утврђен стаж осигурања по основу
обављања уговорених послова за одређене врсте уговора,
доказ: уговор о обављању послова, акт о избору или именовању, доказ о упису у регистар (за вештаке, поротнике, тумаче);
7) за обављање послова по уговору о правима и обавезама
директора: дан почетка рада по основу уговора о правима и обавезама директора,
доказ: уговор о правима и обавезама директора;
8) за држављане Републике Србије који су запослени у иностранству код страног послодавца и немају здравствено осигурање
страног носиоца здравственог осигурања или који нису обавезно
здравствено осигурани према прописима стране државе, односно
ако права из здравственог осигурања према прописима те државе
за себе и чланове своје породице не могу остварити или користити
ван територије те државе: дан подношења пријаве,
доказ: уговор о раду или акт о заснивању радног односа;
9) за почетак коришћења неплаћеног одсуства због неге детета до три године живота: дан почетка коришћења неплаћеног
одсуства,
доказ: решење о неплаћеном одсуству;
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10) за коришћење права на новчану накнаду по прописима о
запошљавању: први дан коришћења права на новчану накнаду по
прописима о запошљавању,
доказ: решење Националне службе за запошљавање или потврда о поднетом захтеву за остваривање права на новчану накнаду;
11) за укључење у обавезно осигурање: дан укључења у обавезно осигурање,
доказ: решење организације за обавезно социјално осигурање;
12) за коришћење права на пензију односно новчану накнаду
по прописима из пензијског и инвалидског осигурања: дан почетка коришћења права на пензију односно новчану накнаду по прописима из пензијског и инвалидског осигурања,
доказ: решење или потврда о поднетом захтеву за остваривање права на пензију;
13) за коришћење права искључиво на инострану пензију:
дан подношења пријаве,
доказ: акт о утврђивању права на пензију или инвалиднину
од иностраног носиоца осигурања;
14) по основу повреде на раду или професионалне болести
по престанку радног односа: наредни дан од дана престанка радног односа за лица која имају право на накнаду зараде због повреде на раду или професионалне болести,
доказ: отказ уговора о раду уз извештај о повреди на раду
или експертизу о професионалној болести;
15) по основу школовања односно стручног усавршавања:
дан почетка школовања, односно стручног усавршавања страних
држављана,
доказ: потврда школе, односно установе која пружа стручно
усавршавање;
16) по основу обављања послова на основу посебних уговора
о размени стручњака или споразума о међународној техничкој сарадњи датум закључења уговора или датум наведен у уговору као
датум почетка обављања уговорених послова,
доказ: уговор о размени стручњака или споразума о међународној техничкој сарадњи;
17) за осигуранике из члана 16. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, број 25/19 – у даљем тексту: Закон): дан подношења пријаве,
доказ: пријава о пребивалишту или лична карта на увид (уз
проверу да лице нема приоритетни основ осигурања по члану 11.
Закона о здравственом осигурању, односно као члан породице
осигураника из чл. 11, 16. и 17. истог закона – да није запослен,
да нема приход од делатности ни катастарски приход, нема пензију, инвалиднину, ни новчану накнаду од пензијског и инвалидског
осигурања), извод из матичне књиге рођених, потврда лекара о
трудноћи, медицинска документација да болује од одређених болести, уверење старешине манастира или верске заједнице, решење надлежног органа социјалне заштите о материјалном обезбеђењу или сталној новчаној помоћи, доказ да је хранилац породице
на одслужењу војног рока и потврда надлежног органа да је лице
прималац помоћи, лична изјава да је лице ромске националности,
легитимација избеглог или прогнаног лица, за незапослена, избегла, прогнана и расељена лица и доказ о висини прихода у складу
са Правилником о месечном износу прихода као цензусу за стицање својства осигураног лица („Службени гласник РС”, бр. 112/06
и 5/09); доказ да је лице жртва насиља у породици, доказ да је
лице жртва трговине људима, доказ да је лице жртва тероризма,
доказ да лице има статус борца;
18) за осигурана лица из члана 22. Закона: дан настанка повреде на раду или професионалне болести,
доказ: оцена ЛК о повреди на раду, односно експертиза о
утврђеној професионалној болести;
19) за чланове породице осигураника: дан подношења пријаве,
доказ: извод из матичне књиге рођених или венчаних. За
ванбрачне супружнике оверена изјава ванбрачних супружника да
постоји трајнија заједница живота између њих и да не постоје законом прописане брачне сметње као и оверена изјава два сведока
да постоји ванбрачна заједница, фотокопија личне карте као доказ
о заједничком пребивалишту ванбрачних супружника.
2. ОСНОВ ОСИГУРАЊА
Уписују се подаци о основу осигурања прописани јединственим методолошким принципима, и то:
1) радни однос: за лица у радном односу, односно лица запослена у привредном друштву, другом правном лицу, државном
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органу, органу јединице локалне самоуправе и аутономне покрајне
као и у радном односу код физичких лица; за цивилна лица на служби у Војсци Србије, јединицама Војске Србије и установама Војске Србије, професионална војна лица према прописима о Војсци
Србије; за домаће и стране држављане и лица без држављанства
који су на територији Републике Србије запослени код страних
или међународних организација и установа, страних дипломатских и конзуларних представништава или код страних правних
или физичких лица ако међународним уговором није другачије
одређено, односно ако је такво осигурање предвиђено међународним уговором; за лица која обављају послове ван просторија послодавца; за лица у радном односу, односно запослене који су упућени на рад у иностранство, лица која обављају послове кућног
помоћног особља; држављани Републике Србије који су запослени у иностранству код страног послодавца и немају здравствено
осигурање страног носиоца здравственог осигурања или који нису
обавезно здравствено осигурани према прописима стране државе,
односно ако права из здравственог осигурања према прописима те
државе за себе и чланове своје породице не могу остварити или
користити ван територије те државе, држављани Републике Србије запослени у домаћинствима осигураника који су у радном односу у иностранству код организације чије је седиште на територији
Републике Србије,
доказ: уговор о раду или акт о заснивању радног односа, а
ако се заснива радни однос са странцем дозвола за рад издата од
Националне службе за запошљавање, уколико се први пут заснива радни однос фотокопија дипломе или уверење о образовању.
Уколико се својство осигураника утврђује решењем организације
обавезног социјалног осигурања – Решење организације о утврђеном својству осигураника; оверен превод потврде послодавца о
запослењу у иностранству, потврда иностраног носиоца осигурања да није обавезно осигуран, односно да то осигурање не може
користити ван територије те државе;
2) основ изједначен са радним односом:
– за изабрана, именована или постављена лица ако за обављање функције остварују зараду, накнаду зараде, односно плату
и за чланове њихових породица,
доказ: акт о избору односно именовању или постављењу;
– за лица која по престанку радног односа остварују право на
накнаду зараде због повреде на раду или професионалне болести,
доказ: акт о престанку радног односа, извештај о повреди на
раду или експертиза о професионалној болести и извештај о привременој спречености за рад – дознака;
3) ангажовање на сезонским пословима,
доказ: евиденциона пријава и одјава на порталу Пореске
управе и извештај о повреди на раду или експертиза о професионалној болести;
4) обављање привремених и повремених послова: за лица
која у складу са законом обављају привремене и повремене послове ако нису осигурани по другом основу; за лица која у складу са
законом обављају привремене и повремене послове преко омладинске односно студентске задруге, а имају навршених 26 година
живота, односно без обзира на године живота ако нису на школовању, за чланове породица лица која обављају привремене и повремене послове,
доказ: уговор о обављању привремених и повремених послова, упут омладинске или студентске задруге, доказ о школовању за
лица млађа од 26 година живота;
5) обављање послова по основу уговора: за лица која за извршен посао по основу уговора о делу, ауторског уговора, уговора
о породичном смештају према прописима о социјалној заштити и
по основу других уговора остварују накнаду, а нису осигурана по
другом основу и за чланове њихових породица,
доказ: уговор о обављању послова, односно друга врста доказа којим се утврђује обављање послова, акт о избору или именовању (за посланике, чланове управних/надзорних одбора) доказ
о упису у регистар (за вештаке, поротнике, тумаче) као и остали
докази којима се утврђује обављање послова;
6) јавни бележник: за лица која обављају јавнобележничку
делатност,
доказ: акт о избору или именовању;
7) јавни извршитељ: лица која обављају јавноизвршитељску
делатност,
доказ: акт о избору или именовању, решење Агенције за привредне регистре;
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8) остваривање новчане накнаде према прописима о запошљавању: за лица за чијим је радом престала потреба и лица којима је престало запослење због стечаја, ликвидације, односно у
свим случајевима престанка рада послодавца и за чланове њихових породица – за лица која су престала да обављају самосталну
делатност док остварују новчану накнаду према прописима о раду
и запошљавању и за чланове породица наведених лица, за лица
која су престала да обављају самосталну делатност док остварују новчану накнаду према прописима о раду и запошљавању и за
чланове породица наведених лица,
доказ: решење Националне службе за запошљавање, потврда
о поднетом захтеву за остваривање права на новчану накнаду уз
изјаву осигураника да ће у случају неостваривања права на новчану накнаду сносити трошкове здравствене заштите коју потписује
код подносиоца пријаве;
9) обављање самосталне делатности за лица која, у складу
са законом, самостално обављају привредну или другу делатност;
за лица која су оснивачи, односно чланови привредних друштава
у складу са законом која у њима раде без обзира да ли су у радном односу у привредном друштву чији су оснивач или члан; за
свештенике и верске службенике ако нису обавезно осигурани по
основу запослења,
доказ: решење Агенције за привредне регистре (за предузетнике, осниваче, чланове привредних друштава и јавне извршитеље), уверење одговарајућег удружења, савеза или клуба (за лица
која обављају професионалне делатности), решење или други акт
о упису у одговарајућу комору (адвокати и јавни бележници), акт
верске организације (за свештеника или верског службеника);
10) обављање пољопривредне делатности за лица за која се
према закону сматра да се баве пољопривредом (пољопривредници, чланови домаћинства пољопривредника, чланови мешовитог
домаћинства, носиоци пољопривредног газдинства и чланови пољопривредног газдинства), ако нису осигураници запослени, осигураници самосталне делатности, корисници пензија и на школовању и за чланове њихових породица,
доказ: доказ о власништву на пољопривредном земљишту
надлежног органа (катастар непокретности/земљишне књиге),
уговор о закупу или уступању земљишта, потврда Управе за трезор, потврда органа локалне самоуправе (шеф месне канцеларије),
уверење Пореске управе, уверење Министарства унутрашњих послова о пребивалишту (кретању) и изјава о боравку у иностранству;
11) коришћење пензије:
а) за корисника пензије по прописима Републике Србије и
чланове њихових породица,
доказ: решење Републичког фонда за пензијско и инвалидско
осигурање, односно потврда о поднетом захтеву за остваривање
права на пензију уз личну изјаву лица да ће сносити трошкове
здравствене заштите ако не оствари право на пензију;
б) за кориснике иностране пензије,
доказ: акт о утврђивању права на пензију или инвалиднину
од иностраног носиоца осигурања преведен и оверен од стране
овлашћеног судског тумача (осим за хрватски, босански и црногорски језик) или чек од пензије или извод из банке, изјава о постојању (у случају да примена билатералног споразума онемогућава остваривање здравственог осигурања);
12) укључење у обавезно осигурање за лица која нису обавезно осигурана у смислу закона и за чланове њихових породица,
доказ: решење Републичког фонда за пензијско и инвалидско
осигурање или Републичког фонда за здравствено осигурање;
13) неплаћено одсуство због неге детета до три године живота,
доказ: решење о неплаћеном одсуству због неге детета до три
године, док му мирују права и обавезе из радног односа;
14) лице које по престанку радног односа остварује право на
накнаду зараде због повреде на раду или професионалне болести,
доказ: отказ уговора о раду, извештај о повреди на раду или о
професионалном обољењу и извештај о привременој спречености
за рад;
15) школовање или стручно усавршавање: за стране држављане за време школовања или стручног усавршавања на територији Републике Србије,
доказ: уверење о школовању или стручном усавршавању;
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16) обављање послова на основу посебних уговора о размени
стручњака или споразума о међународној техничкој сарадњи,
доказ: уговор о размени стручњака или споразум о међународној техничкој сарадњи, пријава боравка;
2.1. Посебни основи осигурања у смислу Закона о здравственом осигурању:
1) деца до навршених 18 година живота,
доказ: извод из матичне књиге рођених, пријава пребивалишта;
2) школска деца и студенти старији од 18 година живота, до
краја прописаног школовања а најкасније до навршених 26 година,
доказ: лична карта на увид, извод из матичне књиге рођених,
потврда школе односно високошколске установе да су на школовању;
3) деца и омладина – скитнице из прихватних станица и прихватилишта,
доказ: лична карта на увид, потврда или друга врста доказа
који издаје прихватна станица, односно прихватилиште са утврђеним идентификационим подацима о лицу;
4) лица у вези са планирањем породице као и у току трудноће, порођаја и до 12 месеци након порођаја,
доказ: лична карта на увид, доказ о основу осигурања брачног односно ванбрачног супружника, потврда гинеколога који
води трудноћу (изабраног гинеколога или лекара гинеколога из
приватне праксе) о трудноћи, порођају, односно планирању породице, а за материнство до 12 месеци након порођаја извод из матичне књиге рођених за дете до његових навршених годину дана
живота;
5) лица старија од 65 година,
доказ: лична карта на увид, потврда Републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигурање да није остварио право на пензију у земљи и иностранству, доказ о основу осигурања за брачног
односно ванбрачног партнера, оверена лична изјава о непоседовању прихода из иностранства;
6) корисници помоћи – чланови породице чији је хранилац
на одслужењу војног рока,
доказ: лична карта на увид, потврда о служењу војног рока
храниоца породице и потврда надлежног органа да је члан породице корисник помоћи;
7) лица ромске националности која због традиционалног
начина живота немају пребивалиште, односно боравиште у Републици Србији,
доказ: лична изјава да је лице ромске националности, пријава
пребивалишта на адреси установе, односно центра за социјални
рад;
8) избегла и прогнана лица из бивших република СФРЈ и расељена лица чији су месечни приходи испод прихода који је прописан као цензус за стицање својства осигураника,
доказ: фотокопија избегличке легитимације, односно фотокопија легитимације прогнаног лица, фотокопија важеће легитимације расељеног лица, пријава боравка расељеног лица не старија
од шест месеци, изјава о члановима породице и приходима по члану породице (образац ЦЗ), докази о личним приходима и приходима чланова породице који се не прибављају службеним путем
(зарада, пензија, уговорена накнада);
9) особе са инвалидитетом чији је инвалидитет утврђен у
складу са законом,
доказ: лична карта на увид, акт надлежног органа (решење
или потврда) о инвалидитету;
10) незапослена лица чији су месечни приходи испод прихода који је прописан као цензус за стицање својства осигураног
лица и чланови уже породице,
доказ: лична карта на увид, изјава о члановима породице
и приходима по члану породице (образац Ц3), докази о личним
приходима и приходима чланова породице који се не прибављају службеним путем (зарада, пензија, уговорена накнада), доказ о
осигурању брачног, односно ванбрачног партнера;
11) корисници породичне инвалиднине, односно месечног
новчаног примања по прописима о заштити бораца, војних инвалида и цивилних инвалида рата и чланови уже породице,
доказ: лична карта на увид, акт надлежног органа о оствареном праву на породичну инвалиднину, односно оствареном новчаном примању по прописима о заштити бораца, војних инвалида и
цивилних инвалида рата;
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12) корисници новчане социјалне помоћи, односно корисници смештаја у установе социјалне заштите или у друге породице,
односно корисници посебне новчане накаде за родитеља и чланови уже породице,
доказ: лична карта на увид, акт надлежног органа социјалне
заштите о праву на новчану помоћ, односно акт надлежног органа социјалне заштите за смештај у установе социјалне заштите
или у друге породице, а за децу без родитељског старања за коју
надлежни орган није донео акт о смештају у установу социјалне
заштите или у другу породицу – потврду или други доказ издат
од надлежног органа са утврђеним идентификационим подацима,
односно акт надлежног органа социјалне заштите о посебној новчаној накнади за родитеље;
13) лица у вези са лечењем од заразних болести које су утврђене посебним законом којим се уређује област заштите становништва од заразних болести, малигних болести, шећерне болести,
психозе, епилепсије, мултиплекс склерозе, лица у терминалној
фази хроничне бубрежне инсуфицијенције, системске аутоимуне
болести, реуматске грознице, болести зависности; оболели од ретких болести и лица обухваћена здравственом заштитом у вези са
давањем и примањем органа, ћелија и ткива,
доказ: лична карта на увид, медицинска документација да болује од одређених болести уз оцену лекарске комисије да се осигурано лице лечи од одређених болести, односно потврда здравствене установе да је давалац или прималац органа, ћелија и ткива;
14) монаси и монахиње,
доказ: лична карта на увид, потврда старешине манастира;
15) жртве насиља у породици,
доказ: лична карта на увид, потврда надлежног центра за социјални рад, односно извештај Министарства унутрашњих послова да је лице жртва насиља у породици, потврда сигурне куће да се
лице налази у сигурној кући због насиља у породици или потврда
удружења које се бави збрињавањем жртава насиља у породици да
је лице жртва насиља у породици;
16) жртве трговине људима,
доказ: лична карта на увид, потврда службе за координацију
заштите жртава трговине људима;
17) жртве тероризма,
доказ: лична карта на увид, потврда надлежног органа да је
лице жртва тероризма;
18) борци којима је статус борца утврђен у складу са прописима о заштити бораца,
доказ: лична карта на увид, акт надлежног органа којима је
статус борца утврђен у складу са прописима о заштити бораца или
акт Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање да
је борцима време проведено у рату, односно оружаним акцијама
признато у посебан пензијски стаж по прописима којима се уређују.
За осигуранике из тач. 1)–18) овог пододељка и члановe њихових породица, поред наведених доказа, треба доставити и личну
изјаву (односно изјаву заступника за ментално недовољно развијено лице) да није остварио право на обавезно здравствено осигурање по члану 11. Закона или као члан породице осигураника из чл.
11, 16. и 17. Закона.
2.2. Чланови породица осигураника подносе следеће доказе
о сродству:
Супружник или ванбрачни партнер:
– за супружника: лична карта на увид, извод из матичне књиге венчаних,
– за разведеног супружника: лична карта на увид, судска
одлука којом је утврђено право на издржавање,
– за ванбрачног партнера: лична карта, односно пријава пребивалишта из којих се може видети заједничка адреса, оверена изјава ванбрачних партнера да постоји ванбрачна заједница између
њих и да не постоје законом прописане брачне сметње, оверена
изјава два сведока о постојању ванбрачне заједнице, изјава да се
не баве пољопривредом,
– за супружника или ванбрачног партнера осигураника пензионера, запосленог, предузетника и др. коме је место пребивалишта на адреси где се налази пољопривредно земљиште (без
обзира на власништво земље): изјава два сведока оверена код
јавног бележника, а у местима где нема јавног бележника овера
се врши у општини, суду или у месној канцеларији да се не бави
пољопривредом као јединим или основним занимањем и потврда
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Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање да није
осигуран као пољопривредник по прописима о пензијском и инвалидском осигурању,
– поред наведених доказа потребно је доставити уверење
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање да није
остварио право на пензију, потврда Пореске управе да се лице не
дужи доприносима за социјално осигурање;
Дете:
– за дете рођено у браку или ван брака: извод из матичне
књиге рођених, пријава пребивалишта, а за дете странца пријаву
боравка, привременог боравка или пријаву сталног настањења
(лична карта за странце),
– за пасторка: извод из матичне књиге рођених за дете и извод из матичне књиге венчаних за родитеље; пријава пребивалишта а за дете странца пријаву боравка, привременог боравка или
пријаву сталног настањења (лична карта за странце),
– за дете узето на издржавање: одлука надлежног органа о
утврђивању обавезе издржавања; пријава пребивалишта, а за дете
странца пријаву боравка, привременог боравка или пријаву сталног настањења (лична карта за странце),
– за дете старије од 18 година: лична карта на увид, потврда
факултета или високошколске установе о школовању,
– за дете старије од 26 година које је због болести прекинуло
школовање за време трајања болести: лична карта на увид, потврда факултета или високошколске установе о школовању и оцена
надлежне лекарске комисије,
– за дете које је неспособно за самосталан живот и рад у смислу прописа о пензијском и инвалидском осигурању: лична карта
на увид, налаз органа вештачења по прописима о пензијском и инвалидском осигурању и акт о издржавању по прописима о породичној заштити;
Родитељи:
– за родитеље: личне карте родитеља на увид, извод из матичне књиге рођених осигураника преко кога треба да остваре
права из здравственог осигурања; потврда из Републичког фонда
за пензијско и инвалидско осигурање да нису остварили право на
пензију, изјава да лице није остварило право на пензију или инвалиднину код страног носиоца осигурања, акт о издржавању, потврда центра за социјални рад да не примају материјално обезбеђење, односно потврду општинског органа да не примају новчано
обезбеђење по прописима о заштити бораца,
– за очуха и маћеху: личне карте за очуха или маћеху на увид,
извод из матичне књиге рођених осигураника преко кога треба да
остваре права из здравственог осигурања и извод из матичне књиге
венчаних за родитеља; потврда из Републичког фонда за пензијско
и инвалидско осигурање да нису остварили право на пензију, изјава да лице није остварило право на пензију или инвалиднину код
страног носиоца осигурања, акт о издржавању по прописима о породичној заштити, потврда центра за социјални рад да не примају
материјално обезбеђење односно потврду општинског органа да не
примају новчано обезбеђење по прописима о заштити бораца,
– за лица млађа од 65 година: поред наведених доказа и налаз органа вештачења по прописима о пензијском и инвалидском
осигурању;
Деда и баба:
– лична карта на увид, извод из матичне књиге рођених за
осигураника преко кога треба да остваре права из здравственог
осигурања и извод из матичне књиге рођених за родитеља осигураника, потврда из Републичког фонда за пензијско и инвалидско
осигурање да нису остварили право на пензију, изјава да лице није
остварило право на пензију или инвалиднину код страног носиоца
осигурања, акт о издржавању по прописима о породичној заштити, потврда центра за социјални рад да не примају материјално
обезбеђење односно потврду општинског органа да не примају
новчано обезбеђење по прописима о заштити бораца, а за лица
млађа од 65 година налаз органа вештачења о утврђеном потпуном
губитку радне способности;
Унучад:
– лична карта на увид, изводи из матичних књига рођених за
дете и родитеља као доказе о сродству, акт о издржавању по прописима о породичној заштити;
Браћа и сестре:
– лична карта на увид, изводи из матичних књига рођених
као доказ о сродству,
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– акт о издржавању у смислу прописа о породичној заштити
а за лица млађа од 65 година, налаз органа вештачења о утврђеном
потпуном губитку радне способности.
2.3. Обавезно здравствено осигурање за случај настанка повреде на раду или професионалне болести:
1) ученици и студенти на обавезном производном раду, професионалној пракси или практичној настави или учење кроз рад у
систему дуалног образовања,
доказ: потврда школе да је лице на обавезном производном
раду, професионалној пракси или практичној настави или да учи
кроз рад у систему дуалног образовања;
2) волонтери,
доказ: уговор о волонтерском раду;
3) лице које преко омладинске или студентске задруге обавља
привремене или повремене послове, до навршених 26 година ако
је на школовању,
доказ: уговор о привременим и повременим пословима преко
омладинске, односно студентске задруге;
4) лице на додатном образовању и обуци по упуту Националне службе за запошљавање,
доказ: потврда Националне службе за запошљавање да је
лице упућено на додатно образовање и обуку;
5) лице које учествује у организованим јавним радовима,
доказ: потврда организатора јавних радова да је лице учесник радова;
6) лице које учествује у акцијама спасавања или у заштити
и спасавању приликом елементарних непогода и других несрећа,
доказ: потврда надлежног органа да је лице учесник у акцији
спасавања;
7) ватрогасци и лица на обуци за гашење пожара,
доказ: потврда ватрогасне службе да је лице ангажовано у ватрогасној служби, односно на обуци за гашење пожара;
8) лице које се налази на обуци за одбрану земље,
доказ: потврда надлежног органа да је лице на обуци за одбрану земље;
9) лице које је ангажовано на обезбеђивању јавних скупова,
културних и спортских догађаја,
доказ: потврда организатора јавног скупа да је лице ангажовано;
10) лице која се налази на издржавању казне затвора док
ради,
доказ: потврда надлежног органа да лице које је на издржавању казне затвора ради;
11) лица која обављају сезонске послове у складу са прописима којима се уређује такав начин рада,
доказ: евиденциона пријава и одјава на порталу Пореске
управе;
Поред наведених доказа за осигуранике по овом основу потребна је лична карта на увид и извештај о повреди на раду.
2.4. Здравствено осигурање по посебним прописима:
Расељена лица са територије АП Косова и Метохије – корисници привремене накнаде по посебном акту Владе,
доказ: легитимација расељеног лица, пријава боравка не старија од шест месеци, доказ о праву на новчану накнаду (решење,
потврда и сл.).
3. ПОСЕБНИ ПОДАЦИ О ОСИГУРАЊУ
Уписују се посебни подаци о осигурању, и то:
1) Ратни војни инвалид, мирнодопски војни инвалид, цивилни инвалид рата,
доказ: акт надлежног општинског органа управе за борачко
инвалидску заштиту;
2) Лице коме је извршена категоризација (категорисана омладина),
доказ: акт о категоризацији деце ометене у развоју издато од
стране надлежног општинског органа управе;
3) Лице коме је, у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању, утврђена категорија инвалидности (инвалид
рада),
доказ: акт Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање;
4) Лице коме је, у складу са прописима о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом процењена
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радна способност сагласно којој има могућност запослења или
одржања запослења,
доказ: акт Националне службе за запошљавање о процени
радне способности и могућности запослења или одржања запослења (I, II степен).
4. ДАТУМ ПРЕСТАНКА ОСИГУРАЊА
Као датум престанка осигурања уписује се датум престанка
својства осигураника, и то:
1) за радни однос: датум престанка радног односа,
доказ: решење о отказу уговора о раду или акт о престанку
радног односа;
2) за именовање или постављење: датум разрешења или датум истека права на накнаду плате,
доказ: акт о разрешењу;
3) за обављање самосталне делатности: датум престанка обављања самосталне делатности, односно дан који претходи датуму
стицања приоритетног, односно другог основа осигурања,
за осниваче: датум брисања из регистра као директора или
заступника, дан доношења решења о отварању стечајног поступка, први наредни дан по објављивању одлуке о ликвидацији на интернет страни Агенције за привредне регистре,
доказ: решење Агенције за привредне регистре (за предузетнике, осниваче, чланове привредних друштава и јавне извршитеље), уверење одговарајућег удружења, савеза или клуба (за
лица која обављају професионалне делатности), решење или акт
о испису из одговарајуће коморе (адвокати, јавни бележници) акта
верске организације (за свештеника или верског службеника);
4) за обављање пољопривредне делатности: датум престанка
обављања пољопривредне делатности или претходни дан у односу
на датум стицања другог основа осигурања, почетка школовања,
одслужења војног рока, датума утврђивања неспособности за обављање пољопривредне делатности, датума остваривања права на
пензију односно испуњења услова за старосну пензију, дан брисања газдинства из регистра газдинстава, дан исељења из Републике
Србије,
доказ: доказ о стицању другог основа осигурања, школска
потврда, потврда војног одсека, налаз лекара вештака, решење о
остваривању права на пензију, потврда Управе за трезор, уверење
Министарства унутрашњих послова о пребивалишту (кретању) и
изјава о боравку у иностранству, пасош. За одјаву са здравственог
осигурања пољопривредника који су старији од 65 година доказ да
није остварио право на пензију и да су му приходи испод прописаног цензуса;
5) за обављање уговорених послова: дан престанка обављања
уговорених послова, односно последњи дан стажа по основу исплаћене уговорене накнаде на основу уговора без уговореног рока
трајања, претходни дан у односу на датум стицања другог основа
осигурања,
доказ: докази о стицању другог основа осигурања, потврда
исплатиоца о престанку обављања уговорених послова;
6) за обављање послова по уговору о правима и обавезама
директора: дан престанка рада по основу уговора о правима и обавезама директора,
доказ: уговор о правима и обавезама директора;
7) за престанак коришћења неплаћеног одсуства због неге детета до три године живота: дан престанка коришћења неплаћеног
одсуства,
доказ: решење о коришћењу неплаћеног одсуства;
8) за престанак права на новчану накнаду по прописима о запошљавању: дан престанка коришћења новчане накнаде по прописима о запошљавању,
доказ: решење Националне службе за запошљавање;
9) по основу повреде на раду или професионалне болести по
престанку радног односа наредни дан од дана закључења привремене спречености за рад,
доказ: оцена лекарске комисије Републичког фонда за здравствено осигурање;
10) за престанак школовања односно стручног усавршавања:
дан престанка школовања односно стручног усавршавања,
доказ: потврда школе односно установе која пружа стручно
усавршавање;
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11) по основу обављања послова на основу посебних уговора о размени стручњака или споразума о међународној техничкој
сарадњи: датум истека уговора или датум наведен у уговору као
датум престанка обављања уговорених послова,
доказ: уговор о размени стручњака или споразум о међународној техничкој сарадњи;
12) за осигуранике из члана 16. Закона: дан подношења одјаве,
доказ: доказ о стицању осигурања по приоритетном основу,
изјава о одјави ради стицања осигурања у иностранству;
13) за осигурана лица из члана 22. Закона: дан престанка волонтерског рада, односно радног ангажовања,
доказ: акт о престанку радног ангажовања, односно одјава на
порталу Пореске управе;
14) за чланове породице осигураника: датум престанка својства.
5. ОСНОВ ПРЕСТАНКА ОСИГУРАЊА
Уписују се подаци о основу престанка осигурања прописани
јединственим методолошким принципима, и то:
1) стечај и ликвидација,
доказ: решење о отказу уговора о раду, односно акт надлежног органа о престанку обављања самосталне делатности;
2) остали разлози престанка рада послодавца,
доказ: решење, одлука или други акт о престанку радног односа, односно акт надлежног органа;
3) смрт,
доказ: извод из матичне књиге умрлих;
4) остваривање права на старосну или породичну пензију,
доказ: решење о престанку радног односа због остваривања
права на старосну пензију;
5) губитак радне способности који је утврђен на законом
прописан начин,
доказ: решење о престанку радног односа због губитка радне
способности;
6) истек рока за који је радни однос заснован,
доказ: уговор о раду односно решење о отказу уговора о раду;
7) споразум између запосленог и послодавца,
доказ: споразум;
8) кривично дело запосленог учињено на раду или у вези са
радом,
доказ: решење о отказу уговора о раду;
9) повреда радне обавезе утврђене општим актом или уговором о раду кривицом запосленог,
доказ: решење о отказу уговора о раду;
10) ако запослени не остварује резултате рада, односно нема
потребна знања и способности за обављање послова на којима
ради,
доказ: решење о отказу уговора о раду;
11) ако запослени не поштује радну дисциплину прописану
актом послодавца, односно ако је његово понашање такво да не
може да настави рад код послодавца,
доказ: решење о отказу уговора о раду;
12) ако се запослени не врати на рад код послодавца у року
од 15 дана од дана истека рока за неплаћено одсуство или мировање радног односа у смислу овог закона,
доказ: решење о отказу уговора о раду;
13) ако запослени злоупотреби право на одсуство због привремене спречености за рад,
доказ: решење о отказу уговора о раду;
14) ако запослени одбије закључење анекса уговора о раду у
смислу члана 171. став 1. тач. 1)–4) Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС, 113/17 и
95/18 – аутентично тумачење),
доказ: решење о отказу уговора о раду;
15) ако запослени одбије закључење анекса уговора о раду у
вези са чланом 33. став. 1. тачка 10) Закона о раду (измена уговорене зараде),
доказ: решење о отказу уговора о раду;
16) ако услед технолошких, економских или организационих
промена престане потреба за обављањем одређеног посла или
дође до смањења обима посла,
доказ: решење о отказу уговора о раду;
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17) пренос оснивачких права власника односно члана привредног друштва,
доказ: акт надлежног органа;
18) одслужење војног рока,
доказ: потврда надлежног органа односно војна књижица;
19) престанак рада предузетника, односно, оснивача привредног друштва,
доказ: акт надлежног органа;
20) престанак осигурања због брисања неактивног привредног друштва из регистра привредних друштава,
доказ: акт надлежног органа;
21) престанак обављања уговорених послова,
доказ: уговор, одлука односно потврда исплатиоца накнаде;
22) престанак осигурања за лица укључена у обавезно осигурање,
доказ: решење Републичког фонда за пензијско и инвалидско
осигурање, Републичког фонда за здравствено осигурање;
23) престанак својства осигураника пољопривредника услед
неспособности за рад,
доказ: оцена органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање да је неспособан за рад;
24) прекид осигурања по основу радног односа због мировања,
доказ: решење послодавца;
25) престанак мировања права и обавеза по основу рада због
неге детета до три године старости у складу са прописима о раду,
доказ: акт послодавца;
26) престанак права на новчану накнаду по прописима о запошљавању,
доказ: решење;
27) престанак права на накнаду зараде због повреде на раду
или професионалне болести, по престанку радног односа,
доказ: оцена лекарске комисије;
28) даном престанка права на пензију односно новчану накнаду по прописима о пензијском и инвалидском осигурању,
доказ: решење;
29) дете,
доказ: извод из матичне књиге рођених кад наврши 26 година
живота односно потврда о завршетку школовања;
30) родитељ, деда, баба, унучад, браћа и сестре,
доказ: доказ о престанку обавезе издржавања или доказ о
стицању другог основа осигурања.
6. ПРОМЕНА ОСИГУРАЊА
Докази за промену података су исти као и за утврђивање
својства осигураника, односно осигураног лица и престанак осигурања. Податак о промени уноси се на основу доказа који се траже за обележје у коме се податак мења.
ЈЕДИНСТВЕНИ КОДЕКС ШИФАРА
Ред.
бр.

Назив обележја

1
1.

Податак

Шифра

3

4

2
Врста пријаве

Пријава

1

Одјава

2

Промена

3

Пријава – Одјава

4

Одјава по службеној дужности

5

2.

Пол

Мушки

1

Женски

2

3.

Општина

Према Одлуци о Јединственом кодексу
шифара за уношење и шифрирање
података у евиденцијама у области рада
(„Службени гласник РС”, бр. 56/18,
101/20 и 74/21)

4.

Место (Насељено
место)

Према Одлуци о Јединственом кодексу
шифара за уношење и шифрирање
података у евиденцијама у области рада
(„Службени гласник РС”, бр. 56/18,
101/20 и 74/21)

5.

Држављанство

Према Одлуци о Јединственом кодексу
шифара за уношење и шифрирање
података у евиденцијама у области рада
(„Службени гласник РС”, бр. 56/18,
101/20 и 74/21)

6.

Занимање

Према Одлуци о Јединственом кодексу
шифара за уношење и шифрирање
података у евиденцијама у области рада
(„Службени гласник РС”, бр. 56/18,
101/20 и 74/21)

7.

Врста и ниво
квалификације

Према Одлуци о Јединственом кодексу
шифара за уношење и шифрирање
података у евиденцијама у области рада
(„Службени гласник РС”, бр. 56/18,
101/20 и 74/21)

8.

Основ осигурања

1. За осигуранике запослене
лица у радном односу, односно
запослени у привредном друштву, код
предузетника, другом правном лицу,
државном органу, органу јединице
локалне самоуправе и цивилна лица
запослена у Војсци, војним јединицама
или војним установама

101

лица запослена код физичког лица (који
немају ПИБ)

102

домаћи држављани који су, на
територији Републике Србије, запослени
код страних или међународних
организација и установа, страних
дипломатских и конзуларних
представништава или код страних
правних или физичких лица ако
међународним уговором није другачије
одређено, односно ако је такво
осигурање предвиђено међународним
уговором

104

страни држављани и лица без
држављанства који су на територији
Републике Србије запослени код
страних или међународних организација
и установа, страних дипломатских
и конзуларних представништава
или код страних правних лица ако
међународним уговором није другачије
одређено, односно ако је такво
осигурање предвиђено међународним
уговором

105

страни држављани и лица без
држављанства који су на територији
Републике Србије запослени
код страних физичких лица ако
међународним уговором није другачије
одређено, односно ако је такво
осигурање предвиђено међународним
уговором

106

лица која обављају послове ван
просторија послодавца

108

лица у радном односу, односно
запослени који су упућени на рад у
иностранство, односно запослени
у привредном друштву или другом
правном лицу који обавља делатност
или услуге у иностранству, ако нису
обавезно осигурана по прописима те
земље или ако међународним уговором
није другачије одређено

109

изабрана, именована или постављена
лица ако за обављање функције
остварују зараду, накнаду зараде,
односно плату

110

домаћи држављани запослени у
иностранству ако за то време нису
обавезно осигурани код страног
носиоца осигурања или ако права из
обавезног социјалног осигурања по
прописима те државе не могу остварити
или користити ван њене територије

111

држављани Републике Србије запослени
у домаћинствима држављана Републике
Србије који су у радном односу у
иностранству код организације чије
је седиште на територији Републике
Србије

112
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лица која у складу са законом обављају
привремене и повремене послове ако
нису осигурани по другом основу

113

лица која у складу са законом обављају
привремене и повремене послове преко
омладинске односно студентске задруге,
а имају навршених 26 година живота,
односно без обзира на године живота
ако нису на школовању

114

лица која остварују новчану накнаду по
прописима о запошљавању

115

лице које по престанку радног односа
остварује право на накнаду зараде због
повреде на раду или професионалне
болести

116

запослени родитељ, усвојитељ,
хранитељ односно старатељ који
одсуствује са рада док дете не наврши
три године живота, док мирују права
и обавезе по основу рада, у складу са
прописима о раду

117

укључење у обавезно пензијско и
инвалидско осигурање – за лица која
нису обавезно осигурана у смислу
закона

119

укључење у обавезно здравствено
осигурање – за лица која нису обавезно
осигурана у смислу закона

120

лица која нису држављани Републике
Србије, а обављају привремене и
повремене послове преко омладинске
задруге

121

Корисник новчане накнаде по споразуму
о социјалном осигурању са Босном
и Херцеговином којима је престало
осигурање у Републици Србији, а живе
у Босни и Херцеговини

122

професионална војна лица
лица, корисници привремене накнаде по
посебном акту Владе
дoмaћи држaвљaни зaпoслeни у
инoстрaнству кoд стрaнoг пoслoдaвцa
кojи нeмajу здрaвствeнo oсигурaњe кoд
стрaнoг нoсиoцa oсигурaњa или нису
oбaвeзнo oсигурaни пo прoписимa
тe држaвe, oднoснo aкo прaвa из
здрaвствeнoг oсигурaњa пo прoписимa
тe држaвe нe мoгу oствaрити или
кoристити вaн њeнe тeритoриje и зa
члaнoвe њихoвих пoрoдицa

126

лицa кoja oбaвљajу приврeмeнe и
пoврeмeнe пoслoвe, a здрaвствeну
зaштиту oствaруjу у склaду сa Зaкoнoм
o здрaвствeнoм oсигурaњу

127

радно ангажовање на сезонским
пословима

131

лица у радном односу код агенција за
привремено запошљавање упућена код
послодавца корисника

41

лица која обављају послове по уговору
са одређеним роком трајања

221

лица која обављају послове по уговору
без уговореног рока трајања

222

по престанку обављања самосталне
делатности док остварују новчану
накнаду према прописима о
запошљавању

224

лица која послове директора обављају
по уговору о правима и обавезама
директора (члан 48. Закона о раду)

225

јавни бележник

230

јавни извршитељ

231

лица која раде на територији Републике
Србије за страног послодавца који
нема регистрована представништва у
Републици Србији, код кога за обављени
посао остварују надокнаду, а нису
осигурани по другом основу

232

лица која обављају пољопривредну
делатност у својству предузетника, ако
нису обавезно осигурани по основу
запослења

233

3. Обављање пољопривредне
делатности
носилац пољопривредног домаћинства
млађи од 18 година старости

301

носилац пољопривредног домаћинства
старији од 18 година старости

302

члан домаћинства пољопривредника

303

члан мешовитог домаћинства

304

носилац пољопривредног газдинства
млађи од 18 година старости

305

носилац пољопривредног газдинства
старији од 18 година старости

306

123

члан пољопривредног газдинства

307

124

лица која остварују уговорену накнаду
на основу уговора о давању у закуп
пољопривредног земљишта

308

здравствено осигурање
пољопривредника који су старији од
18 година живота и који обављају
пољопривредну делатност као једино
или основно занимање

309

носилац пољопривредног домаћинства
старији од 18 година живота, чији је
датум признавања својства осигураника
мањи од дана подношења пријаве

312

члан домаћинства пољопривредника,
чији је датум признавања својства
осигураника мањи од дана подношења
пријаве

313

314

132

члан мешовитог домаћинства, чији је
датум признавања својства осигураника
мањи од дана подношења пријаве
носилац пољопривредног газдинства
старији од 18 година живота, чији је
датум признавања својства осигураника
мањи од дана подношења пријаве

316

317

2. Обављање самосталне делатности
адвокатске

201

занатске

202

уметничке

203

угоститељске

204

члан пољопривредног газдинства,
чији је датум признавања својства
осигураника мањи од дана подношења
пријаве

трговинске

205

4. Основ за здравствено осигурање

оснивач односно члан привредног
друштва који у њему ради

206

4.1. Коришћење пензије

оснивач односно члан привредног
друштва који је засновао радни однос
у привредном друштву чији је оснивач
односно члан

207

коришћење пензије – за кориснике
пензија по домаћим прописима

401
402

остале делатности предузетника
(медицинске, стоматолошке,
фармацеутске, финaнсијске и друге
делатности)

208

превоза

209

друге делатности у култури

210

држављани Републике Србије који
примају пензију или инвалиднину
искључиво од иностраног носиоца
осигурања док бораве или имају
пребивалиште на територији Републике
Србије, односно који примају пензију од
државе са којом не постоји билатерални
споразум о социјалном осигурању или
ако права из здравственог осигурања по
прописима државе исплатиоца пензије,
за себе или чланове своје породице,
не могу користити или остварити ван
територије те државе – за кориснике
пензије и чланове њихових породица
здрaвствeнo oсигурaњe у поступку
oствaривaњa прaвa нa пeнзиjу

501

новинарске

211

преводилачке

215

спортске

216

свештеника

219

верских службеника

220
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здрaвствeнo oсигурaњe у поступку
oствaривaњa прaвa нa нoвчaну нaкнaду

502

4.2. Здравствено осигурање на основу
члана 22. Закона о здравственом
осигурању

лица која, у складу са законом, обављају
одређене послове за које не примају
зараду, односно уговорену накнаду (на
основу уговора о волонтерском раду)

442

лица која, у складу са законом, обављају
привремене и повремене послове преко
омладинске, односно студентске задруге
до навршених 26 година живота, ако су
на школовању

444

деца до навршених 18 година живота,
школска деца и студенти до краја
прописаног школовања а најкасније до
навршених 26 година живота

411

лица у вези са планирањем породице
као и у току трудноће, порођаја и до 12
месеци након порођаја

412

лица која се налазе на додатном
образовању и обуци по упуту
организације надлежне за запошљавање

445

лица старија од 65 година живота

413
414

лица која учествују у организованим
јавним радовима од општег значаја

446

особе са инвалидитетом, чији је
инвалидитет утврђен у складу са
законом

447

незапослена лица чији су месечни
приходи испод прихода који је прописан
као цензус за стицање својства
осигураног лица

415

лица која учествују у акцијама
спасавања или у заштити и спасавању
приликом елементарних непогода и
других несрећа

448

корисници породичне инвалиднине,
односно месечног новчаног примања
по прописима о заштити бораца, војних
инвалида и цивилних инвалида рата

416

лица ангажована у ватрогасним
службама за гашење пожара и на обуци
за гашење пожара;
лица која се налазе на оспособљавању
и обучавању за одбрану и друге видове
обуке за потребе одбране земље

449

корисници новчане социјалне помоћи,
односно корисници смештаја у
установе социјалне заштите или у друге
породице, односно корисници посебне
новчане накнаде за родитеља, у складу
са законом

417

лица која су ангажована на
обезбеђивању јавних скупова,
културних и спортских догађаја и
других јавних окупљања грађана

450

451

корисници помоћи – чланови породице
чији је хранилац на одслужењу војног
рока

418

лица која се налазе на издржавању казне
затвора док раде у привредној јединици
завода за издржавање казне затвора
(радионица, радилиште и сл.) и на
другом месту рада

лица у вези са лечењем од заразних
болести које су утврђене посебним
законом којим се уређује област заштите
становништва од заразних болести,
малигних болести, шећерне болести,
психозе, епилепсије, мултиплекс
склерозе, лица у терминалној фази
хроничне бубрежне инсуфицијенције,
системске аутоимуне болести, реуматске
грознице, болести зависности,
оболели од ретких болести, као и лица
обухваћена здравственом заштитом у
вези са давањем и примањем органа,
ћелија и ткива

419

монаси и монахиње

420

лица ромске националности која
због традиционалног начина живота
немају стално пребивалиште односно
боравиште у Републици Србији

421

жртве насиља у породици

422

жртве трговине људима

423

борци којима је статус борца утврђен у
складу са прописима о заштити бораца

425

жртве тероризма

426

9.

лица којима је надлежни републички
орган утврдио статус избеглог, односно
прогнаног лица из бивших република
СФРЈ ако испуњавају услов у погледу
месечног прихода у складу са законом
и ако имају боравиште на територији
Републике Србије и нису осигурани по
другом основу

431

расељена лица са територије АП Косова
и Метохије ако испуњавају услов у
погледу месечног прихода у складу
са законом и ако имају боравиште на
територији Републике Србије и нису
осигурани по другом основу

432

војни и цивилни инвалиди у складу са
прописима који уређују права бораца,
војних инвалида, породица палих
бораца и цивилних инвалида рата

434

4.4. Осигурање за случај повреде на
раду и професионалне болести
441

Врста запослења

обављање послова по основу посебних
уговора о размени стручњака или
споразума о међународној техничкој
сарадњи – за стране држављане који на
основу њих на територији Републике
Србије раде код домаћих организација,
односно приватних послодаваца

461

школовање или стручно усавршавање
– за стране држављане за време
школовања или стручног усавршавања
на територији Републике Србије

462

Неодређено време

1

Одређено време

2

Запослење код више
послодаваца

Да

1

Не

2

11.

Држава упућивања

Према Одлуци о Јединственом кодексу
шифара за уношење и шифрирање
података у евиденцијама у области рада
(„Службени гласник РС”, бр. 56/18,
101/20 и 74/21)

12.

Основ престанка –
прекида осигурања

10.

4.3. Здравствено осигурање по
посебним прописима

ученици и студенти који се, у складу
са законом, налазе на обавезном
производном раду, професионалној
пракси или практичној настави

4.5. Осигурање по међународним
уговорима и осигурање за стране
стручњаке и лица на школовању

Стечај и ликвидација послодавца

1

Остали случајеви престанака рада
послодавца

2

Смрт

3

Остваривање права на старосну или
породичну пензију

4

Ако је дошло до губитка радне
способности који је утврђен на законом
прописан начин

5

Истеком рока за који је радни однос
заснован

6

Споразумом између запосленог и
послодавца

7

Ако запослени учини кривично дело на
раду или у вези са радом

8

Ако запослени својом кривицом учини
повреду радне обавезе утврђене општим
актом или уговором о раду

9

Ако запослени не остварује резултате
рада односно нема потребна знања и
способности, за обављање послова на
којима ради

10
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Ако запослени не поштује радну
дисциплину прописану актом
послодавца, односно ако је његово
понашање такво да не може да настави
рад код послодавца

11

Ако се запослени не врати на рад код
послодавца у року од 15 дана од дана
истека рока за неплаћено одсуство или
мировање радног односа у складу са
прописима о раду

12

Ако запослени злоупотреби право на
одсуство због привремене спречености
за рад

13

Ако запослени одбије закључење анекса
уговора о раду у смислу члана 171. став
1. тач. 1)–4) Закона о раду (премештај
на други одговарајући посао, у друго
место рада, код другог послодавца,
преквалификација и доквалификација,
итд.)

14

Ако запослени одбије закључење анекса
уговора о раду у вези са чланом 33.
став 1. тачка 10) Закона о раду (измена
уговорене зараде)

15

Ако услед технолошких, економских
или организационих промена престане
потреба за обављањем одређеног посла
или дође до смањења обима посла

16

Отказом уговора о раду од стране
запосленог

17

Ако је по одредбама закона, односно
правоснажној одлуци суда или другог
органа забрањено да обавља одређене
послове, а не може да му се обезбеди
обављање других послова

18

Ако запослени одсуствује са рада дуже
од 6 месеци због издржавања казне
затвора

19

Ако запослени одсуствује са рада
дуже од 6 месеци због изречене мере
безбедности, васпитне или заштитне
мере

20

Престанак функције изабраних,
именованих и постављених лица,
уколико није остварено право на
накнаду плате у складу са законом

21

Пренос оснивачких права власника
односно члана привредног друштва

22

Одслужење војног рока

23

У другим случајевима утврђеним
законом

24

Новчана накнада за помоћ и негу другог
лица

3

Престанак рада предузетника, односно,
оснивача привредног друштва

25

Новчана накнада из инвалидског
осигурања

4

Престанак осигурања због брисања
неактивног привредног друштва из
регистра привредних друштава

26

Престанак обављања уговорених
послова

27

Ако осигураник користи више права из
пензијског и инвалидског осигурања,
уноси се комбинација наведених
шифара

Престанак осигурања за лица укључена
у обавезно осигурање

28

Иступање из осигурања
пољопривредника

29

Престанак својства осигураника
пољопривредника

30

Прекид осигурања по основу радног
односа због мировања

31

Прекид обављања самосталне
делатности из других разлога

33

Престанак осигурања за случај настанка
повреде на раду или професионалне
болести

34

Истек уговора о волонтерском раду

35

Престанак мировања права и обавеза
по основу рада због неге детета до три
године старости у складу са прописима
о раду

36

УРЕДБУ

Престанак права на новчану накнаду по
прописима о запошљавању

37

о изменама Уредбе о условима и начину коришћења
система за управљање фактурама

Престанак права на накнаду зараде због
повреде на раду или професионалне
болести, по престанку радног односа

38

Истеком уговора о размени стручњака и
међународно техничкој сарадњи

39

13.
14.

15.

16.

17.

Носилац осигурања
Сродство са носиоцем
осигурања

Посебни подаци о
осигуранику

Даном завршетка школовања

40

Даном одјаве

41

Даном промене основа осигурања

43

Даном престанка права на пензију
односно новчану накнаду по прописима
за пензијско и инвалидско осигурање

44

Престанак осигурања у случају смрти
на основу информације добијене од
надлежног државног органа

45

Мировање радног односа због одласка у
иностранство

46

Истек уговора о привременим и
повременим пословима

47

Престанак права на накнаду плате
у складу са законом, по престанку
функције изабраних, именованих и
постављених лица

48

Програмска одјава

55

Да

1

Не

2

Дете

1

Супружник

2

Родитељ

3

Деда или баба

4

Унуче

5

Брат или сестра

6

Ратни војни инвалид

20

Мирнодопски војни инвалид

21

Цивилни инвалид рата

22

Лице коме је извршена категоризација
(категорисана омладина)

23

Лице коме је, у складу са прописима о
пензијском и инвалидском осигурању,
утврђена категорија инвалидности
(инвалид рада)

24

Лице коме је, у складу са прописима
о професионалној рехабилитацији и
запошљавању лица са инвалидитетом
процењена радна способност сагласно
којој има могућност запослења или
одржања запослења, односно радног
ангажовања

25

Корисник права
из пензијског и
Пензија
инвалидског осигурања
Новчана накнада за телесно оштећење

Делатност

1
2

Према Закону о класификацији
делатности („Службени гласник РС”,
број 104/09) и Уредби о Класификацији
делатности („Службени гласник РС”,
број 54/10)

6105

На основу члана 11. став 3. Закона о електронском фактурисању („Службени гласник РС”, бр. 44/21 и 129/21),
Влада доноси

Члан 1.
У Уредби о условима и начину коришћења система за управљање фактурама („Службени гласник РС”, број 69/21), у члану 2.
став 2. речи: „број 44/21” замењују се речима: „бр. 44/21 и 129/21”.
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Члан 2.
У члану 6. речи: „1. јануара 2022. године” замењују се речима: „1. маја 2022. године”.
Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 110-12358/2021-1
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6106

На основу члана 13. став 3. Закона о електронском фактурисању („Службени гласник РС”, бр. 44/21 и 129/21),
Влада доноси

УРЕДБУ
о изменaмa Уредбе о поступку и условима за давање
и одузимање сагласности за обављање послова
информационог посредника

овог члана, укључујући промене чињеница о којима је доказе и
акта приложио у складу са ставом 4. овог члана, информациони
посредник је обавезан да о томе без одлагања у писаној форми
обавести Министарство финансија.”.
Члан 3.
У члану 7. речи: „1. јануара 2022. године” замењују се речима: „1. фебруара 2022. године”.
Члан 4.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 110-12387/2021-2
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6107

На основу члана 15. став 9. Закона о електронском фактурисању („Службени гласник РС”, бр. 44/21 и 129/21),
Влада доноси

УРЕДБУ

Члан 1.
У Уредби о поступку и условима за давање и одузимање
сагласности за обављање послова информационог посредника
(„Службени гласник РС”, број 69/21), у члану 2. став 2. речи: „број
44/21” замењују се речима: „бр. 44/21 и 129/21”.

о изменама Уредбе о условима и начину чувања и
стављања на увид електронских фактура и начину
обезбеђивања веродостојности и интегритета садржине
фактура у папирном облику

Члан 2.

Члан 1.
У Уредби о условима и начину чувања и стављања на увид
електронских фактура и начину обезбеђивања веродостојности и
интегритета садржине фактура у папирном облику („Службени
гласник РС”, број 69/21), у члану 2. став 1. речи: „број 44/21” замењују се речима: „бр. 44/21 и 129/21”.

Члан 5. мења се и гласи:

„Члан 5.
За обављање послова информационог посредника потребна
је сагласност Министарства финансија.
Лице које испуњава услове из члана 2. ове уредбе подноси
захтев за добијање сагласности за обављање послова информационог посредника Министарству финансија електронским путем.
На основу захтева из става 2. овог члана, Министарство финансија врши проверу да ли лице из става 2. овог члана испуњава
услове за добијање сагласности за обављање послова информационог посредника, у складу са интерним техничким упутством које
се објављује на интернет страници Министарства финансија и које
садржи техничка објашњења за рад у систему. У случају да утврди
да су услови испуњени, даје сагласност лицу за обављање послова
информационог посредника на период од највише 24 месеца.
Уз захтев из става 2. овог члана подносе се:
1) докази о испуњености услова из члана 2. став 1. тач. 1)–5)
ове уредбе;
2) општи услови пружања услуга;
3) интерна правила;
4) акт о безбедности ИКТ система.
Испуњеност услова из члана 2. став 1. тачка 6) ове уредбе
Министарство финансија проверава по службеној дужности.
Доказе о испуњавању услова из члана 2. став 1. тач. 1)–3) ове
уредбе Министарство финансија прибавља по службеној дужности, уз сагласност подносиоца захтева.
По утврђивању испуњености услова из члана 2. став 1. ове
уредбе, Министарство финансија у року од 15 дана захтева од подносиоца достављање доказа из члана 2. ст. 2. и 4. ове уредбе.
По утврђивању испуњености услова из члана 2. ст. 2. и 4. ове
уредбе, Министарство финансија доноси решење о давању сагласности и уписује подносиоца захтева у Регистар информационих
посредника у складу са чланом 12. Закона.
Захтев из става 2. овог члана, са прилозима из става 4. овог
члана доставља се у електронском облику преко портала Министарства финансија, а решење из става 8. овог члана доставља се у
електронском облику информационом посреднику.
У случају промене података исказаних у захтеву из става 2.

Члан 2.
У члану 6. речи: „1. јануара 2022. године” замењују се речима: „1. маја 2022. године”.
Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 110-12364/2021-1
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 60. став 2. Закона о граничној контроли
(„Службени гласник РС”, број 24/18) и члана 42. став 1. Закона
о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон),
Влада доноси

УРЕДБУ
о измени Уредбе о режиму граничних провера страних
и домаћих пловила
Члан 1.
У Уредби о режиму граничних провера страних и домаћих
пловила („Службени гласник РС”, број 94/19), у члану 18. речи:
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„од 1. јануара 2022. године” замењују се речима: „од 1. јула 2022.
године, осим члана 8. став 2. тачка 1) у односу на луке Панчево и
Смедерево који се примењује од 1. јула 2024. године”.
Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 110-12422/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић,с.р.
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На основу члана 66. став 2. Закона о енергетској ефикасности
и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС”, број
40/21) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

УРЕДБУ
о еко-дизајну производа који утичу на потрошњу
енергије
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет
Члан 1.
Овом уредбом ближе се уређују обавезе произвођача, његовог заступника, односно увозника у погледу еко-дизајна производа
који утичу на потрошњу енергије, поступак оцењивања усаглашености производа са захтевима еко-дизајна, претпоставка усаглашености, декларација усаглашености, знак усаглашености и други
услови којима се обезбеђује примена захтева еко-дизајна на производе који утичу на потрошњу енергије.
Ова уредба се не примењује на средства за превоз лица или
робе.
Значење израза
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овој уредби имају следеће
значење:
1) компоненте и склопови су делови намењени за уградњу у
производе који се не стављају на тржиште и/или у употребу као
појединачни делови за купце, или чији се учинак на животну средину не може независно оценити;
2) технички пропис/мера за спровођење је технички пропис
којим министар надлежан за послове енергетике прописује опште
или посебне захтеве еко-дизајна, врсту производа на који се захтеви односе, начин оцењивања усаглашености, као и поступак провере усаглашености производа са захтевима еко-дизајна у сврху
тржишног надзора;
3) материјали су сви материјали који се користе током животног циклуса једног производа;
4) пројектовање производа је скуп процеса којима се правни,
технички, безбедносни, функционални, тржишни или други захтеви које треба да испуњава производ претварају у његове техничке
спецификације;
5) аспект животне средине је сваки елемент или функција
производа који током његовог животног циклуса утичу на животну средину или трпе њен утицај;
6) утицај на животну средину је свака промена животне средине која у потпуности или делимично проистиче из производа
током његовог животног циклуса;
7) животни циклус су узастопне и међусобно повезане фазе
производа, почев од коришћења сировина за производњу производа до коначног одлагања;
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8) поновна употреба је свака операција којом се производ
или његове компоненте, након што су достигли крај прве употребе, користе за исту намену за коју су осмишљени, укључујући
даљу употребу производа који је враћен у центар за сакупљање отпада, дистрибутеру, субјекту који рециклира или произвођачу, као
и поновна употреба производа након прераде;
9) рециклажа је свака операција поновног искоришћења којом се отпад прерађује у производ, материјале или супстанце за
првобитну намену или за друге намене, искључујући у сврху искоришћења енергије;
10) искоришћење енергије је коришћење сагорљивог отпада
(који се не може рециклирати) као средства за производњу енергије путем директног спаљивања, са другим отпадом или без њега,
али са искоришћењем топлоте;
11) отпад је свака материја или предмет коју држалац одбацује, намерава или је неопходно да одбаци;
12) опасан отпад је отпад који по свом пореклу, саставу или
концентрацији опасних материја може проузроковати опасност по
животну средину и здравље људи и има најмање једну од опасних
карактеристика утврђених посебним прописима, укључујући и
амбалажу у коју је опасан отпад био или јесте упакован;
13) еколошки профил је опис, у складу са одговарајућим техничким прописом, улаза и излаза (нпр. материјала, емисије и отпада) повезаних са производом кроз животни циклус, који су значајни у погледу утицаја на животну средину и исказани у физичким
вредностима које се могу измерити;
14) учинак производа на животну средину су резултати које
произвођач достигне управљањем аспектима животне средине
производа, видљиви у његовој техничкој документацији;
15) побољшање учинка на животну средину је процес побољшања учинка на животну средину током узастопних генерација производа, иако не обавезно у погледу свих аспеката животне
средине истовремено;
16) захтев еко-дизајна је сваки захтев у вези са производом
или са пројектовањем производа, намењен побољшању његовог
учинка на животну средину, или захтев за достављање информација о аспектима животне средине производа;
17) општи захтев еко-дизајна је сваки захтев еко-дизајна заснован на еколошком профилу производа као целине, без задатих
граничних вредности за поједине аспекте животне средине;
18) посебан захтев еко-дизајна је квантификован и мерљив
захтев еко-дизајна који се односи на поједине аспекте животне
средине производа, као што је потрошња енергије током употребе,
израчуната за дату јединицу учинка производа;
19) српски стандард је стандард који је донело национално
тело за стандардизацију у Републици Србији.
Други изрази употребљени у овој уредби, који нису дефинисани у ставу 1. овог члана, имају значење одређено законом којим
се уређују енергетска ефикасност и рационална употреба енергије, или законом којим се уређују технички захтеви за производе и
оцењивање усаглашености.
II. ОБАВЕЗЕ ПРОИЗВОЂАЧА, ЊЕГОВОГ ЗАСТУПНИКА ИЛИ
УВОЗНИКА
Обавезе произвођача и/или његовог заступника
Члан 3.
Произвођач производа за који су прописани захтеви еко-дизајна одговоран је за усаглашеност производа са oвом уредбом и
одговарајућим техничким прописом, ако ставља на тржиште и/или
пушта у рад производ под сопственим именом или жигом, као и
ако употребљава производ за сопствене потребе.
Пре него што стави на тржиште и/или пусти у рад производ
за који су прописани захтеви еко-дизајна, произвођач или његов
заступник ставља знак усаглашености и издаје декларацију усаглашености, чиме изјављује и гарантује да производ задовољава
све прописане захтеве еко-дизајна.
Обавеза чувања документације
Члан 4.
Након стављања на тржиште и/или у употребу производа
који је усаглашен са овом уредбом и одговарајућим техничким
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прописом, произвођач и/или његов заступник у обавези је да у периоду од десет година од производње последњег таквог производа
чува документацију која је у вези са извршеним поступком оцењивања усаглашености и издату декларацију усаглашености, за
потребе провере у сврху тржишног надзора.
Произвођач и/или његов заступник ставља на располагање
документацију из става 1. овог члана надлежном органу тржишног
надзора, у складу са законом којим се уређује тржишни надзор.
Документација о оцењивању усаглашености и декларација
усаглашености морају да буду на српском језику.
Обавеза информисања
Члан 5.
У складу са одговарајућим техничким прописом произвођач
има обавезу да обезбеди, у у облику који купац може да разуме:
1) потребне информације о одрживој употреби производа;
2) информације о еколошком профилу производа и користима од еко-дизајна, ако је то прописано одговарајућим техничким
прописом.
Обавезе увозника
Члан 6.
У случају да произвођач није регистрован у Републици Србији и нема заступника, увозник је дужан:
1) да обезбеди да производ који се ставља на тржиште и/или
пушта у рад буде усаглашен са захтевима ове уредбе и одговарајућег техничког прописа;
2) да чува и стави на располагање органима тржишног надзора декларацију усаглашености и техничку документацију о производу.
III. ПОСТУПАК ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ
Врсте поступка
Члан 7.
Произвођач или његов заступник, пре него што стави на
тржиште или пусти у рад производ за који су прописани захтеви
еко-дизајна, спроводи поступак оцењивања усаглашености производа са захтевима одговарајућег техничког прописа.
Произвођач или његов заступник могу изабрати један од следећих поступака за оцењивање усаглашености:
1) интерна контрола пројектовања или
2) систем менаџмента за оцењивање усаглашености.
Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, ако је прописано одговарајућим техничким прописом, примењује се други поступак оцењивања усаглашености производа, у складу са законом којим се
уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености и прописом којим се уређује начин спровођења оцењивања
усаглашености.
Ако производ на који се примењује одговарајући технички пропис пројектовала организација која је укључена у систем
ЕМАС у складу са законом којим се уређује заштита животне
средине, претпоставља се да систем менаџмента те организације
задовољава захтеве система менаџмента за оцењивање усаглашености из члана 9. ове уредбе.
Ако је производ на који се примењује технички пропис пројектовала организација чији систем менаџмента укључује пројектовање производа, који је усаглашен са одговарајућим српским
стандардима објављеним у „Службеном гласнику Републике Србије” којима се преузимају одговарајући хармонизовани стандарди, претпоставља се да систем менаџмента те организације задовољава захтеве система менаџмента за оцењивање усаглашености
из члана 9. ове уредбе.
1. Интерна контрола пројектовања
Члан 8.
Произвођач или његов заступник који спроводи поступак интерне контроле пројектовања мора да комплетира досије техничке
документације о производу.
Досије техничке документације из става 1. овог члана нарочито садржи:

1) општи опис производа и његову намену;
2) резултате релевантног истраживања о процени утицаја на
животну средину које је произвођач спровео и/или упућивање на
литературу о процени утицаја на животну средину или студије
случаја, које је произвођач користио приликом вредновања, документовања и одабира решења за пројектовање производа;
3) еколошки профил производа, ако се то захтева одговарајућим техничким прописом;
4) елементе спецификације пројектовања производа који се
односе на аспекте животне средине;
5) списак српских стандарда, којима се преузимају одговарајући хармонизовани стандарди, који су примењени у потпуности
или делимично, или опис решења изабраних ради испуњавања
захтева одговарајућег техничког прописа у случају када нису примењени ти стандарди, или када ти стандарди не задовољавају у
потпуности захтеве одговарајућег техничког прописа;
6) копију информације о аспектима животне средине који се
односе на пројектовање производа, у складу са захтевима одговарајућег техничког прописа;
7) резултате извршених мерења у вези са захтевима еко-дизајна, укључујући појединости о усаглашености тих мерења са захтевима еко-дизајна из одговарајућег техничког прописа.
Произвођач се приликом пројектовања производа у свему
придржава захтева из досијеа техничке документације производа
из става 2. овог члана и води рачуна да тај досије буде у складу са
захтевима одговарајућег техничког прописа.
2. Систем менаџмента за оцењивање усаглашености
Радње система менаџмента за оцењивање усаглашености
Члан 9.
Систем менаџмента за оцењивање усаглашености који спроводи произвођач мора да обухвати: дефинисање и спровођење политике учинка производа на животну средину, планирање, документовање и проверу и корективне радње.
Политика учинка производа на животну средину
Члан 10.
У погледу дефинисања и спровођења политике учинка производа на животну средину, у оквиру система менаџмента за оцењивање усаглашености, произвођач мора да успостави процедуре
којима ће обезбедити усаглашеност производа са захтевима одговарајућег техничког прописа, као и да трајно утврђује и преиспитује индикаторе учинка производа на животну средину у циљу
побољшања тог учинка.
Процедуре из става 1. овог члана нарочито садрже:
1) списак докумената који се морају припремити у циљу доказивања усаглашености производа и, у зависности од случаја,
ставити на располагање надлежним органима;
2) циљеве и индикаторе учинка производа на животну средину, као и организациону структуру, одговорности, овлашћења
менаџмента и алокације ресурса с обзиром на њихово достизање
и одржавање;
3) провере и испитивања које се врше након производње да
би се потврдио учинак производа у односу на задате индикаторе
учинка на животну средину;
4) поступак контролисања захтеване документације и обезбеђивање њеног ажурирања;
5) методе за пoтврђивање примене и ефективности елемената
у погледу животне средине система менаџмента.
Планирање
Члан 11.
У погледу планирања, у оквиру система менаџмента за оцењивање усаглашености, произвођач мора да успостави и одржава:
1) процедуре за утврђивање еколошког профила производа;
2) циљеве и индикаторе учинка на животну средину производа који узимају у обзир технолошке опције, као и техничке и
економске захтеве;
3) програм за достизање циљева из тачке 2) овог члана.
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Документовање
Члан 12.
У погледу документовања, у оквиру система менаџмента за
оцењивање усаглашености, произвођач мора да изради документацију којом се потврђује:
1) да су одговорности и овлашћења успостављени и документовани у циљу обезбеђивања ефективног учинка производа на
животну средину, као и извештавања о његовом дејству ради преиспитивања и побољшања;
2) да се користе системске мере приликом пројектовања производа и да се примењују мере и технике контроле пројектовања и
верификације;
3) да су припремљене и да се одржавају информације о битним елементима животне средине система менаџмента и процедуре за контролу потребне документације.
Документација о производу нарочито садржи податке из члана 8. став 2. тач. 1)–3) и тач. 5)–7) ове уредбе.
Провера и корективна радња
Члан 13.
У погледу провере и корективне радње, у оквиру система менаџмента за оцењивање усаглашености, произвођач мора:
1) да предузме све потребне мере којима обезбеђује да производ буде произведен у складу са пројектним спецификацијама и
усаглашен са захтевима одговарајућег техничког прописа;
2) да успостави и одржава процедуре за испитивање и решавање неусаглашености и спроведе измене у документованим процедурама након корективног деловања;
3) да најмање сваке треће године спроведе потпуну интерну
проверу система менаџмента у вези са његовим елементима у погледу животне средине.
IV. ПРЕТПОСТАВКА УСАГЛАШЕНОСТИ, ДЕКЛАРАЦИЈА
УСАГЛАШЕНОСТИ И ЗНАК УСАГЛАШЕНОСТИ
Претпоставка усаглашености
Члан 14.
Сматра се да производ који има знак усаглашености из члана 16. ове уредбе испуњава захтеве еко-дизајна у складу са овом
уредбом и одговарајућим техничким прописом.
Сматра се да је производ усаглашен са захтевима из става 1.
овог члана и у следећим случајевима:
1) када су у производњи производа примењени српски стандарди којима се преузимају одговарајући хармонизовани стандарди, са којима је усклађен одговарајући технички пропис;
2) када је производу додељен еколошки знак у складу са законом којим се уређује заштита животне средине, а захтеви за доделу тог знака су у складу са захтевима одговарајућег техничког
прописа.
Декларација усаглашености
Члан 15.
Декларација усаглашености производа са одредбама ове
уредбе и одговарајућег техничког прописа мора да садржи следеће
елементе:
1) пословно име и адресу седишта произвођача или заступника;
2) јединствени идентификациони број производа;
3) опис производа (може бити праћен фотографијом, ако је то
одговарајуће) који садржи назив, марку, тип, односно модел или
друге податке, ради ближе идентификације производа;
4) назив државе у којој је производ произведен;
5) назив техничког прописа на основу ког је оцењена усаглашеност производа и број „Службеног гласника Републике Србије”
у ком је тај пропис објављен;
6) податке о примењеним стандардима или техничким спецификацијама на које се позива технички пропис на основу ког је
оцењена усаглашеност, а у односу на које се изјављује да постоји
усаглашеност;
7) идентификацију и потпис овлашћеног лица, одговорног за
издавање декларације у име произвођача или његовог заступника;
8) место и датум издавања декларације.
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Декларација усаглашености може да се односи на један или
више производа.
Знак усаглашености
Члан 16.
Производ који је усаглашен са овом уредбом и одговарајућим
техничким прописом означава се знаком усаглашености.
Изузетно од става 1. овог члана, производ који није усаглашен са захтевима еко-дизајна може се приказивати на сајмовима,
изложбама и другим местима за излагање, ако је у његовој близини
видљиво назначено да пре стављања на тржиште и/или пуштања у
рад мора бити усаглашен са прописаним захтевима еко-дизајна.
Знак усаглашености је:
1) Српски знак усаглашености (у даљем тексту: Српски
знак);
2) СЕ знак.
Облик, изглед и садржај знака усаглашености из става 3. овог
члана у складу је са законом којим се уређују технички захтеви за
производе и оцењивање усаглашености и прописом којим се уређујe знак усаглашености.
Забрањено је производ означити другим знаком који није
Српски знак усаглашености већ на њега само подсећа својим садржајем или обликом чиме би код потрошача или другог корисника могао да створи заблуду да се ради о Српском знаку усаглашености или ако би означавање производа другим знаком смањило
видљивост, односно читљивост Српског знака усаглашености, у
складу са законом.
V. ДРУГИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ПРИМЕНА
ЗАХТЕВА ЕКО-ДИЗАЈНА
Одговорност трећег лица
Члан 17.
Ради обезбеђивања примене захтева еко-дизајна, ако произвођач, његов заступник или увозник није регистрован у Републици Србији или је престао да постоји, правно лице или предузетник
који ставља производ на тржиште или га пушта у рад обезбеђује
усаглашеност производа са захтевима ове уредбе и одговарајућег
техничког прописа.
Заштитна клаузула
Члан 18.
Ако се утврди да производ који има знак усаглашености из
члана 66. став 2. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије и који се користи у складу са наменом, не
задовољава прописане захтеве еко-дизајна, произвођач или његов
заступник имају обавезу да ускладе производ са тим захтевима, у
складу са законом.
Ако неусаглашеност не буде отклоњена на начин описан у
ставу 1. овог члана, орган из члана 133. став 1. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије доноси одлуку којом ограничава или забрањује стављање на тржиште и/или у
употребу производа или на други начин осигурава да се производ
повуче са тржишта, у складу са законом.
Одлука из става 2. овог члана мора бити образложена и одмах
се саопштава странки на коју се односи, уз обавештење о правном
леку који странки стоји на располагању, у складу са законом којим
се уређује тржишни надзор и законом којим се уређују енергетска
ефикасност и рационална употреба енергије.
Размена информација и обавештења о мерама предузетим на
основу става 2. овог члана врши се у складу са законом којим се
уређује тржишни надзор и законом којим се уређују енергетска
ефикасност и рационална употреба енергије.
VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Временско важење знака усаглашености
Члан 19.
Од дана ступања на снагу ове уредбе до дана ступања на
снагу АCАА споразума за производе на које се примењује ова
уредба или, ако тај уговор не буде закључен, до дана приступања
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Републике Србије Европској унији, означавање усаглашености
обавља се стављањем Српског знака усаглашености у складу са
овом уредбом и посебним прописима.
Од дана ступања на снагу АCАА споразума за производе на
које се примењује ова уредба или, ако тај уговор не буде закључен,
од дана приступања Републике Србије Европској унији, означавање усаглашености обавља се стављањем CЕ знака у складу са
овом уредбом и посебним прописима.
Измене значења речи
Члан 20.
Од дана ступања на снагу АCАА споразума за производе на
које се примењује ова уредба или, ако тај уговор не буде закључен,
од дана приступања Републике Србије Европској унији:
1) речи „на српском језику” у одредби члана 4. став 3. ове
уредбе имаће значење: „на српском језику, односно на језику који
надлежни орган и купац може лако разумети, како је одређено у
држави чланици Европске уније у којој се производ испоручује на
тржиште”;
2) речи: „Република Србија” у одредби члана 6. ове уредбе, у
употребљеном падежу, имаће значење: „Европска унија”, у истом
падежу;
3) речи: „српски стандарди објављени у „Службеном гласнику Републике Србије” којима се преузимају одговарајући хармонизовани стандарди” у одредби члана 7. став 5. ове уредбе, у
употребљеном падежу и броју, имаће значење: „хармонизовани
стандарди”, у истом падежу и броју;
4) речи „српски стандард којим се преузима одговарајући
хармонизовани стандард” у одредбама члана 8. став 2. тачка 5) и
члана 14. став 2. тачка 1) ове уредбе, у употребљеном падежу и
броју, имаће значење: „хармонизовани стандард”, у истом падежу
и броју;
5) речи: „Службени гласник Републике Србије” у одредби
члана 15. став 1. тачка 5) ове уредбе, у употребљеном падежу, имаће значење: „Службени лист Европске уније”, у истом падежу.
Ступање на снагу
Члан 21.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 110-12164/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6110
На основу члана 16. став 2. Закона о метрологији („Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 42. став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

Члан 2.
Поједини појмови у смислу ове уредбе имају следеће значење:
1) законске мерне јединице су мерне јединице чија примена
је обавезна у Републици Србији и које се употребљавају за изражавање величина;
2) показивање је изражавање величине у законским мерним
јединицама;
3) додатно показивање је још једно или више показивања величине у мерним јединицама које нису законске мерне јединице, а
које је придружено показивању.
Члан 3.
Законске мерне јединице које се употребљавају у Републици
Србији наведене су у Прилогу – Законске мерне јединице (у даљем тексту: Прилог), који је одштампан уз ову уредбу и чини њен
саставни део.
Законске мерне јединице из става 1. овог члана обавезно се
користе при употреби мерила, обављању мерења и показивању величина изражених у мерним јединицама.
Члан 4.
Употреба додатних показивања је дозвољена.
Изузетно, употреба додатних показивања није дозвољена на
мерилима за која је у прописаним метролошким захтевима прописана употреба само законске мерне јединице.
Показивање изражено мерним јединицама прописаним овом
уредбом мора бити доминантно и мора се изразити карактерима
који нису већи од оних за одговарајуће показивање у јединицама
датим у Прилогу ове уредбе.
Члан 5.
Начин писања мерних јединица мора бити у складу са стандардом SRPS EN ISO 80000.
Члан 6.
Употреба законских мерних јединица из ове уредбе није обавезна за:
1) производе и опрему који се већ налазе на тржишту, односно у употреби до дана ступања на снагу ове уредбе;
2) компоненте и делове производа и опреме који су неопходни за допуну или замену компонената или делова производа и
опреме из тачке 1) овог става.
Изузетно, показивачи на мерилима, односно показивање мерила мора бити искључиво у законским мерним јединицама.
Члан 7.
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба
о одређеним законским мерним јединицама и начину њихове употребе („Службени гласник РС”, број 43/11).
Члан 8.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 110-12274/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

УРЕДБУ

ПРИЛОГ

о законским мерним јединицама и начину њихове
употребе
Члан 1.
Овом уредбом ближе се уређују законске мерне јединице које
се употребљавају у Републици Србији, њихови називи, ознаке, као
и начин њихове употребе.
Одредбе ове уредбе не односе се на мерне јединице које се
употребљавају у области ваздушног, водног и железничког саобраћаја, а које су различите од оних чија је примена обавезна на
основу ове уредбе, ако је употреба таквих јединица предвиђена
међународним конвенцијама и уговорима који обавезују Републику Србију.

ЗАКОНСКЕ МЕРНЕ ЈЕДИНИЦЕ
1. Међународни систем јединица (у даљем тексту: SI јединице)
и њихови децимални умношци и делови
1.1. Основне SI јединице:
Величина

Јединица
Назив

Ознака

дужина

метар

m

маса

килограм

kg

време

секунда*

s
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електрична струја

ампер

A

термодинамичка температура

келвин

K

количина супстанце

мол

mol

светлосна јачина (јачина светлости)

кандела

cd

* Дозвољена је употреба и назива „секунд”.

SI јединице изражене су преко седам дефинисаних константи, и то:
– фреквенције прелаза између два хиперфина нивоа основног
стања атома цезијума ΔνCs,
– брзине светлости у вакууму c,
– Планкове константе h,
– елементарног наелектрисања e,
– Болцманове константе k,
– Авогадрове константе NA,
– светлосне ефикасности дефинисаног видљивог зрачења Kcd.
Свака јединица дефинисана је фиксирањем тачне бројчане вредности наведених константи, тако да је производ бројчане
вредности и јединице једнак вредности константе.
Бројчане вредности константи и јединица које оне дефинишу
су следеће:
константа

бројчана вредност

јединица

ΔνCs

9 192 631 770

Hz

c

299 792 458

m s–1

h

6,626 070 15 x 10-34

Js

e

1,602 176 634 x 10-19

C

k

1,380 649 x 10-23

J K-1

NA

6,022 140 76 x 1023

mol-1

683

lm W-1

Kcd

Бројчане вредности наведених седам константи немају мерну
несигурност.
Дефиниције основних SI јединица:

49

Јединица количине супстанце
Јединица количине супстанце је мол. Један мол садржи тачно 6,022 140 76 × 1023 елементарних честица. Овај број је фиксна
бројчана вредност Авогадрове константе NA, када је изражен у јединици mol-1 и назива се Авогадров број.
Када се употребљава мол, наводе се елементарне честице
које могу бити атоми, молекули, јони, електрони и друге честице
или одређене групе тих честица.
(26. CGPM (2018))
Јединица светлосне јачине (јачине светлости)
Јединица светлосне јачине у датом смеру је кандела. Кандела
је дефинисана преко фиксне бројчане вредности светлосне ефикасности монохроматског зрачења фреквенције 540 x 1012 Hz, Kcd,
која износи 683 када је изражена у јединици lm W−1 што је једнако
cd sr W−1, или cd sr kg−1 m−2 s3, при чему су килограм, метар и секунда дефинисани преко h, c и ΔνCs.
(26. CGPM (2018))
1.1.1. П о с е б н о и м е и о з н а к а S I ј е д и н и ц е з а
т е м п е р ат у р у з а и з р а ж а в а њ е Ц е л з и ј у с о в е
т е м п е р ат у р е :
Јединица

Величина

Назив

целзијусова температура

степен целзијуса °C

ознака

Целзијусова температура је дефинисана као разлика две термодинамичке температуре T и T0 (t = T - T0), где je T0 = 273,15 K.
Температурни интервал или разлика температура може се изразити у келвинима или степенима целзијуса.

Јединица дужине

1.2. Изведене SI јединице

Јединица дужине је метар. Метар се дефинише преко фиксне
бројчане вредности брзине светлости у вакууму c која износи 299
792 458, када је изражена у јединици m s–1 , при чему је секунда
дефинисана преко ΔνCs .
(26. Генерална конференција за тегове и мере – General
Conference on Weights and Measures – CGPM (2018))

1.2.1. О п ш т е п р а в и л о з а и з в е д е н е S I ј е д и н и ц е
Јединице које су кохерентно изведене из основних SI јединица, дате су као алгебарски изрази у облику производа степенованих основних SI јединица.

Јединица масе

1.2.2. И з в е д е н е S I ј е д и н и ц е с а п о с е б н и м н а з и в и м а и
ознакама

Јединица масе је килограм. Килограм се дефинише преко фиксне бројчане вредности Планкове константе h која износи
6,626 070 15 × 10–34, када је изражена у јединици J s, кoja je једнака
kg m2 s–1, при чему су метар и секунда дефинисани преко c и ΔνCs.
(26. CGPM (2018))
Јединица времена
Јединица времена је секунда. Секунда се дефинише преко
фиксне бројчане вредности фреквенције цезијума ΔνCs, фреквенције прелаза између два непертурбована хиперфина нивоа основног
стања атома цезијума 133 која износи 9 192 631 770 када је изражена у јединици херц (Hz) која је једнака s–1.
(26. CGPM (2018))
Јединица електричне струје
Јединица електричне струје је ампер. Ампер се дефинише
преко фиксне бројчане вредности елементарног наелектрисања e
која износи 1,602176634 x 10-19, када је изражено у јединици кулон
C, која је једнака А s, при чему је секунда дефинисана преко ΔνCs.
(26. CGPM (2018))
Јединица термодинамичке температуре
Јединица термодинамичке температуре је келвин. Келвин се
дефинише преко фиксне бројчане вредности Болцманове константе k која износи 1,380 649 × 10–23, када је изражена у јединицама J
K–1 што је једнако m2 s–2 K–1, при чему су килограм, метар и секунда дефинисани преко h, c и ΔνCs.
(26. CGPM (2018))

Јединица

Изражено

Назив

Ознака

Другим
јединицама
SI

фреквенција

херц

Hz

сила

њутн

N

притисак, напрезање

паскал

Pa

N m-2

m-1 kg s-2

енергија, рад, количина
топлоте

џул

J

Nm

m2 kg s-2

снага, флукс зрачења

ват

W

J s-1

m2 kg s-3

наелектрисање, количина
електрицитета

кулон

C

eлектрични потенцијал,
разлика електричног
потенцијала, напон,
електромоторна сила

волт

V

W A-1

m2 kg s-3 A-1

електрична отпорност

ом

Ω

V A-1

m2 kg s-3A-2

електрична капацитивност

фарад

F

C V-1

m-2 kg-1 s4 A2

електрична проводност

сименс

S

AV

m-2 kg-1 s3 A2

магнетни флукс

вебер

Wb

Vs

m2 kg s-2 A-1

магнетска индукција

тесла

T

Wb m-2

индуктивност

хенри

H

Wb A

светлосни флукс

лумен

lm

cd sr

cd

осветљеност

лукс

lx

lm m-2

m-2 cd

активност радиоактивног
извора

бекерел

Bq

апсорбована доза, специфична
предата енергија, керма

греј

Gy

J kg-1

еквивалентна доза

сиверт

Sv

J kg-1

каталитичка активност

катал

kat

Величина

Основним
јединицама
SI
s-1
m kg s-2

sA

-1

-1

kg s-2 A-1
m2 kg s-2 A-2

s-1
m2 s-2
m2 s-2
mol s-1
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угао у равни

радијан

rad

m m-1 = 1

просторни угао

стерадијан

sr

m2 m-2 = 1

(*) Посебни називи за јединицу снаге су: волт-ампер (ознака VA) која се користи
за изражавање привидне снаге наизменичне електричне струје и „вар” (ознака var)
која се користи за изражавање реактивне електричне снаге.

Јединице које су изведене из основних SI јединица могу се
изразити у јединицама наведеним у овом прилогу.
Изведене SI јединице, посебно се могу изразити посебним
називима и ознакама датим у табели у тачки 1. подтачка 1.2.2. овог
прилога, на пример, SI јединица за динамичку вискозност може се
изразити као m-1 kg s-1 или N s m-2 или Pa s.
1.3. Предмеци и њихове ознаке који се користе за означавање
одређених децималних умножака и делова:
Фактор

Предметак

Ознака

1024

јота

Y

1021

зета

Z

1018

екса

E

1015

пета

P

1012

тера

T

109

гига

G

106

мега

M

103

кило

k

102

хекто

h

101

дека

da

10-1

деци

d

10-2

центи

c

10-3

мили

m

10-6

микро

µ

10-9

нано

n

10

пико

p

10-15

фемто

f

10-18

ато

a

10-21

зепто

z

10-24

јокто

y

-12

Ознака

Вредност

запремина

литар

l, L*

1 l = 1 L = 1 dm3 = 103 cm3 = 10−3 m3

маса

тона

t

1 t = 1 Mg = 103 kg

притисак

бар

bar

1 bar = 105 Pa

дужинска маса текстилног
влакна и конца

текс

tex

1 tex = 10-6 kg m-1

крвни притисак и притисак
других телесних течности

милиметар
живиног
mm Hg
стуба

1 mm Hg = 133,322 Pa

површина ефективног пресека

барн

1 b = 10-28 m2

b

Предмеци и њихове ознаке, наведени у табели у тачки 1. подтачка 1.3. овог прилога, могу се употребљавати заједно са јединицама и ознакама из табеле наведене у тачки 2. подтачка 2.1. овог
прилога, изузев јединице милиметар живиног стуба и њене ознаке.
2.2. Јединице дефинисане на основу SI јединица али нису
њихови децимални умношци ни делови:

Јединица
Назив

Ознака

Дефиниција

енергија

електронволт

eV

Електронволт је кинетичка енергија коју
прими електрон при пролазу кроз поље
потенцијалне разлике од 1 V у вакууму.

маса

унифицирана
јединица
атомске масе

u

Унифицирана јединица атомске масе
једнака је 1/12 масе атома 12C.

Предмеци и њихове ознаке, наведени у табели у тачки 1. подтачка 1.3. овог прилога, могу се употребљавати заједно са јединицама и ознакама из табеле наведене у тачки 2. подтачка 2.3. овог
прилога.
3. Комбиноване мерне јединице

6111

* Две ознаке „l ”и „L” равноправно се могу користити за јединицу литар (CIPM
1879 16. CGPM (1979)).

Предмеци и њихове ознаке, наведени у табели у тачки 1. подтачка 1.3. овог прилога, могу се употребљавати заједно са јединицама и ознакама из табеле у тачки 1. подтачка 1.4. овог прилога.
2. Осим мерних јединица које су обухваћене SI јединицама и
које су наведене у тачки 1. овог прилога, у Републици Србији
се могу користити и следеће мерне јединице:
2.1. Јединице и називи чија је употреба дозвољена само у
специфичним областима, то:
Јединица
Ознака

1 a = 100 m2
1 ha = 104 m2

Комбинацијом мерних јединица из овог прилога образују се
комбиноване мерне јединице.

Јединица
Назив

Назив

a ha

Величина

1.4. Посебно дозвољени називи и ознаке децималних умножака и
делова SI јединица:

Величина

ар
хектaр

Предмеци наведени у табели у тачки 1. подтачка 1.3. овог
прилога једино се могу употребљавати уз називе „град” и „гон” и
ознаку „гон”.
2.3. Јединице које се користе са SI јединицама, а чије су вредности у SI јединицама добијене експериментално:

Називи и ознаке децималних умножака и делова јединице
масе образују се стављањем предметака испред назива „грам” и
њихових ознака испред ознаке „g”.
Ако је изведена јединица изражена у облику количника, њени
децимални умношци или делови се могу одредити придодавањем
предметка јединици у бројиоцу или имениоцу, или у оба.
Употреба комбинованих предметака, односно предметака
образованих стављањем једно уз друго неколико горе наведених
предметака, није дозвољена.

Величина

површина земљишта

Вредност

јачина оптичких система

диоптрија

1 dioptrija = 1 m-1

маса драгог камења

карат

1 karat = 2x10-4 kg

На основу члана 194. став 2. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РСˮ, број 25/19) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18
– др. закон)
Влада доноси

УРЕДБУ
о Плану здравствене заштите из обавезног здравственог
осигурања у Републици Србији за 2022. годину
Члан 1.
Овом уредбом утврђује се План здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 2022. годину.
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План здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 2022. годину из става 1. овог члана
одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни део.
Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу 1. јануара 2022. године.
05 број 110-12386/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
ПЛАН ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ ОБАВЕЗНОГ
ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА
2022. ГОДИНУ
ПРЕТХОДНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ
Влада у складу са Законом о здравственом осигурању (у даљем тексту: Закон) доноси План здравствене заштите из обавезног
здравственог осигурања у Републици Србији за 2022. годину (у
даљем тексту: План), као оперативни документ у спровођењу политике обавезног здравственог осигурања.
Основни циљ доношења Плана је да обезбеди што потпунију
реализацију права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања.
Полазећи од стратешких опредељења и циљева здравствене
политике Републике Србије и законских оквира за планирање и
спровођење права осигураних лица у области здравствене заштите
из обавезног здравственог осигурања и на основу процене и избора здравствених потреба и приоритета у здравственој заштити,
Планом се ближе дефинишу циљеви здравствене заштите и садржај и обим мера здравствене заштите из обавезног здравственог
осигурања за 2022. годину у оквиру следећег садржаја:
1) сврха здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања;
2) здравствене потребе осигураних лица;
3) приоритети за спровођење здравствене заштите осигураних лица;
4) мере здравствене заштите и здравствене услуге за реализацију процењених здравствених потреба осигураних лица;
5) капацитети обавезног здравственог осигурања и здравствене службе за реализацију Плана;
6) план роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавка.
1. СВРХА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ ОБАВЕЗНОГ
ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
Полазећи од сета стратешких докумената којима су дефинисана опредељења државе у спровођењу здравствене заштите у
систему обавезног здравственог осигурања, националних програма и планова развоја здравствене заштите становништва и најосетљивијих популационих група, као и права утврђених у систему
обавезног здравственог осигурања, а посебно права на здравствену заштиту, сврха здравствене заштите из обавезног здравственог
осигурања односи се на заштиту и унапређење здравља осигураних лица, повећање очекиваног трајања живота и смањење смртности, повећање броја година живота без болести или инвалидности, као и осигурање највишег могућег нивоа физичког, менталног
и социјалног здравља уз бригу за побољшање квалитета живота.
Сврха здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања остварује се кроз:
1) предузимања организованих мера и активности, услова,
начина спровођења, извршиоца и средстава за спровођење на заштити осигураника од заразне болести Covid-19;
2) подстицање природног обнављања становништва мерама
социјалне и здравствене политике и здравствене заштите репродуктивног здравља;
3) примарну превенцију свих ризика за настајање болести
срца и крвних судова, метаболичких поремећаја и синдрома, унапређење хигијене исхране, кроз развој саветовалишта и програмске задатке и активности института и завода за јавно здравље;
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4) унапређење менталног здравља осигураних лица мерама
примарне и секундарне превенције: превенција насиља у породици, школи, колективу, развој модела здраве породице, здраве школе, здравог колектива, превенција алкохолизма, пушења, злоупотребе лекова и дрога код најмлађег узраста;
5) повећање обухвата циљних група здравог становништва,
организованим скрининг прегледима на малигне болести;
6) праћење и унапређење ефикасности и квалитета система
здравствене заштите са заштитом права осигураних лица, као корисника здравствених услуга и укључивање приватног здравственог сектора у реализацију права осигураних лица.
2. ЗДРАВСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ ОСИГУРАНИХ ЛИЦА
План садржи процену потенцијалних и очекиваних здравствених потреба осигураних лица и популационих група Републике Србије, у односу на укупан број осигураних лица према старости, полу и вулнерабилности, коришћења здравствене заштите
и здравствених услуга, очекиваних утицаја на здравље у оквиру
демографских, виталних и социјалних промена и епидемиолошке
ситуације. На процену врсте и обима здравствених потреба утичу
и други фактори, као што су навике и понашање у вези са здрављем, вредновање здравља у традицији и култури становништва,
расположиви и доступни капацитети у систему здравствене заштите и обавезног здравственог осигурања и други фактори.
Потенцијалне здравствене потребе односе се на здрава осигурана лица у области унапређења и очувања здравља и ради заштите и очувања виталних капацитета и спречавања деловања
препознатих ризика по здравље. Реализују се на примарном нивоу у оквиру превентивне здравствене заштите и у мањем обиму у
болничкој здравственој заштити у вези са трудноћом и порођајем
и у здравственој заштити новорођенчади и одојчади у оквиру примарне и секундарне превенције.
Здравствене потребе оболелих и повређених лица процењују
се у области лечења, неге и рехабилитације у примарној и болничкој здравственој заштити на секундарном и терцијарном нивоу, на
основу очекиваног коришћења здравствене заштите и здравствених услуга, регистрованог морбидитета у примарној и болничкој
заштити и одређених обољења и стања од већег социјалномедицинског значаја према популационим регистрима, пријавама (заразне и друге болести) и других показатеља угрожености здравља
становништва и осигураних лица, у односу на најчешће узроке
смртности и друго.
Врста и обим здравствених потреба у области превентивне
заштите и у области лечења и рехабилитације за сва осигурана
лица према популационим и вулнерабилним групама процењују
се и у односу на достигнути ниво реализације права, нарочито у
области превентивне здравствене заштите, као и у оквиру коришћења, у оквиру пропусне моћи здравствене делатности, односно
капацитета у државној својини према општем акту Владе којим се
утврђује план мреже здравствених установа (у даљем тексту: План
мреже), ван Плана мреже и у приватној пракси, те утврђених мера
извршења.
Потребе за лечењем неплодности медицинским методама
асистиране репродукције у Републици Србији обезбеђују се поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења (у даљем тексту: БМПО). Овако контролисани поступци оплодње спроводе се
како у здравственим установама из Плана мреже, тако и у здравственим установама ван Плана мреже које испуњавају прописане
услове с обзиром да су капацитети здравствених установа из Плана мреже ограничени.
Као последица неравнотеже између здравствених потреба и
капацитета здравствене службе да одговори постојећим захтевима,
планирају се оне врсте здравствених услуга за које је од 2013. године законом утврђено формирање листа чекања. Због ограничених капацитета здравствених установа из Плана мреже, пружање
услуга са листе чекања захтева укључивање здравствених установа ван Плана мреже, односно приватне праксе.
Због значаја и растућих потреба, планирају се и радиотерапијске методе.
У циљу задовољења дуготрајних здравствених потреба и у
складу са расположивим капацитетима, планирају се активности у
вези са пресађивањем ћелија, ткива и органа.
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Специфичне потребе, у случају болести и повреда, у стационарним условима представља и обезбеђивање крви и крвних деривата у оквиру трансфузиолошке делатности.
Део Плана представља и план потреба роба и услуга за које
се спроводе централизоване јавне набавке.
3. ПРИОРИТЕТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
ОСИГУРАНИХ ЛИЦА
Приоритети у здравственој заштити осигураних лица дефинисани су критеријумима Светске здравствене организације (величина здравственог проблема, значај и могућност здравствене
интервенције), на основу процене здравствених потреба и достигнутог нивоа права у здравственој заштити од одређених обољења.
Приоритети су:
1) превенција и сузбијање заразних болести (првенствено
Covid-19/SARS-CoV-2, вакцинабилних болести, туберкулозе и
HIV-а/AIDS-а);
2) превенција и сузбијање хроничних незаразних болести
(пре свега болести срца и крвних судова, малигне и шећерне болести, унапређење менталног здравља);
3) здравствена заштита посебно осетљивих групација становништва (првенствено жене у репродуктивном периоду, одојчад, предшколска деца, школска деца и омладина, старија лица и
радно активно становништво);
4) палијативна нега и збрињавање лица у терминалном стадијуму болести;
5) превенција породичног насиља и збрињавање осигураних
лица изложених насиљу.
Због актуелне епидемиолошке ситуације, реализација приоритета превенција и сузбијање заразних болести (првенствено
Covid-19/SARS-CoV-2) и сузбијање хроничних незаразних болести (пре свега болести срца и крвних судова, малигне и шећерне
болести, унапређење менталног здравља) остварују се у пуном
обиму, док су остали поменути приоритети условљени реализацијом тих приоритета и реализују се у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом.
4. МЕРЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЦЕЊЕНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ ПОТРЕБА
ОСИГУРАНИХ ЛИЦА
У складу са одредбама Закона и у оквиру утврђених права
из обавезног здравственог осигурања, за реализацију процењених
потреба осигураних лица, по популационим групама, по нивоима
здравствене заштите (примарни, секундарни и терцијарни ниво),
на нивоу Републике Србије планирају се следеће мере здравствене
заштите и здравствене услуге:
1) спречавање, сузбијање и гашење епидемије заразне болести Covid-19;
2) мере превенције и раног откривања болести;
3) прегледи и лечење у вези са планирањем породице, у току
трудноће, порођаја и до 12 месеци након порођаја;
4) прегледи и лечење у случају болести и повреда;
5) прегледи и лечење болести уста и зуба;
6) медицинска рехабилитација у случају болести и повреда;
7) обезбеђење и коришћење лекова и медицинских средстава.
Спровођење епидемиолошког и санитарно-хигијенског надзора и организовање и спровођење посебних мера за заштиту становништва од Covid-19 и спровођење ванредних мера у складу са
законом којим се уређује заштита становништва од заразних болести, као и спровођење програма за спречавање, сузбијање и искорењивање заразних болести у складу са законом.
Превентивна здравствена заштита у области обавезног здравственог осигурања се планира као приоритет на свим нивоима
здравствене заштите и према општем акту којим се уређују садржај и обим права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и партиципација (у даљем тексту: општи акт о садржају и обиму права).
Мере здравствене заштите у области дијагностике, лечења, неге и рехабилитације планирају се на основу коришћења у
претходном периоду, према регистрованом и очекиваном морбидитету, процењеним потребама осигураних лица, расположивим

30. децембар 2021.
капацитетима здравствене службе и расположивим финансијским
средствима.
4.1. СПРОВОЂЕЊЕ ПОСЕБНИХ И ВАНРЕДНИХ МЕРА ЗА
ЗАШТИТУ ОСИГУРАНИКА ОД COVID-19
У циљу спречавањa, сузбијањa и гашењa епидемије заразне
болести Covid-19 спроводиће се следеће посебне мере за заштиту
становништва од заразних болести: рано откривање извора и путева преношења заразе; епидемиолошка испитивања и истраживања;
лабораторијска испитивања ради утврђивања узрочника заразних
болести; постављање дијагнозе заразне болести; пријављивање;
превоз, изолација и лечење; здравствени надзор и карантин по потреби; имунизација; дезинфекција, дезинсекција и дератизација по
епидемиолошким индикацијама; здравствени прегледи одређених
категорија запослених лица у објектима под санитарним надзором,
као и одређених категорија становништва ради утврђивања носилаштва узрочника заразне болести (SARS-CoV-2); здравствено васпитање и образовање одређених категорија запослених лица; инфoрмисaњe здрaвствeних рaдникa и осигураника.
Посебне мере организују и непосредно спроводе здравствене
установе и здравствени радници у оквиру ковид амбуланти домова
здравља, пунктова за вакцинацију, посебних пријемно-тријажних
центара ковид болница, ковид одељења у ковид болницама, а по
потреби и у привременим објектима за смештај и лечење оболелих од заразне болести Covid-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.
Завод за јавно здравље, основан за територију Републике Србије, утврђује потребне мере у ванредној ситуацији и врши њихово спровођење у сарадњи са другим установама.
Министар здравља у складу са Законом о здравственој заштити („Службени гласник РС”, број 25/19) утврђује распоред
рада и радно време здравствених установа, а по потреби и укључивање приватне праксе и других правних лица која обављају
здравствену делатност, као и рад по позиву у случају проглашене
ванредне ситуације.
Све мере спроводе се у складу са актуелном епидемилошком
ситуацијом. Имунизација против Covid-19 (вакцинација и ревакцинација) спроводиће се за све старосне групе у складу са Стручно-методолошким упутством за спровођење ванредне препоручене имунизације против Covid-19 у Републици Србији.
4.2. ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
У примарној здравственој заштити планира се реализација
највећег дела права и процењених здравствених потреба осигураних лица (8%–100% обухвата осигураних лица превентивним мерама и 80% потреба оболелих и повређених осигураних лица за
дијагностиком, лечењем и медицинском рехабилитацијом).
Мере, активности и услуге примарне здравствене заштите
планирају, обезбеђују и пружају тимови са изабраним лекаром у
домовима здравља и следећим заводима: Заводу за здравствену заштиту студената, Заводу за здравствену заштиту радника, Заводу
за ургентну медицину, Заводу за геријатрију и палијативно збрињавање, Заводу за палијативно збрињавање, Заводу за денталну
медицину, Заводу за плућне болести и туберкулозу, Заводу за кожне и венеричне болести, Завод за лабораторијску дијагностику
и Завод за радиолошку дијагностику, а по областима здравствене
заштите.
Такође, у установама социјалне заштите, као даваоцима
здравствених услуга који нису у Плану мреже, обезбеђују се и
пружају здравствене услуге на примарном нивоу здравствене заштите, обухваћене обавезним здравственим осигурањем, осигураним лицима која су смештена у установе социјалне заштите.
Превентивне мере и здравствене услуге планирају се ради
промоције здравља, здравствено–васпитног рада, превенције и
раног откривања ризика и обољења, превентивног и контролног
прегледа, скрининга, обавезне имунизације, имунопрофилаксе и
хемопрофилаксе, према клиничким и епидемиолошким индикацијама, као и посете патронажне сестре. Здравствене услуге и мере
здравствене заштите планирају се ради прегледа и лечења у случају болести, хитне медицинске помоћи, кућног лечења, неге и палијативног збрињавања, дијагностике обољења и патолошких стања
и повреда, физикалне медицине и рехабилитације и краткотрајне
хоспитализације у домовима здравља са стационаром.
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Превентивне мере и здравствене услуге се планирају по популационим групама код деце до навршених шест година живота,
школске деце и омладине од седам до 19 година, код жена у генеративном периоду, трудноћи и код планирања породице и порођаја, код одраслих изнад 20 година и одређених вулнерабилних категорија одраслих лица оба пола (превентивни прегледи и скрининг
дијагностика малигних болести, фактора ризика и депресије).
У случају болести и повреда и других стања утврђују се неопходне мере и обим здравствене заштите (прегледи лекара и дијагностичко-терапијске услуге), процењени на основу коришћења
у претходном периоду у случајевима обољења и повреде за акутна
стања (текућа евиденција о обољењима и стањима), а за хронична
обољења и на основу евиденције у оквиру регистара који се воде
за лица оболела од одређених обољења (дијабетес, малигне болести, инфаркт миокарда, коронарни синдром).
4.2.1. Здравствена заштита деце до навршених шест година
живота
У примарној здравственој заштити деце до навршених шест
година живота, у складу са доктрином и стручно-методолошким
упутством (у даљем тексту: СМУ) у овој области у складу са општим актом којим се уређује садржај и обим права на здравствену
заштиту, са циљем да се унапреди и очува здравље деце и спрече
последице у психофизичком и социјалном развоју, обезбеди рана
дијагностика и контрола фактора ризика и обољења, лечење и
рехабилитација (Табела 1 – План примарне здравствене заштите
деце до навршених шест година живота), планира се:
1) укупно око 1.043.500 превентивних прегледа и услуга за
дијагностику и праћење здравственог стања и психофизичког и
психосоцијалног развоја у одређеном узрасту, око 3.600.000 прегледа ради лечења и око 900.000 дијагностичко-терапијских услуга у вези са обољењима и повредама у овом узрасту;
2) превентивна здравствена заштита код изабраног лекара педијатра, превентивни прегледи у узрасту новорођенчета, одојчета
(у другом, трећем, четвртом, шестом, седмом и десетом месецу),
код малог детета у другој (два превентивна прегледа) и четвртој
години, обухват најмање 95% и код предшколског детета са потпуним обухватом. Контролни прегледи код мале деце у трећој и
петој години са обухватом само оне деце код које је на претходно
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обављеном превентивном прегледу утврђено неко патолошко стање, односно обољење;
3) у циљу раног откривања поремећаја вида, слуха, говора,
аномалија деформитета коштано-мишићног система, превентивни
прегледи деце одређеног узраста у области офталмологије, оториноларингологије и физикалне медицине и рехабилитације, уз обухват најмање од 95% деце до потпуног обухвата;
4) у развојном саветовалишном раду око 20.000 прегледа лекара ради процене ризика и услуге тима: психолога, око 50.000 услуга
(тест психичких функција и индивидуална и групна психотерапија),
дефектолога око 200.000 услуга (тест функције говора и третмана) и
социјалног радника око 60.000 услуга здравствено-васпитног рада;
5) укупно око 300.000 здравствено-васпитних услуга, а у
области поливалентне патронаже, уз обухват 100% и пет посета
по новорођенчету, укупно око 320.000 посета патронажне сестре;
укупно око 115.000 посета одојчету (две посете по одојчету и четири посете одојчету са сметњама). Уз обухват од 90%, планира се
око 116.000 посета за децу у другој и четвртој години, са по једном
посетом детету.
У здравственој заштити од заразних болести планира се обавезна имунизација (вакцинација и ревакцинација) деце одређеног
узраста против туберкулозе, дифтерије, тетануса, великог кашља,
полиомијелитиса, против хепатитиса Б, обољења изазваног Хемофилусом инфлуенце тип б (Hib),обољења изазваних стрептококом
пнеумоније, против малих богиња, рубеле и заушака са циљем достизања обухвата од најмање 95%, како на националном тако и на
другим нивоима као и имунизација лица у посебном ризику од инфекција изазваних респираторним синцицијалним вирусом, лица
експонираних одређеним заразним болестима и по клиничким индикацијама, према општем акту којим је уређена имунизација и начин заштите лековима, који доноси министар надлежан за послове
здравља. Планиране мере здравствене заштите спроводе службе за
здравствену заштиту деце до шест година живота у свим домовима здравља, развојна саветовалишта (на 8.500 деце до шест година живота) са тимовима које сачињавају специјалисти педијатрије
и здравствени сарадници (психолог, дефектолог, социјални радник,
педагог), поливалентна патронажа, службе за рендген и ултразвучну
дијагностику, лабораторијска служба и друге специјалистичке службе (офталмологије, ОРЛ, физикалне медицине и рехабилитације) у
здравственим установама на секундарном и терцијарном нивоу.

Табела 1. План примарне здравствене заштите деце до навршених шест година живота за 2022. годину
Популациона група
Новорођенче и одојче

Број осигураних
лица

Услуга према општем акту о садржају и обиму права

Циљ – Планирани
обухват

Планирани укупан
број услуга

100%

439.000

62.000

Превентивни преглед

95%

60.000

95%

182.500

Одојче

62.000

Ултразвучни преглед ради раног откривања
дисплазије кукова

Друга и четврта година живота

128.300

Превентивни преглед

Трећа и пета година живота

129.000

Контролни преглед

30%

39.000

Седма година, односно пред полазак у школу

65.550

Превентивни преглед

100%

66.000

Четврта година живота

64.500

Офталмолошки преглед

95%

62.000

Седма година живота

65.550

Офталмолошки преглед

100%

65.000

Седма година живота

65.550

ОРЛ преглед

100%

65.000

Седма година живота

65.550

Физијатријски преглед

100%

65.000

Деца до шест година живота

451.000

Укупно превентивни прегледи

/

1.043.500

Новорођенче

62.000

Патронажна посета породиљи и новорођенчету

100%

314.000

Одојче

62.000

Патронажна посета одојчету

90%

113.000

Друга и четврта година живота

128.300

Патронажна посета малом детету

90%

116.000

Деца до шест година живота

451.000

Укупно прегледи ради лечења

/

3.600.000

Деца до шест година живота

451.000

Дијагностичко-терапијске услуге

/

900.000

4.2.2. Здравствена заштита школске деце и омладине
У здравственој заштити школске деце и омладине у основној и средњој школи од седам до 19 година живота, планира се
око 1.424.000 услуга у оквиру превентивне здравствене заштите,
око 3.600.000 прегледа лекара ради лечења и око 900.000 дијагностичко-терапијских услуга у случају обољења и повреда (Tабела 2
– План примарне здравствене заштите школске деце и омладине).
Превентивна здравствена заштита се планира у области
праћења здравственог стања и психофизичког развоја кроз превентивне прегледе са обухватом од 95% у осмој, десетој, дванаестој и четрнаестој години и са обухватом од 90% у шеснаестој

и осамнаестој години живота и кроз контролне прегледе код све
деце са здравственим потребама утврђеним превентивним прегледима (процена потреба код око 30% ученика) у деветој, једанаестој, тринаестој, петнаестој, седамнаестој и деветнаестој години
живота.
Код деце у десетој години планира се превентивни преглед
физијатра са обухватом од 90%. Планирају се прегледи опште и
посебне здравствене способности код деце од шест до 14 година
за бављење спортским активностима. Планира се са обухватом од
100% и контролни преглед деце од шест до 14 година за утврђивање опште, односно посебне здравствене способности за бављење
спортским активностима.
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Код деце у четрнаестој години посебно се планира офталмолошки превентивни преглед, уз обухват од 90%.
У оквиру промоције здравља и саветовалишног рада планира се око 200.000 здравствено-васпитних услуга, које обухватају
сву децу школског узраста. Ове услуге користе се у едукацији

омладине за ефикаснију заштиту од потенцијалних фактора ризика, на раном откривању и препознавању ризика по здравље (у
области исхране, менталног здравља, злоупотребе алкохола, дроге
и дувана, злостављања, насиља и агресивног понашања и у области репродуктивног здравља) и на њиховом спречавању.

Табела 2. План примарне здравствене заштите школске деце и омладине за 2022. годину
Циљ –
Планирани обухват

Планирани укупан
број услуга

Укупни превентивни преглед школске деце и
омладине

95%

252.300

268.000

Укупни контролни прегледи деце, школске деце
и омладине

30%

80.400

Шеснаеста и осамнаеста година живота

142.600

Укупни превентивни преглед школске деце и
омладине

90%

128.300

Седамнаеста и деветнаеста година живота

143.800

Укупни контролни прегледи школске деце и
омладине

30%

43.100

Школска деца спортисти и деца укључена у школски
спорт, старости од шест до 14 година живота

533.600

Превентивни прегледи школске деце спортиста и
деце укључене у школски спорт, старости од шест
до 14 година живота

100%

800.400

Деца у десетој години живота

65.700

Физијатријски преглед

90%

59.100

Деца у четрнаестој години живота

67.200

Офталмолошки преглед

90%

60.400

Од седам до 19 година живота

890.000

Укупно превентивни
прегледи школске деце

/

1.424.000

Од седам до 19 година живота

890.000

Укупно прегледи ради лечења

/

3.600.000

Од седам до 19 година живота

890.000

Дијагностичко-терапијске услуге

/

900.000

Популациона група

Број осигураних
лица

Осма, десета, дванаеста и четрнаеста година живота

265.600

Девета, једанаеста, тринаеста и петнаеста година
живота

Услуга према општем акту о садржају и обиму
права

Планира се обавезна имунизација у заштити од одређених заразних болести, деце и омладине одређених узраста, са обухватом
не мањим од 95%: вакцинација против хепатитиса Б само за децу
која нису до тада редовно вакцинисана (ХБ) у 12 години; трећа
ревакцинација против дифтерије и тетануса (ДТ) и трећа ревакцинација против дечије парализе (ОПВ) у 15. години. Планирају се и
обавезне имунизације према клиничким и епидемиолошким индикацијама и профилактичке мере у заштити заједнице. Планиране
мере здравствене заштите спроводе службе за здравствену заштиту школске деце и омладине до 19 година живота, организоване у
домовима здравља и у оквиру саветовалишта за младе (на 7.000
деце школског узраста) са лекаром специјалистом педијатром и
тимовима сарадника (психолог, дефектолог, социјални радник)
уз специјалистичко-консултативне службе гинекологије и других
специјалности као што су: неуропсихијатрија, офталмологија,
ОРЛ и физикална медицина са рехабилитацијом у здравственим
установама на секундарном и терцијарном нивоу.
4.2.3. Здравствена заштита жена
У примарној здравственој заштити жена планира се укупно
око 2.213.900 превентивних прегледа и услуга код посебних стања
и категорија жена у репродуктивном периоду и у вези са раним откривањем малигних и других обољења код жена из дефинисаних
вулнерабилних група према старости, а за оболеле и повређене
осигуранике старије од 15 година живота око 1.900.000 прегледа
лекара ради лечења и око 1.024.000 дијагностичко-терапијских
услуга
(Tабела 3 – План примарне здравствене заштите жена).
Планира се:
1) у области планирања породице око 300.000 прегледа и
услуга саветовања жена старости 15–49 година и њихових партнера уз најмањи обухват од 20%; интензивнији саветовалишни и едукативни рад и обухват жена 15–25 година, у вези са превенцијом
побачаја, секундарног стерилитета и полно преносивих болести;
2) у здравственој заштити трудница у вези са контролом здравља труднице и тока трудноће укупно око 518.000 превентивних

прегледа и услуга и то: око 55.500 у првом триместру трудноће
са обухватом од 90% трудница и око 240.000 контролних прегледа трудница и трудница са високо ризичном трудноћом (процена
око 20% трудница је високоризичних и пет прегледа по трудници
са високоризичном трудноћом) а у другом и трећем триместру са
обухватом 90% преосталих трудница са просечно четири прегледа
по трудници. Око 223.000 прегледа у оквиру ултразвучне дијагностике (просечно четири ултразвучна прегледа у току трудноће и
обухват око 90% трудница);
3) у превентивној здравственој заштити породиља, уз обухват 90%, укупно 111.000 превентивни прегледи и то први преглед
шест недеља и контролни шест месеци после порођаја.
У области здравствене заштите жена од одређених обољења посебно од малигних болести, рака дојке и грлића материце, у
оквиру циљних добних група планирају се мере примарне превенције (здравствено-васпитне активности) и мере секундарне превенције (прегледи на раном откривању обољења као организовани
скрининг здравствене службе) кроз одређени обухват, односно:
1) око 612.500 превентивних гинеколошких прегледа (обухват 20% жена);
2) око 470.200 скрининг прегледа на раном откривању рака грлића материце код жена од 25 до 64 године живота и обухват од 25%
жена годишње (75% жена у трогодишњем циклусу скрининга);
3) око 201.700 позивања на скрининг прегледа на рак дојке
жена од 50 до 69 година и 100.850 мамографија у установама на
примарном нивоу здравствене заштите. У области промоције здравља планира се укупно око 340.000 здравствено-васпитних услуга
од чега 15% групних метода рада са трудницама, породиљама, у
планирању породице и са вулнеарбилним категоријама жена и око
75.000 патронажних посета трудници (обухват 90% трудница и
свих трудница са високо ризичном трудноћом).
Планиране мере здравствене заштите спроводе службе за
здравствену заштиту жена, организоване у свим домовима здравља, у заводима за здравствену заштиту студената, радника, поливалентна патронажа и дијагностичке службе (рендген, лабораторија) у зависности од врсте услуге, као и здравствене установе на
секундарном и терцијарном нивоу за високо-ризичне трудноће.

Табела 3. План примарне здравствене заштите жена за 2022. годину
Популациона група
Жене генеративног доба (од 15 до 49 година
живота)

Циљ –
Планирани укупан број
Планирани обухват
услуга

Број осигураних лица

Услуга према општем акту о садржају и обиму права

1.497.000

Превентивни преглед у вези са планирањем породице

20%

300.000

Труднице (I триместар трудноће)

62.000

Превентивни преглед труднице

90%

55.500

Труднице (I, II и III триместар трудноће)

62.000

Ултразвучни преглед

90%

223.000

Труднице (II и III триместар трудноће)

62.000

Контролни преглед труднице

90%

240.000
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Превентивни преглед породиље (6 недеља и 6 месеци
након порођаја )

90%

111.000

Жене са 15 и више година живота

3.062.000

Превентивни гинеколошки преглед

20%

612.500

Жене од 25 до 64 година живота

1.880.675

Скрининг/рано откривање рака грлића материце

25%

470.200

Жене од 50 до 69 година живота

1.008.500

Скрининг/рано откривање рака дојке

20%

201.700

Жене са 15 и више година живота

3.062.000

Укупно превентивни прегледи код жена

/

2.213.900

Жене старије од 15 година живота

3.062.000

Укупно прегледи ради лечења

/

1.900.000

Жене старије од 15 година живота

3.062.000

Дијагностичко-терапијске услуге

/

1.024.000

90%

75.000

Труднице (II и III триместар трудноће)

62.000

Посета патронажне сестре

4.2.4. Здравствена заштита одраслих
У здравственој заштити одраслих лица, планира се укупно
око 3.267.000 превентивних прегледа, и око 26.000.000 прегледа
лекара ради лечења и око 15.100.000 дијагностичко-терапијских
услуга за оболела и повређена лица (Табела 4 – План примарне
здравствене заштите одраслог становништва).
У области превентивне здравствене заштите одраслих особа
планирају се:
1) укупно око 1.112.000 превентивних прегледа одређених
садржаја, према општем акту о садржају и обиму права;
2) око 445.000 превентивних прегледа (код 8% одраслих) у
вези са скринингом – раним откривањем фактора ризика за настајање депресивног синдрома;
3) око 329.800 прегледа мушкараца (од 35–69 година живота)
и око 249.600 прегледа жена (од 45–69 година живота) ради скрининга – раног откривања фактора ризика за настанак болести срца
и крвних судова са обухватом од 20%;
4) око 669.000 превентивних прегледа ради скрининга – раног откривања фактора ризика за настајање дијабетеса типа 2, код
старијих од 45 година оба пола;
5) око 461.600 скрининг лабораторијских услуга присуства
окултне крви у столици (iFOB), у вези фактором ризика и настанка
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колоректалног карцинома, код особа циљне популације узраста од
50 до 74 године живота, оба пола збирно. Сва лица са позитивним
резултатом имунохемијског iFOB теста се обавезно упућују на колоноскопију (5%).
У области промоције здравих стилова живота и на превенцији ризика и ризичних облика понашања, планира се око 1.520.000
здравствено-васпитних услуга и око 500.000 посета патронажних
сестара одраслима са 65 и више година и око 300.000 посета оболелим лицима (малигна болест, туберкулоза, душевна и шећерна
болест) и породицама према налогу лекара.
У области заштите од заразних болести одраслих лица експонираних тетанусу, хепатитису Б и беснилу, планира се обавезна
имунизација, као и ревакцинација одраслих лица одређеног узраста против тетануса и по клиничким и епидемиолошким индикацијама (вакцинација против грипа). Институти и заводи за јавно
здравље планирају хигијенске и противепидемијске мере на колективном и индивидуалном нивоу.
Планиране мере здравствене заштите спроводе службе за
здравствену заштиту одраслих, организоване у свим домовима
здравља, у заводима за здравствену заштиту студената, радника,
поливалентна патронажа и дијагностичке службе (рендген, лабораторија) у зависности од врсте услуге.

Табела 4. План примарне здравствене заштите одраслог становништва за 2022. годину
Популациона група

Број осигураних
лица

Услуга према општем акту о садржају и
обиму права

Циљ –
Планирани обухват

Планирани укупан
број услуга

Одрасло становништво

5.558.000

Превентивни преглед одраслих

20%

1.112.000

Одрасло становништво

5.558.000

Скрининг/рано откривање депресије

8%

445.000

Одрасло становништво, оба пола са навршених 45
година живота

3.345.100

Скрининг/рано откривање дијабетеса типа 2

20%

669.000

Одрасло становништво (мушкарци од 35 до 69 и жене
од 45 до 69 година живота)

2.897.200

Скрининг/рано откривање кардиоваскуларног
ризика

20%

579.400

Одрасло становништво оба пола од 50 до 74 година
живота

2.308.000

Скрининг/рано откривање колоректалног
карцинома

20%

461.600

Одрасло становништво

5.558.000

Укупно превентивних прегледа одраслих

/

3.267.000

Одрасло становништво

5.558.000

Укупно прегледа ради лечења

/

26.000.000

Одрасло становништво

5.558.000

Дијагностичко-терапијске услуге

/

15.100.000

Лица од 65 година и више година

1.456.200

Патронажна посета

Према потреби

500.000

/

Патронажна посета

Према потреби

300.000

Оболелим лицима и породици

4.2.5. Хитна медицинска помоћ
Хитну медицинску помоћ (ХМП) обезбеђују и пружају службе за ХМП домова здравља и заводи за хитну медицинску помоћ
(Београд, Ниш, Крагујевац и Нови Сад).
Планира се укупно око 1.585.200 лекарских прегледа и интервенција лекара и других медицинских радника у 2022. години, од
тога 443.400 лекарских прегледа на терену (на месту повређивања
и разболевања) док се у здравственим установама (амбулантама
ХМП) планира пружање 1.141.800 лекарских прегледа. Планом
здравствене заштите у области хитне медицинске помоћи за 2022.
годину планирано је укупно око 2.448.600 дијагностичко-терапијских услуга (најчешће пружене услуге ЕКГ, апликација лека, друге
терапијске процедуре, фиксације, хемостазе и др.). Планирају се
услуге превоза акутно оболелих и повређених лица до одговарајућих здравствених установа, непокретних и ограничено покретних пацијената, као и пацијената на дијализи у обиму од преко
42.387.000 километара у обе категорије санитетског превоза са и
без медицинске пратње (Tабела 5 – План хитне медицинске помоћи у домовима здравља и заводима за хитну медицинску помоћ).

Табела 5. План хитне медицинске помоћи у домовима здравља и заводима за хитну медицинску помоћ за 2022. годину
Прегледа на месту
повређивања и
разбољевања (на
терену)

Прегледа у
здравственој
установи (у
амбуланти ХМП)

Укупне
дијагностичкотерапијске услуге

Санитетски превоз
(укупно км)

443.400

1.141.800

2.448.600

42.387.000

4.2.6. Кућно лечење, нега и палијативно збрињавање
Здравствене услуге кућног лечења, неге и палијативног збрињавања пружају службе за здравствену заштиту одраслих или посебне организационе јединице 158 домова здравља и Градски завод за геријатрију и палијативно збрињавање Београд.
План рада служби кућног лечења, неге и палијативног збрињавања за 2022. годину садржи: планиран укупан број прегледа
лекара у службама кућног лечења, укупан број дијагностичко-терапијских услуга, број лица на кућном лечењу и планирани број
лица којима ће се пружити услуге палијативног збрињавања.
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Планом рада кућног лечења и палијативног збрињавања у домовима здравља за 2022. годину у Републици Србији је предвиђено пружање око 700.000 укупног броја прегледа лекара, а дијагностичко-терапијске услуге у обиму од око 5.000.000 услуга. Укупан
планирани број лица на кућном лечењу и палијативном збрињавању у 2022. години у Републици Србији износи 270.000 лица, од
тога 35.000 на палијативном збрињавању (Tабела 6 – План кућног
лечења и палијативног збрињавања у примарној здравственој заштити).
Табела 6. План кућног лечења и палијативног збрињавања у
примарној здравственој заштити за 2022. годину
Број прегледа
лекара

Број дијагностичко
терапијских услуга

Број осигураних
лица на кућном
лечењу и
палијативном
збрињавању

Број осигураних
лица на
палијативном
збрињавању

700.000

5.000.000

270.000

35.000

4.2.7. Дијагностика
У оквиру дијагностике у примарној здравственој заштити
планирају се лабораторијске анализе, микробиолошке анализе,
као и услуге рендген и ултразвучне дијагностике (Табела 7 – План
дијагностичких услуга у примарној здравственој заштити).
У Републици Србији у 2022. години планирано је укупно
52.646.000 лабораторијских анализа, међу којима су најчешће биохемијске анализе, анализе урина, хематолошке и анализе столице.
Микробиолошка дијагностика је планирана у обиму од 255.000
услуга (у заводима на примарном нивоу здравствене заштите).
У оквиру рада рендген дијагностика планирана је са 840.000
услугa, а у ултразвучној дијагностици 560.000.
Taбела 7. План дијагностичких услуга у примарној здравственој заштити за 2022. годину
Услуге

Планиран број услуга

Лабораторијска дијагностика

52.650.000

Преглед столице iFOB тестом (скрининг колоректалног
карцинома)

461.600

Микробиолошка дијагностика

255.000

Рендген дијагностика – без скрининг мамографије

880.000

Ултразвучна дијагностика

560.000

Скрининг мамографија

100.850

Цитоскрининг(прво читање ПАП бриса у оквиру
скрининга рака грлића материце)

470.200

Супервизија (друго читање ПАП бриса у оквиру скрининга
рака грлића материце)
Укупно дијагностичких услуга

84.700
55.462.350

4.2.8. Специјалистичко-консултативна делатност
У домовима здравља и заводима у оквиру организованих специјалистичко-консултативних служби, по упуту изабраног лекара
планира се у 2022. години око 3.243.000 специјалистичко-консултативних прегледа лекара и око 8.391.700 дијагностичко-терапијских услуга (Табела 8 – План специјалистичко-консултативних
услуга лечења у примарној здравственој заштити).
Табела 8. План специјалистичко-консултативних услуга лечења у примарној здравственој заштити за 2022. годину
Укупно прегледа лекара
ради дијагностике и
лечења

Укупно дијагностичкотерапијских услуга

Пнеумофтизиолошка
заштита

300.000

317.300

Интерна медицина

844.000

985.000

ОРЛ

446.000

268.000

Офталмологија

563.300

523.200

Психијатрија

306.300

163.000

Дерматологија

263.000

130.500

Физикална медицина и
рехабилитација

477.300

6.000.000

Област здравствене
заштите

Спортска медицина
Укупно

43.100

4.700

3.243.000

8.391.700

4.2.9. Стоматолошка здравствена заштита
У области стоматолошке здравствене заштите планирају се
мере превенције и профилаксе са циљем очувања и унапређења
оралног здравља осигураних лица и терапијске услуге ради лечења болести уста и зуба у обиму дефинисаном општим актом о садржају и обиму права.
Укупно је планирано око 5.400.000 превентивних и профилактичких услуга, у оквиру којих око 1.560.000 прегледа. Остале
превентивне и профилактичке услуге односе се на: уклањање наслага (око 1.400.000 услуга), апликацију флуорида (око 780.000
услуга), заливање фисура сталних молара (око 180.000) и здравствено-васпитни рад (око 1.500.000 услуга). У области лечења
обољења уста и зуба, као и третмана деформитета вилица и зуба
планирано је спровођење око 3.600.000 терапијских поступака
(Табела 9 – План стоматолошке здравствене заштите).
Табела 9. План стоматолошке здравствене заштите за 2022.
годину
Врста услуге према општем акту о садржају и обиму права

Планиран број услуга

Прегледи у области превентивне стоматолошке здравствене
заштите према општем акту о садржају и обиму права

1.556.350

Уклањање наслага

1.390.110

Апликација флуорида
Заливање фисура сталних молара

777.349
176.921

Здравствено васпитни рад

1.495.550

Укупно превентивне мере, без услуга заливања фисура
сталних молара

5.396.290

Укупно терапијске услуге

3.600.000

4.2.10. Лекови и медицинска средства
Лекови и медицинска средства на примарном нивоу здравствене заштите планирају се на основу реализације у претходном
периоду, у складу са планом потреба и закљученим одговарајућим
уговором са Републичким фондом за здравствено осигурање. Апотеке планирају лекове са Листе А и Листе А1 Листе лекова. Лекове
и медицинска средства прописују лекари, у складу са стручно-медицинском доктрином и према општем акту Републичког фонда
којим се утврђује Листа лекова који се прописују и издају на терет
средстава обавезног здравственог осигурања и општем акту о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава
обавезног здравственог осигурања. Медицинско-техничка помагала су медицинска средства, у складу са законом.
4.3. ДИЈАЛИЗА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И
КУЋНИМ УСЛОВИМА
Здравствене услуге у области дијализе за 2022. годину утврђују се и планирају на основу ажуриране базе података осигураних лица која остварују лечење поступцима дијализе (хронични
програм) на терет средстава обавезног здравственог осигурања у
Републици Србији (месеци пресека март и септембар) и планско
извештајних табела које се односе на број лица и број дијализних
поступака на програму хемодијализе, перитонеалне дијализе и
континуираних поступака замене бубрежне функције (CAPD).
Поступци лечења кроз хронични програм дијализе пружају
се у здравственој установи и у кућним условима у укупно 67 дијализних центара (од којих су четири дијализна центра у установама
ван Плана мреже и обезбеђују хронични програм дијализе само у
установи).
У складу са вишегодишњим трендом, у смислу пораста броја
пацијената на хроничном програму дијализе од око 1,5% до 2%
годишње, у 2022. години предвиђа се повећање броја осигураника
на хроничном програму дијализе на око 5600, и то: у здравственим
установама око 5.110 и у кућним условима око 490 осигураних
лица. Очекује се следствено повећање броја дијализних поступака, односно процена је да ће се у 2022. години укупно (заједно
хронични програм и акутна бубрежна инсуфицијенција) пружити око 880.000 поступака хемодијализе, перитонеалне дијализе и
континуираних поступака замене бубрежне функције (CAPD) у
кућним условима и у здравственој установи.
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4.4. ОРГАНИЗОВАНИ СКРИНИНГ МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ
У складу са актима Владе о националним програмима раног
откривања карцинома дојке, карцинома грлића материце и колоректалног карцинома на територији Републике Србије програми се спроводе по децентрализованом моделу. У 2022. години у
програме организованог скрининга све три малигне болести се
укључују све здравствене установе (на примарном, секундарном,
терцијарном нивоу здравствене заштите). Дужина циклуса организованих скрининг програма малигних болести траје две године
за организовани скрининг карцинома дојке и колоректалног карцинома и три године за организовани скрининг програм карцинома грлића материце.

Табела 11. План услуга за секундарни и терцијарни ниво
здравствене заштите у организованом скринингу рака дојке за
2022. годину
Популациона група

Циљна
популација
за 2022.
годину

Прво читање
радиографског
снимка дојке
у оквиру
организованог
скрининга

Жене од 50 до 69
година живота

Жене од 50 до 69
година живота

Циљна
популација
за 2022.
годину

1.008.500

Услуге према општем
акту о садржају и
обиму права

Циљ:
планирани
обухват

Планирани
укупан број
услуга

Позивање жена
циљне популације на
скрининг

40%*

403.400

Индивидуално
здравственоваспитни рад

20%*

201.700

Скрининг/рано
откривање рака
дојке (скрининг
мамографија)

10%**

100.850

Прво читање
мамографије у
организованом
скринингу

10% **

100.850

20%*

201.700

Саопштења резултата
скрининга/раног
откривања рака дојке
Укупан број услуга
*

Ултразвучни
преглед дојки

**

1.008.500

На секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
(Табела 11), осим услуга скрининг мамографија планирају се и
услуге првог, другог и трећег или супервизијског читања радиографског снимка дојке (које се планирају као 5% од броја мамографских снимака за годину дана), као и ултразвучни преглед дојки у складу са Правилником о номенклатури здравствених услуга
на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите („Службени гласник РС”, број 74/21).

Циљ:
планирани
обухват

Планирани
укупан број
услуга

10%*

100.850

10% *

100.850 +
30.000 из
мобилног
мамографа**
= 130.850

23%*

201.700 +
30.000 из
мобилног
мамографа**
= 231.700

0,9%**

11.600 са
женама
које су
прегледане
у мобилном
мамографу

0,9%**

11.600 са
женама
које су
прегледане
у мобилном
мамографу

Укупан број услуга
*

**

Приказан је планирани обухват целокупне циљне популације за целу територију
Републике Србије (према процени становништва за 2020. годину).
Приказан је обухват извођења услуга мамографског снимања и првог читања мамографија из организованог скрининга рака дојке (око половине од укупно процењеног обухвата од око 20%) према могућностима и опремљености установа на
примарном нивоу здравствене заштите (кадар и поседовање мамографа).

1.008.500

Друго читање
радиографског
снимка дојке
у оквиру
организованог
скрининга
Треће или
супервизијско
читање
радиографског
снимка дојке
у оквиру
организованог
скрининга

Табела 10. План услуга за примарни ниво здравствене заштите у организованом скринингу карцинома дојке за 2022. годину
Популациона
група

Услуге према
општем акту о
садржају и обиму
права
Радиографско
снимање дојки,
обострано
– (скрининг
мамографија)

4.4.1. Скрининг карцинома дојке
Националним програмом организованог скрининга карцинома дојке у 2022. години радом стационарних и мобилних мамографа биће обухваћено око 231.700 жена циљне популације од 50 до
69 година старости (око 23% укупне циљне популације за скрининг карцинома дојке у Републици Србији). Планира се 100.850
скрининг мамографија на примарном нивоу, 100.850 на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите и око 30.000 скрининг мамографија радом два мобилна мамографа.
На примарном нивоу здравствене заштите (Табела 10.) планирају се услуге: позивања жена циљне популације, скрининг
мамографија, првог читања и саопштавања резултата у складу са
Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном
нивоу здравствене заштите („Службени гласник РС”, број 74/21).
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486.600

Приказан је обухват жена за снимање и прво читање мамографија на секундарном и терцијарном нивоу здравствне заштите из организованог скрининга рака
дојке (око половине од укупно процењеног броја услуга за установе на примарном нивоу здравствене заштите) због техничких могућности и опремљености
истих (поседовање обученог кадра и мамографа).
Приказан је обухват жена за услуге трећег читања и ултразвучног прегледа у односу на целокупну циљну популацију жена у Републици Србији (односно 5% од
планираног укупног броја мамографских снимака за годину дана).

4.4.2. Скрининг карцинома грлића материце
Националним програмом организованог скрининга карцинома грлића материце у 2022. години планиран је обухват ПАП
тестом од око 470.200 жена циљне популације узраста од 25 до 64
године живота.
На примарном нивоу здравствене заштите (Табела 12.) планирају се услуге: позивања жена циљне популације, ПАП тест,
прво читање ПАП теста, супервизијски преглед плочица (друго
читање ПАП теста) и обавештавање жена о налазу ПАП теста/издавање резултата у складу са Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите („Службени гласник РС”, број 74/21).
Услуге: позивање жена циљне популације, ПАП тест, прво
читање ПАП теста и обавештавање жена о налазу ПАП теста, издавање резултата се планирају у обухвату од 25% од укупне циљне
популације жена у Републици Србији (односно трећина од 75% –
од обухвата коме се тежи за три године колико траје један циклус
скрининга карцинома грлића материце према Уредби о Националном програму раног откривања карцинома грлића материце („Службени гласник РС”, бр.73/13 и 83/13). Супервизијски прегледи
плочица (Табела 12) се планирају као 8% очекиваних позитивних
и 10% насумично одабраних негативних резултата првог читања
ПАП теста према методологији скрининга, што је дакле 18% од
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трећине циљне популације планиране за 2022.годину, односно
4,5% од укупне циљне популације у Републици Србији (планиране
по процени Републичког завода за статистику).
Табела 12. План услуга за примарни ниво здравствене заштите у организованом скринингу карцинома грлића материце за
2022. годину
Популациона
група

Жене од 25 до 64
године живота

Циљна
популација
за 2022.
годину

1.880.675

Услуге према општем
акту о садржају и
обиму права

Циљ:
планирани
обухват

Планирани
укупан број
услуга

Позивања жена
циљне популације

25%

470.200

Скрининг/рано
откривање рака
грлића материце
(ПАП тест)

25%

470.200

Цитоскрининг
(прво читање ПАП
бриса у оквиру
организованог
скрининга рака
грлића материце)

25%

Супервизија (друго
читање ПАП
бриса у оквиру
организованог
скрининга рака
грлића материце)

4,5%*

470.200
1.965.500

За Национални програм организованог скрининга колоректалног карцинома у 2022. години планира се обухват тестирањем
од 461.600 жена и мушкараца циљне популације узраста 50 до 74
године живота (20% од укупне циљне популације Републике Србије). Скрининг прегледи се обављају применом имунохемијског
ФОБ теста (iFOBt). Организовани скрининг колоректалног карцинома спроводи се у домовима здравља (служба за заштиту здравља одраслог становништва, превентивни центар и лабораторија).
На примарном нивоу здравствене заштите (Табела 13.) планирају се услуге: позивање особа циљне популације, тестирање и
упућивање на колоноскопије у складу са Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите („Службени гласник РС”, број 74/21).
Табела 13. План услуга за примарни ниво здравствене заштите у организованом скринингу колоректалног карцинома за 2022.
годину

Особе оба пола
од 50 до 74
година живота

Укупан број услуга

2.308.000

Циљ:
планирани
обухват

Планирани
укупан број
услуга

Фибероптичка
колоноскопија до
цекума

1%*

23.100

2 на 1.000
тестираних особа

924

Особе оба
пола од 50
до 74 година
живота

Фибероптичка
колоноскопија
до цекума са
полипектомијом

2.308.000

30% свих
колоноскопија

6. 930

Патохистолошки
преглед полипа
дебелог црева

30% свих
колоноскопија
(односи се на
колоноскопије са
полипектомијом)

6.930

Патохистолошки
преглед
ендоскопског
узорка дебелог
црева

2 на 1.000
тестираних особа

924

**

38.808

Приказан је обухват мушкараца и жена за услуге фибероптичких колоноскопија
до цекума у односу на целокупну циљну популацију особа оба пола у Републици
Србији (односно 5% од планираног обухвата циљне популације за годину дана).

4.5. ИНСТИТУТИ И ЗАВОДИ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

4.4.3. Скрининг колоректалног карцинома

Услуге према општем
акту о садржају и
обиму права

Услуге према
општем акту о
садржају и обиму
права

Фибероптичка
колоноскопија
до хепатичке
флексуре са
биопсијом

84.700

Планирани обухват је рачунат као 18% од популације за годину дана.

Циљна
популација
за 2022.
годину

Циљна
популација
за 2022.
годину

Укупан број услуга

Укупан број услуга

Популациона
група

Популациона
група

470.200

Обавештавање жена
о налазу ПАП теста/
издавање резултата
*

Табела 14. План услуга за секундарни и терцијарни ниво
здравствене заштите у организованом скринингу колоректалног
карцинома за 2022. годину

Циљ:
планирани
обухват

Планирани
укупан број
услуга

Позивање особа
циљне популације

40%

923.200

Скрининг рано
откривање рака
дебелог црева

20%

461.600

Хемоглобин
(крв)/фецесимунохемијски

20%

461.600
1.846.400

Колоноскопије код ФОБт позитивних налаза обављају се у
свим општим болницама, четири клиничко болничка центра, четири клиничка центра, као и у Војно медицинској академији, са
планираним бројем од око 23.100 колоноскопија укупно за све наведене установе (5% од планираног обухвата циљне популације)
(Табела 14 – План услуга за секундарни и терцијарни ниво здравствене заштите у организованом скринингу колоректалног карцинома за 2022. годину).

Институти и заводи за јавно здравље (укупно 25 установа)
планирају послове и задатке из обавезног здравственог осигурања
из области социјалне медицине, епидемиологије, хигијене и клиничке микробиологије. У области клиничке микробиологије планира се око 5.850.00 услуга (5.084.000 услуга по захтеву изабраног
лекара и 766.000 услуга за потребе стационарних пацијената).
4.6. СЕКУНДАРНИ И ТЕРЦИЈАРНИ НИВО ЗДРАВСТВЕНЕ
ЗАШТИТЕ
Циљеви на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите за 2022. годину су:
1) обезбедити дијагностику и лечење пацијената оболелих од
COVID-19;
2) обезбедити 100% реализације права новорођенчади, трудница и породиља у области превентивне здравствене заштите, дијагностике и лечења;
3) одржати коришћење стационарне здравствене заштите у
случају болести и повреда за хоспитализована лица и кориснике
амбулантних услуга на нивоу који је био пре COVID-19 пандемије;
4) довођење времена чекања на здравствене услуге за које се
воде листе чекања на ниво медицинских рокова дефинисаних општим актом Републичког фонда о листама чекања;
5) рационализација болничког лечења оптимизацијом коришћења болничких постеља.
Рационализација постељних капацитета може се остварити у
оквиру следећих мера:
1) повећања броја постеља за ванредна стања и масовне
здравствене проблеме (превасходно намењене лечењу COVID-19
пацијената) у стационарним здравственим установама за акутна
обољења и краткотрајну хоспитализацију;
2) реструктурирања болничких постеља у складу са здравственим потребама и здравственим стањем осигураника, за потребе дневних болница и лечење одређених акутних и хроничних
обољења.
4.6.1. Превентивне мере, активности и услуге на секундарном
и терцијарном нивоу здравствене заштите
Превентивне мере, активности и услуге на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите планирају се,
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приоритетно, за новорођенчад и жене у репродуктивном периоду
(од 15 до 49 година живота) у вези са трудноћом и порођајем.
4.6.1.1. Здравствена заштита новорођенчади
У оквиру ове врсте здравствене заштите планирају се:
1) за сву новорођенчад у породилишту око 62.000 превентивних прегледа педијатра/неонатолога и око 62.000 здравствено-васпитних активности са родитељима новорођенчади;
2) око 62.000 обавезних имунизација против туберкулозе и
око 62.000 обавезних имунизација против хепатитиса Б за сву новорођену децу, као и апликација имуноглобулина – HBs антигена
код новорођенчади од позитивних мајки (HBIG);
3) код све новорођене деце до петог дана по рођењу око
186.000 скрининг лабораторијских анализа на фенилкетонурију,
хипотиреоидизам и цистичну фиброзу;
4) рана дијагностика поремећаја оштећења слуха код све новорођенчади oдговарајућом методом у породилишту, око 62.000
услуга;
5) рана дијагностика прематурне ретинопатије у оквиру РОП
прегледа очног дна, код деце са ризиком, око 4000 услуга;
6) рано откривање ретких болести у националним референтним центрима, према потреби и утврђеном броју оболеле деце, као
и допунска дијагностика у складу са општим актом којим је уређено упућивање осигураних лица на лечење у иностранство.
4.6.1.2. Здравствена заштита жена у вези са трудноћом и
порођајем
У оквиру ове врсте здравствене заштите планирају се:
1) прегледи и лечење у вези са стерилитетом ради покушаја
вантелесног оплођења код жена до навршених 43 година живота,
у складу са општим актом о садржају и обиму права, око 7.000
поступака;
2) контрола и праћење здравља свих хоспитализованих трудница под ризиком и са патолошком трудноћом (за приближно
20% од укупног броја трудница или за око 12.500 трудница) и око
62.000 услуга здравствено-васпитног рада са трудницама и породиљама;
3) око 15.000 скрининг тестова код трудница у првом и другом триместру трудноће у вези раног откривања Down и других
наследних синдрома;
4) припрема труднице за нормални порођај, организовање и
спровођење порођаја у здравственој установи (око 62.000 порођаја) и контрола здравља породиље, по потреби.
4.6.2. Здравствена заштита оболелих и повређених
У односу на постојећи број здравствених установа у Плану
мреже здравствених установа, њихове просторне и кадровске капацитете, обим оствареног права осигураних лица/пацијената на
обавезну здравствену заштиту у претходним годинама, као и новоизграђене капацитете за лечење COVID-19 пацијената, а узимајући
у обзир процену здравствених потреба за 2022. годину планира се:
1) хоспитализација за око 1.070.000 оболелих и повређених
лица ради збрињавања, неге, лечења и медицинске рехабилитације, као и у вези са трудноћом и порођајем; У оквиру ових капацитета планира се збрињавање осигураних лица на око 42.000 постеља стандардне, полуинтензивне и интензивне неге;
2) око 9.000.000 болничких дана, што ће дати дужину лечења
од просечно осам дана на нивоу свих болничких капацитета и различиту просечну дужину лечења у зависности од природе обољења и врсте повреде;
3) пријем око 550.000 осигураних лица ради збрињавања,
неге и лечења у организационим јединицама дневних болница
(4010 постеља) и на одељењима стационара предвиђеним и за
пријем „дневних пацијената” – ради збрињавања, неге и лечења.
У неонатолошким организационим јединицама у здравственим установама секундарне и терцијарне здравствене заштите
планира се боравак око 62.000 новорођене деце која ће користити
око 1750 неонатолошких постеља и остварити око 272.000 болничких дана.
У болничкој здравственој заштити, у формираним јединицама за палијативно збрињавање, на нивоу Републике Србије
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планирано је палијативно збрињавањe за око 4.500 лица у 28 здравствених установа (општих болница, клиничких центара и клиничко-болничких центара). Планирани број постеља у јединицама за
палијативно збрињавање износи 283.
Специјалистичко-консултативни прегледи, хируршке процедуре у амбулантним условима, лабораторијска, микробиолошка,
рендген, ултразвучна, доплер, скенер и дијагностика магнетном
резонанцом, терапијске интервенције и услуге физикалне медицине и рехабилитације планирају се за амбулантне пацијенте, пре
свега на основу оствареног степена реализације, односно коришћења у 2019. години (уз корекцију извршену на основу коришћења у појединим областима медицине у 2020. години), као и потреба осигураних лица која се односе на лечење обољења COVID-19
(Табела 15 – План здравствених услуга за амбулантне пацијенте у
болничкој здравственој заштити).
За стационарне пацијенте поменуте услуге пружају се као саставни део болничког лечења у складу са медицинским индикацијама осигураних лица и планирају се у оквиру епизоде болничког
лечења.
Табела 15. План здравствених услуга за амбулантне пацијенте у болничкој здравственој заштити за 2022. годину
Врста здравствених услуга
Специјалистичко-консултативни прегледи

Амбулантни
пацијенти
12.406.868

Процедуре са снимањем

3.503.068

Ултразвучна дијагностика

1.401.644

Томографија
Компјутеризована томографија [ЦТ] скенирање

217
273.912

Радиографија

1.715.662

Ангиографија

3809

Дигитално суптракциона ангиографија [ДСА]
Флуороскопија
Нуклеарно медицинско снимање
Снимање магнетном резонанцом [МР]
Лабораторијска дијагностика
Заједничке опште лабораторијске анализе
Опште хематолошке анализе и анализе хемостазе
Биохемијске и имунохемијске анализе
Имунолошке анализе
Имунохематолошке анализе
Микробиолошке анализе

221
2967
21.534
83.402
38.646.898
5.882.769
4.279.100
22.537.357
266.409
522.753
3.459.152

Токсиколошке анализе

40.421

Анализе из области цитогенетике и молекуларне генетике

45.882

Анализе типизације ткива
Патохистолошке анализе
Здравствене процедуре по групама
Процедуре на нервном систему
Процедуре на ендокрином систему

7867
1.605.188
40.921.017
118.436
5322

Процедуре на оку и припојеним органима

559.446

Процедуре на уву и мастоидној кости

427.338

Процедуре на носу, устима и ждрелу

238.968

Процедуре на респираторном систему
Процедуре на кардиоваскуларном систему
Процедуре на крвном систему и на систему органа за стварање
крви

96.206
113.408
3061

Процедуре на дигестивном систему

177.991

Процедуре на уринарном систему

173.491

Процедуре на мушким гениталним органима
Гинеколошке процедуре
Процедуре у акушерству
Процедуре на мускулоскелетном систему
Дерматолошке и процедуре пластичне хирургије

12.931
208.294
97.879
209.947
1.248.388

Процедуре на дојкама

56.707

Процедуре радиолошке онкологије

26.523

Неинвазивне, когнитивне и остале процедуре, које нису
класификоване на другом месту
Стоматологија
Физикална медицина и рехабилитација

24.881.860
566881
11.697.940

У 2022. години планира се око 1.660.000 епизода болничког лечења у оквиру којих се планира пружање дијагностички
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сродних група приказаних по главним дијагностичким категоријама (Табела 16 – План пружања дијагностички сродних група за
стационарно лечене пацијенте и пацијенте лечене у дневним болницама). У оквиру приказаних хоспитализација планира се пружање око 441.000 операција, 62.000 порођаја и око 123.000 услуга
радиолошке онкологије за стационарно лечене пацијенте.
Табела 16. План пружања дијагностички сродних група за
стационарно лечене и пацијенте лечене у дневним болницама за
2022. годину
Главне дијагностичке категорије
Некласификоване главне дијагностичке категорије

Број ДСГ група
5402

Болести и поремећаји нервног система

58.456

Болести и поремећаји ока

31.261

Болести и поремећају ува, носа, уста и грла

32.892

Болести и поремећаји респираторног система

83.337

Болести и поремећаји циркулаторног система

106.362

Болести и поремећаји дигестивног система

105.339

Болести и поремећаји хепатобилијарног система и панкреаса

32.457

Болести и поремећаји мускулоскелетног система и везивног
ткива

56.515

Болести и поремећаји коже, поткожног ткива и дојке

58.618

Болести и поремећаји ендокриног система, поремећаји исхране
и метаболизма

22.486

Болести и поремећаји бубрега и уринарног тракта

477.288

Болести и поремећеји мушког репродуктивног система

14.334

Болести и поремећаји женског репродуктивног система

46.457

Трудноћа, порођај и пуерперијум

83.592

Новорођенчад

53.334

Болести и поремећаји крви и крвотворних органа и имунолошки
поремећаји
Неопластични поремећаји (хематолошки и солидни тумори)

14.103
269.219

Инфективне и паразитске болести

18.681

Менталне болести и поремећаји

16.419

Коришћење алкохола/дроге и органски ментални поремећаји
узроковани коришћењем алкохола/дроге

4995

Повреде, тровања и токсични ефекти лекова

5948

Опекотине
Фактори који утичу на здравствено стање и остали контакти са
здравственом службом
Неповезане оперативне процедуре
Погрешни ДСГ
Укупно ДСГ

822
49.201
5247
2492
1.655.257

Укупно се на секундарном и терцијарном нивоу здравствене
заштите планира око 490.000 операција, око 13.550.000 специјалистичко-консултативних прегледа, око 75.500.000 лабораторијских
анализа, око 4.850.000 процедура са снимањем у оквиру којих
2.220.000 услуга рендген дијагностике, око 2.044.000 услуга ултразвучне дијагностике, око 413.000 услуга скенер дијагностике,
око 110.000 услуга дијагностике магнетном резонанцом. Планира
се укупно око 16.500.000 услуга физикалне медицине и рехабилитације и око 270.000 услуга радиотерапије.
Рано откривање ретких болести планира се у националним
референтним центрима према утврђеном броју оболелих.
Поступци БМПО планирају се у обиму од око 8.000, а у складу са потребама осигураних лица и расположивим ресурсима у
здравственим установама, како из Плана мреже, тако и у приватној
пракси, које испуњавају законом прописане услове за обављање
ове делатности.
Пресађивање ћелија, ткива и органа планира се у здравственим установама које испуњавају услове за пресађивање дефинисане законом.
У оквиру обавезног здравственог осигурања планира се скраћивање времена чекања за здравствене услуге за које се формирају
листе чекања на ниво медицинских рокова утврђених општим актом којим се уређују листе чекања.
Стационарне здравствене установе обезбеђују осигураном
лицу лекове за време стационарног лечења, лечења у дневној болници и у току амбулантно-поликлиничког лечења под условом да
је на отпусној листи утврђена даља терапија истим леком, у складу
са планом потреба. Осигураним лицима се обезбеђују медицинска
средства и медицинска рехабилитација у складу са општим актима којима су уређена медицинска средства и рехабилитација.

5. КАПАЦИТЕТИ ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
И ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Здравствене потребе осигураних лица у области здравствене
заштите из обавезног здравственог осигурања планирају се на годишњем нивоу, у складу са Планом. Реализација Плана се спроводи у здравственим установама из Плана мреже у складу са капацитетима и законом, као и у здравственим установама ван Плана
мреже, према мишљењу надлежних института и завода за јавно
здравље.
Према актуелној епидемиолошкој ситуацији током трајања
ванредне ситуације на територији појединих градова и општина,
односно на територији Републике биће обезбеђени додатни капацитети у виду привремених или трајних објеката за смештај и лечење заражених SARS-CoV-2 и оболелих од Covid-19 у складу са
потребом. Током ванредне ситуације прерасподела и ангажовање
кадрова планира се у складу са актуелним потребама и Законом.
Републички фонд утврђује потребна финансијска средства за
спровођење Плана.
Начин спровођења и праћење реализације Плана дефинисани
су општим актима у складу са законом.
6. ПЛАН РОБА И УСЛУГА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ
ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
План централизованих јавних набавки утврђује се у складу
са актом Владе којим се уређују услови, начин и поступак планирања потреба здравствених установа из Плана мреже здравствених установа, као и врста роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке.
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На основу члана 6. став 1, члана 18. ст. 4. и 6. тач. 1)–4) и
тач. 6)–11), члана 25. став 1, члана 26. став 1. тачка 2), чл. 29. и 36,
члана 39. став 3, члана 43. став 1. тачка 3), члана 47, члана 48. став
3, чл. 49, 50, 64, члана 74. став 5, члана 76, члана 87. ст. 1. и 2. тач.
1) и 2), члана 91. став 4, чл. 93, 101, члана 106. став 2, члана 108,
члана 111, члана 112. став 7, члана 116. тач. 2–7), чл. 122. и 126,
члана 134. тач. 1) и 2) и тач. 4–7), члана 135. ст. 2. и 3, члана 137.
став 2, члана 138. тач. 3) и 4), члана 139. став 2, члана 141. став 1,
члана 147, члана 152. став 3, чл. 153, 155, 157, 159, 161, 170, 174,
178, 180, 185, 188, 190, 192, 194, члана 198. тач. 2) и 3), члана 201.
тач. 1) и 2), члана 215. став 3, чл. 229. и 231, члана 236. тачка 1),
члана 239. тачка 1), члана 242, члана 243. став 1, члана 260. став 4,
члана 262. став 4. и члана 264. став 3. Царинског закона („Службени гласник РС”, бр. 95/18, 91/19 – др. закон и 144/20) и члана 42.
став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14
и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

УРЕДБУ
о изменама и допунама Уредбе о царинским поступцима
и царинским формалностима
Члан 1.
У Уредби о царинским поступцима и царинским формалностима („Службени гласник РС”, бр. 39/19 и 8/20 – у даљем тексту:
Уредба), у члану 2. тачка 16) после речи: „улазиˮ додају се речи:
„или је предвиђено да уђеˮ.
У тач. 41) и 42) реч: „изгледˮ замењује се речју: „угледˮ.
Члан 2.
У члану 15. став 2. после речи: „повреде” додају се речи:
„укључујући и тешко кривично дело”.
У тачки 3), речи: „лице надлежно” замењују се речима: „запослени надлежан”.
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Члан 3.
Члан 28. мења се и гласи:
„Члан 28.
Критеријум из члана 28. тачка 1) Царинског закона сматра се
да је испуњен ако:
1) у управном или судском поступку у последње три године
није донета правноснажна одлука којом је неко од лица из тачке 2)
овог става оглашено одговорним за озбиљан или поновљен прекршај царинских или пореских прописа у вези са својом привредном
делатношћу, и
2) ниједно од следећих лица није починило тежа кривична
дела у вези са својом привредном делатношћу, укључујући привредну делатност подносиоца захтева, и то:
(1) подносилац захтева,
(2) запослени одговоран за царинска питања подносиоца захтева,
(3) одговорно лице подносиоца захтева или лице које врши
контролу над његовим управљањем.
Критеријум из члана 28. тачка 1) Царинског закона може се
сматрати испуњеним, акo нaдлeжaн цaрински oргaн, с oбзирoм нa
брoj или oбим цaринских пoступaкa пoднoсиoцa зaхтeвa, смaтрa
дa je пoврeдa прoписa нeзнaтнa и нe дoвoди у сумњу „дoбру вeруˮ
пoднoсиoцa зaхтeвa.
Ако је лице из става 1. тачка 2) подтачка (3) овог члана пословно настањено или има боравиште ван царинског подручја Републике Србије, надлежан царински орган процењује испуњење
критеријума из члана 28. тачка 1) Царинског закона на основу евиденција и информација које су му на располагању.
Ако је подносилац захтева пословно настањен мање од три
године, царински орган испуњење критеријума из члана 28. тачка
1) Царинског закона процењује на основу евиденција и информација које су му на располагању.ˮ
Члан 4.
У члану 109. у тачки 2) подтачка (2) тачка и запета замењују
се тачком, а тачка 3) брише се.
Члан 5.
У члану 120. став 5. тачка 1) после речи: „општих трошковаˮ
додаје се реч: „продајеˮ.
Члан 6.
У члану 130. после става 1. додају се ст. 2. и 3, који гласе:
„Одредбе члана 74. став 4. Царинског закона примењују се
без захтева декларанта и када су добијени производи добијени од
робе стављене у поступак активног оплемењивања а која би у тренутку прихватања прве декларације за стављање те робе у поступак активног оплемењивања подлегала привременој или коначној
антидампиншкој дажбини, компензаторној дажбини, заштитној
мери или додатној дажбини због суспензије концесија да je у том
тренутку декларисана за стављање у слободан промет, а случај није
обухваћен чланом 277. став 1. тач. 6), 7), 9) или 11) ове уредбе.
Ставови 1. и 2. овог члана не примењују се ако роба стављена
у поступак активног оплемењивања више не подлеже привременој
или коначној антидампиншкој дажбини, компензаторној дажбини,
заштитној мери или додатној дажбини због суспензије концесија у
тренутку настанка царинског дуга за добијене производе.ˮ
Члан 7.
У члану 131. став 1. тачка 1) речи: „где сеˮ замењују се речима : „где јеˮ.
Члан 8.
У члану 177. став 1. тачка 1) реч: „којиˮ брише се.
Члан 9.
У члану 201. став 1. тачка 2) мења се и гласи:
„2) је роба декларисана за царински поступак или је поново извезена најкасније трећег дана по њеном допремању, или најкасније шестог дана по њеном допремању у случају овлашћеног
примаоца из члана 199. став 4. тачка 2) Царинског закона, осим
ако царински орган захтева да се роба прегледа у складу са чланом
124. став 3. Царинског закона.ˮ
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Члан 10.
У члану 209. став 1. тачка 3) реч: „спољногˮ замењује се речју: „унутрашњегˮ.
Члан 11.
У члану 244. после става 2. додају се ст. 3. и 4, који гласе:
„Ако је надзорна царинарница захтевала у складу са чланом
158. став 5. Царинског закона да се роба допреми царинарници
зато што је царински орган утврдио нови озбиљан финансијски
ризик или другу посебну ситуацију у вези са одобрењем за подношење декларације у облику евидентирања у пословним књигама
декларанта уз одустајање од обавезе допремања робе, надзорна
царинарница носиоца тог одобрења обавештава о:
1) року у којем мора царинарници допремити робу обухваћену тим ситуацијама;
2) обавези уношења датума обавештавања о допремању робе
у евиденцију и
3) обавези поштовања става 1. тач. 1)–5) и тачке 7) овог члана.
Роба из става 3. овог члана пушта се у складу са чланом 168.
Царинског закона.ˮ
Члан 12.
У члану 273. став 1. у тачки 6) на крају тачка се замењује
тачком и запетом и додаје се тачка 7), која гласи:
„7) је роба из глава од 1 до 24 Царинске тарифе, чија царинска вредност није већа од 150.000 евра у динарској противвредности, већ стављена или ће бити стављена у поступак активног
оплемењивања, а биће уништена под царинским надзором услед
изузетних и оправданих околности.ˮ
У ставу 2. тачка 7) брише се.
Члан 13.
У члану 276. став 1. тачка 2) мења се и гласи:
„2) ако се износ увозних дажбина обрачунава у складу са
чланом 73. Царинског закона, ако би роба намењена за стављање
у поступак активног оплемењивања подлегала мерама пољопривредне или трговинске политике, у случају декларисања за стављање у слободан промет и ако случај није обухваћен чланом 277.
став 1. тач. 6), 7), 9) или 11) ове уредбе.ˮ
Члан 14.
У члану 277. став 1. тачка 8) мења се и гласи:
„8) прераду робе у производе који ће бити уграђени у ваздухоплове или коришћени за ваздухоплове за које је издата потврда
о овлашћеном пуштању у употребу (ЕАSA образац 1) или једнако
важнe потврде у складу са прописима у области ваздушног саобраћаја.ˮ
Члан 15.
Наслов изнад члана 279. и члан 279. бришу се.
Члан 16.
Члан 290. мења се и гласи:
„Члан 290.
Ако се домаћа роба смешта заједно са страном робом у простору за смештај за царинско складиштење и није могуће у сваком
тренутку идентификовати сваку врсту робе или би то било могуће уз
несразмерне трошкове, у одобрењу из члана 184. став 1. тачка 2) Царинског закона утврђује се вођење одвојеног књиговодства у погледу
сваке врсте робе, царинског статуса и, по потреби, порекла робе.
Домаћа роба која је ускладиштена заједно са страном робом
у простору за смештај из става 1. овог члана, мора да има исту
осмоцифрену тарифну ознаку, исти тржишни квалитет и иста техничка својства.
За потребе става 2. овог члана, сматра се да страна роба, која
у тренутку смештаја заједно са домаћом робом подлеже привременој или трајној антидампишкој дажбини, компензаторној дажбини
или додатној дажбини због суспензије концесија у случају декларисања робе за стављање у слободан промет, нема исти тржишни
квалитет као домаћа роба.
Став 3. овог члана не примењује се ако се страна роба смешта заједно са домаћом робом која је претходно била декларисана
као страна роба за стављање у слободан промет и за коју су плаћене дажбине из става 3. овог члана.ˮ
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Члан 17.
У члану 291. после става 7. додају се ст. 8. и 9, који гласе:
„У случају када се страна роба привремено износи из слободне зоне на други део царинског подручја Републике Србије
ради испитивања, атестирања, оправке, маркетиншког презентирања или ради обављања појединих фаза производње потребно је
одобрење надзорног царинског органа.
Царински орган одобрава изношење робе у складу са ставом
8. овог члана ако корисник слободне зоне води одговарајућу евиденцију о тој роби и ако се положи обезбеђење за плаћање царинског дуга који би могао настати за ту робу.ˮ
Члан 18.
У члану 334. после става 2. додају се ст. 3. и 4, који гласе:
„Ако други царински орган добије доказе, пре истека рока из
члана 131. став 1. тачка 1) ове уредбе, да је место у којем се догодио догађај који доводи до настанка царинског дуга у његовој надлежности, тај царински орган одмах, а најкасније у року из члана
131. став 1. тачка 1) ове уредбе шаље образложен захтев царинском органу отпреме да пренесе надлежност за покретање поступка наплате царинског дуга на царински орган који подноси захтев.
Царински орган отпреме потврђује пријем захтева из става
3. овог члана и у року од 28 дана од дана слања захтева обавештава царински орган који подноси захтев да ли пристаје да испуни
захтев и пренесе му надлежност за покретање поступка наплате
царинског дуга.”
Члан 19.
У члану 349. став 6. мења се и гласи:
„Национални поступак транзита сматра се завршеним када:
1) се изврши одговарајући унос у пословну евиденцију пошиљаоца, или
2) оператор фиксне транспортне инсталације потврди да је
роба која се транспортовала фиксном транспортном инсталацијом:
(1) стигла у погон примаоца,
(2) укључена у транспортну, односно дистрибутивну мрежу
примаоца или
(3) напустила царинско подручје Републике Србије.”
После става 6. додаје се став 7, који гласи:
„Страна роба сматра се да је у привременом смештају од тренутка када је поступак националног транзита завршен у складу са
ставом 6. тачка 1) или ставом 6. тачка 2) подтач. (1) и (2) овог члана.”
Члан 20.
У члану 370. после става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Подносилац захтева и носилац поступка могу бити пословно настањени на царинском подручју Републике Србије.ˮ
Члан 21.
У члану 374. после става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Подносилац захтева и носилац поступка могу бити пословно настањени на царинском подручју Републике Србије у погледу
робе из става 1. тачка 2) овог члана.ˮ
Члан 22.
У члану 377. после става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Подносилац захтева и носилац поступка могу бити пословно настањени на царинском подручју Републике Србије.ˮ
Члан 23.
У члану 379. после става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Подносилац захтева и носилац поступка могу бити пословно настањени на царинском подручју Републике Србије.ˮ
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Члан 26.
После члана 385. додају се наслов изнад члана 385а и члан
385а, који гласе:
„Роба која се премешта или употребљава у оквиру војних
активности на основу Обрасца 302
385a
Потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина одобрава
се за робу која се премешта или употребљава у оквиру војних активности на основу Обрасца 302.
Подносилац захтева и носилац поступка могу бити пословно
настањени на царинском подручју Републике Србије.ˮ
Члан 27.
У члану 387. после става 2. додаје се став 3, који гласи:
„За робу из члана 385а став 1. ове уредбе рок за окончање
поступка је 24 месеца од дана стављaња робе у поступак привременог увоза, осим ако се међународним споразумима не утврди
дужи рок.ˮ
Члан 28.
У члану 399. став 1. тачка 8) мења се и гласи:
„8) роба која се премешта или употребљава у оквиру војних
активности на основу Обрасца 302;ˮ
Члан 29.
У члану 404. после става 2. додајe се стaв 3, који гласи:
„Ако се роба која се транспортује фиксном транспортном инсталацијом изнесе из царинског подручја Републике Србије том
инсталацијом, сматра се да је та роба допремљена царинарници у
тренутку уласка у фиксну транспортну инсталацију.”
Члан 30.
У члану 413. став 3. после речи: „органи” додају се речи:
„обавештавају излазну царинарницу о измени уговора и”.
Члан 31.
У члану 414. после става 2. додаје се став 3. који гласи:
„Ако је извозна царинарница обавештена у складу са чланом
413. ове уредбе да роба није изнета из царинског подручја Републике Србије, извозна царинарница одмах поништава декларацију,
и према потреби, одмах поништава релевантне потврде о изласку
робе које су издате у складу са чланом 407. став 1. ове уредбе.ˮ
Члан 32.
У наслову изнад члана 453, после речи: „царинарнице” додају се речи: „и начин продаје робе”.
У ставу 4. после речи: „као и даˮ додаје се реч: „лиˮ.
После става 4. додају се ст. 5. и 6, који гласе:
„Јавна продаја се врши електронским надметањем у апликацији за електронску продају робе.
У случају недоступности апликације, царински орган може
да донесе одлуку да се јавна продаја врши усменим надметањем
уз присуство понуђача пред комисијом.ˮ
Члан 33.
У члану 456. ст. 1. и 2. мењају се и гласи:
„Јавна продаја објављује се на интернет страници Управе царина најкасније 10 дана пре дана јавне продаје.
Оглас о јавној продаји садржи: назив царинарнице, датум
јавне продаје, време почетка и време завршетка јавне продаје, као
и обавештење да се детаљне информације налазе у апликацији за
јавну продају робе.ˮ

Члан 24.
У члану 380. после става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Подносилац захтева и носилац поступка могу бити пословно настањени на царинском подручју Републике Србије.ˮ

Члан 34.
У члану 457. став 1. после речи: „ценеˮ ставља се тачка, а
речи: „царинске робе, и 1% на име трошкова трансфера новчаних
средстава.” бришу се.
Став 2. мења се и гласи:
„Кауција се уплаћује на рачун царинарнице.ˮ

Члан 25.
У члану 385. после става 1. додаје се став 2, који гласи:
„Подносилац захтева и носилац поступка могу бити пословно настањени на царинском подручју Републике Србије.ˮ

Члан 35.
У члану 458. став 3. мења се и гласи:
„Јавна продаја из ст. 1. и 2. овог члана сматра се неуспелом ако нема довољно пријављених учесника којима је одобрено
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учешће или ако након истека времена предвиђеног за надметање
нико од пријављених учесника којима је одобрено учешће, за робу
није понудио цену већу од почетне.ˮ

Члан 41.
Oвa урeдбa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд oбjaвљивaњa у
„Службeнoм глaснику Рeпубликe Србиjeˮ.
05 број 110-12169/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

Члан 36.
Члан 459. мења се и гласи:
„Члан 459.
Записник о јавној продаји генерише се у апликацији за електронску продају и доступан је у апликацији одмах по истеку надметања. Записник садржи податке о роби, броју учесника у надметању, почетној цени робе, постигнутој продајној цени, начину
продаје, статусу продаје и купцу.
Записник о јавној продаји потписују чланови комисије.
Приговор се може поднети у року од три дана од дана доступности записника у апликацији.
О поднесеном приговору царинарница одлучује у року од
три дана од дана подношења приговора.ˮ
Члан 37.
У наслову изнад члана 462, после речи: „робе” додаје се запета и речи: „осим нафте и деривата нафте,”.
У члану 462. став 1. после речи: „друга роба” додаје се запета
и речи: „осим нафте и деривата нафте,”.
Члан 38.
После члана 462. додају се наслов изнад члана 462а и члан
462а, који гласе:
„Продаја лако кварљиве робе, живих животиња, нафте и
деривата нафте
Члан 462а
Лако кварљива роба, живе животиње, нафта и деривати нафте
могу се продати у складу са прописима којима се уређује промет
такве робе, прикупљањем понуда или непосредном погодбом.”
Члан 39.
У Прилогу 29 после става 1. додају се ст. 2. и 3, који гласе:
„Уз то, ниједан од следећих облика поступања не сме довести
до неоправдане предности у погледу увозне дажбине.
За потребе става 2. овог прилога сматра се да било који од
дозвољених уобичајених облика поступања наведених у наставку
који узрокују промену осмоцифрене тарифне ознаке или порекла
стране робе доводи до неоправдане предности у погледу увозне
дажбине ако би роба у тренутку започињања дозвољених уобичајених облика поступања подлегла привременој или трајној антидампишкој дажбини, компензаторној дажбини, заштитној мери
или додатној дажбини због суспензије концесија у случају пријављивања робе за стављање у слободан промет.”
Члан 40.
Прилог 16. који је одштампан уз Уредбу и чини њен саставни
део, замењује се Прилогом 16. који је одштампан уз ову уредбу и
чини њен саставни део.
Прва колона
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Прилог16.
НАПОМЕНЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЦАРИНСКЕ ВРЕДНОСТИ
Чланови 52. и 56. Царинског закона прописан је начин утврђивања царинске вредности увезене робе. Методе вредновања
утврђене су по редоследу примене. Примарни метод царинског
вредновања дефинисан је чланом 52. Царинског закона и увезену
робу треба вредновати у складу са одредбама тог члана увек када
су испуњени услови прописани у њему.
Ако се царинска вредност не може утврдити према одредбама члана 52. Царинског закона, одредиће се по редоследу утврђеном чланом 56. став 3. Царинског закона. Осим у случајевима
предвиђеним у члану 56. став 2. Царинског закона, само ако се царинска вредност не може одредити према одредбама одређене тачке члана 56. став 3. Царинског закона, могу се применити одредбе
тачке која непосредно следи.
Ако увозник не захтева да се измени редослед примене члана
56. став 3. тач. 3) и 4) Царинског закона, поступиће се по нормалном редоследу. Ако увозник то захтева, али се покаже да је немогуће утврдити царинску вредност према одредбама члана 56. став
3. тачка 4) Царинског закона, царинска вредност одредиће се према одредбама члана 56. став 3. тачка 3) Царинског закона, ако се
тако може одредити.
Ако се царинска вредност не може утврдити према одредбама члана 52. и члана 56. ст. 1. и 2. Царинског закона, одредиће се
према одредбама члана 56. став 4. Царинског закона.
Ради примене одредаба које се односе на утврђивање царинске вредности, царински орган користи информације припремљене на начин који је у складу са општеприхваћеним рачуноводственим начелима у Републици Србији, из члана 2. став 1. тачка 40)
ове уредбе, а који је погодан с обзиром на одређени члан. На пример, одређивање уобичајене добити и општих трошкова продаје
према одредбама члана 120. ове уредбе, вршило би се уз помоћ
информација припремљених на начин који је у складу са општеприхваћеним рачуноводственим начелима у Републици Србији. С
друге стране, одређивање уобичајене добити и општих трошкова
према одредбама члана 56. став 3. тачка 4) подтачка (2) Царинског
закона, вршило би се уз помоћ информација припремљених на начин који је у складу с општеприхваћеним рачуноводственим начелима у земљи производње. Још један пример: одређивање неког
елемента од предвиђених у члану 53. став 1. тачка 2) подтачка (2)
Царинског закона предузетих у Републици Србији вршило би се уз
помоћ информација на начин који је у складу с општеприхваћеним
рачуноводственим начелима Републике Србије.
Друга колона

Одредбе Царинског закона и ове уредбе
на које се односе напомене

Напомене

Члан 52. став 1. Царинског закона

Стварно плаћена цена или цена која треба да се плати односи се на цену увезене робе. Стога, пренос дивиденди или друге
исплате купца продавцу, које се не односе на увезену робу, нису део царинске вредности.

Члан 52. став 3. тачка 1) подтачка (3)
Царинског закона

Пример таквих ограничења је случај када продавац захтева од купца аутомобила да их не продаје нити излаже пре одређеног
датума који представља почетак године извесног модела.

Члан 52. став 3. тачка 2) Царинског
закона

Ако је продаја или цена предмет неког услова или ограничења за које вредност не може да се утврди у односу на робу која се
вреднује, трансакцијска вредност није прихватљива за царинске потребе.
Неки примери овога би били:
(1) продавац утврђује цену увезене робе под условом да купац купи и другу робу у одређеним количинама;
(2) цена увезене робе зависи од цене или цена по којима купац увезене робе продаје другу робу продавцу увезене робе;
(3) цена се утврђује на основу начина плаћања који није у вези с увезеном робом, као на пример, када је увезена роба
полупроизвод који продавац обезбеђује под условом да прими одређену количину готове робе.
Услови или ограничења повезани са производњом или пласманом увезене робе не резултирају одбацивањем трансакцијске
вредности. На пример, чињеница да купац обезбеђује продавцу инжењеринг и планове урађене у Републици Србији не резултира
одбацивањем трансакцијске вредности за сврхе примене члана 52. Царинског закона.
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Члан 56. став 3. тач. 1) и 2) Царинског
закона
и
Члан 119. ст. 1–4. ове уредбе
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Приликом примене ових чланова, царински орган ће, кад год је то могуће, користити, по потреби, продају истоветне или сличне
робе, на истом комерцијалном нивоу и у приближно истој количини као и роба која се вреднује. Кад нема такве продаје, може се
користити продаја истоветне или сличне робе, по потреби, која се врши под једним од следећа три услова:
(1) продаја на истом комерцијалном нивоу али у различитим количинама;
(2) продаја на различитом комерцијалном нивоу али у приближно истим количинама или
(3) продаја на различитом комерцијалном нивоу и у различитим количинама.
Кад се пронађе продаја која испуњава било који од претходна три услова, извршиће се усклађивање, према потреби:
(1) само за количинске факторе;
(2) само за факторе који се односе на комерцијални ниво; или
(3) и за факторе који се односе на комерцијални ниво и за количинске факторе.
Израз „и/или” омогућава флексибилност у коришћењу купопродаја и у потребном усклађивању у вези са условима из става 1. ове
напомене.
Ради примене члана 56. став 3. тач. 1) и 2) Царинског закона и члана 119. ст. 1–4. ове уредбе, трансакцијска вредност истоветне
или сличне увезене робе, по потреби, је царинска вредност прилагођена у складу са чланом 119. ст. 2. и 3. ове уредбе, која је већ
претходно прихваћена у складу са чланом 52. Царинског закона и чланом 111. ове уредбе.
Услов за усклађивање услед различитих комерцијалних нивоа или различитих количина јесте да такво усклађивање, без обзира
да ли води повећању или смањењу вредности, може да се врши само на основу доказа који јасно показују оправданост и тачност
усклађивања, на пример важећих ценовника који садрже цене које се односе на различите нивое или различите количине. На
пример, ако се увезена роба која се вреднује састоји од пошиљке од 10 јединица, а једина истоветна или слична увезена роба,
по потреби, за коју постоји трансакцијска вредност је из продаје у којој је било 500 јединица, а при томе је познато да продавац
даје попуст на количину, потребно усклађивање се може постићи на основу ценовника продавца и коришћењем цене која се
може применити на продају 10 јединица. То не значи да је обавезно да је продаја извршена у количинама од 10, ако је утврђено
да је ценовник bona fide у продајама других количина. У одсуству једне такве објективне мере није примерено да се царинске
вредности одређују према одредбама члана 56. став 3. тач. 1) и 2) Царинског закона и члана 119. ст. 1–4. ове уредбе.
Под појмом „јединична цена по којој се ... роба продаје у највећој укупној количини”, сматра се цена по којој се највећи број
јединица продаје лицима која нису повезана са лицима од којих ту робу купују на првом комерцијалном нивоу након увоза, на
којем се врше такве продаје.
На пример, роба се продаје према ценовнику којим се предвиђају повољне јединичне цене за куповину већих количина.
Продајна
количина

Јединична
цена

Број
продаја

Укупна количина
продата по свакој
од цена

1 до 10 јединица

100

10 продаја по 5 јединица
5 продаја по 3 јединице

65

11 до 25 јединица

95

5 продаја по 11 јединица

55

преко 25 јединица

90

једна продаја од 30 јединица
једна продаја од 50 јединица

80

Највећи број јединица продат по једној цени јесте 80; према томе, јединична цена која се односи на највећу укупну количину је
90.
Још један пример за случајеве када се врше две продаје. У првој се продаје 500 јединица по цени од 95 новчаних јединица за
сваку. У другој продаји продаје се 400 јединица по цени од 90 новчаних јединица за сваку. У овом примеру највећи број јединица
продатих по одређеној цени је 500; према томе, јединична цена која се односи на највећу укупну количину је 95.
Трећи пример се односи на ситуацију у којој се продају разне количине по разним ценама.
а) Продаје

Члан 56. став 3. тачка 3) Царинског
закона
и
Члан 120. ст. 1, 2, 3. и 5. ове уредбе

Продајна количина

Јединична цена

40 јединица
30 јединица
15 јединица
50 јединица
25 јединица
35 јединица
5 јединица

100
90
100
95
105
90
100

Укупно продата количина

Јединична цена

65
50
60
25

90
95
100
105

б) Укупно

У овом примеру, највећи број јединица продатих по одређеној цени је 65; према томе, јединична цена за највећи број јединица је
90.
Треба напоменути да „добит и општи трошкови продаје” који се помињу у члану 120. став 5. тачка 1) ове уредбе, треба да се
рачунају као целина. Износ за потребе овог умањења треба да се утврди на основу података које обезбеди или су обезбеђени у
име декларанта, осим ако се износ који је он навео не слаже с оним који су добијени на основу продаје увезене робе исте врсте
или групе у Републици Србији. Кад се износ који даје декларант не слаже са тим износима, износ за добит и опште трошкове
продаје може се заснивати на релевантним подацима из других извора, а не на онима које је обезбедио или су обезбеђени у име
декларанта.
Дажбине које се плаћају у Републици Србији приликом продаје робе, а које се не одузимају према одредбама члана 120. став 5.
тачка 3) ове уредбе, одузимају се према одредбама члана 120. став 5. тачка 1) ове уредбе.
При утврђивању уобичајене провизије или уобичајене добити и општих трошкова продаје према одредбама члана 120. ст. 1, 2. и
5. ове уредбе, питање да ли је одређена роба исте „врсте или групе” као нека друга роба мора се утврдити од случаја до случаја,
с обзиром на дате околности. Треба испитати продају, у Републици Србији, најуже групе или асортимана увезене робе исте врсте
или групе која обухвата робу која се вреднује и за коју се могу обезбедити потребни подаци. За сврхе члана 56. став 3. тачка 3)
Царинског закона и члана 120. ове уредбе, „роба исте врсте или групе” обухвата како робу увезену из исте земље као и роба која
се вреднује тако и робу увезену из других земаља.
Ради примене одредбе члана 120. став 2. ове уредбе, израз „у најкраћем року” подразумева рок до којег је продаја увезене робе
или истоветне или сличне робе извршена у довољној количини да би се утврдила јединична цена.
Кад се примењује метод из члана 120. став 3. ове уредбе, одбици за додату вредност од обраде или прераде засниваће се
на објективним и мерљивим подацима који се односе на трошкове таквог рада. Основу за те калкулације представљале би
прихваћене индустријске формуле, рецептуре, методи изградње и друга индустријска пракса те гране.
Метод процене предвиђен у члану 120. став 3. ове уредбе нормално се не би примењивао када роба изгуби свој идентитет због
даље обраде или прераде. Има и таквих случајева у којима се за увезену робу која изгуби свој идентитет може тачно и без већих
тешкоћа одредити вредност додата обрадом или прерадом. С друге стране, има и случајева у којима увезена роба задржава свој
идентитет али чини тако мали део робе која се продаје у Републици Србији да не би било оправдано да се примењује овај метод
вредновања. С обзиром на горе изнето, свака ситуација те врсте мора се размотрити од случаја до случаја.

30. децембар 2021.
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Члан 56. став 3. тачка 4) Царинског
закона

По правилу, царинска вредност се одређује према одредбама овог члана, на основу података којима се у том тренутку располаже у
Републици Србији. Да би се утврдила обрачуната вредност, може бити потребно да се испитају трошкови производње робе која се
вреднује, као и други подаци који се морају добавити из других земаља, изван Републике Србије. Осим тога, у већини случајева
произвођач робе неће бити у надлежности органа Републике Србије. Примена метода обрачунате вредности углавном ће бити
ограничена на оне случајеве у којима су купац и продавац узајамно повезани, а произвођач је спреман да органима Републике
Србије поднесе потребне калкулације и пружи олакшице за било коју евентуално накнадно потребну проверу.
„Трошкови” и „вредност” из члана 56. став 3. тачка 4) подтачка (1) Царинског закона одредиће се на основу података који
се односе на производњу робе која се вреднује, обезбеђених од произвођача или у његово име. Подаци ће се заснивати на
комерцијалном књиговодству произвођача, под условом да је такво књиговодство у сагласности са општеприхваћеним
рачуноводственим начелима који се примењују у земљи у којој се роба производи.
„Износ добити и општих трошкова” из члана 56. став 3. тачка 4) подтачка (2) Царинског закона одређиваће се на основу података
обезбеђених од произвођача или у његово име, осим у случају кад се износи које је он навео не слажу са онима које се обично
јављају у продаји робе исте врсте или групе као што је роба која се вреднује, а коју производе произвођачи у земљи извоза за
извоз у Републику Србију.
Подразумева се да се никакви трошкови или вредност елемената о којима се говори у овом члану неће рачунати два пута
приликом одређивања обрачунате вредности.
Треба напоменути да се, у овом контексту, „износ добити и општих трошкова” мора узимати као целина. Према томе, ако је
у било ком појединачном случају износ добити произвођача низак, а општи трошкови су му високи, његова добит и општи
трошкови узети заједно могу ипак да се слажу с онима који се обично јављају при продаји робе исте врсте или групе. Таква
ситуација може да настане, на пример, ако се производ лансира у Републици Србији, а произвођач не прихвати никакву добит
или прихвати малу добит да би неутралисао високе опште трошкове у вези с лансирањем. Кад произвођач може да покаже да,
због посебних трговинских околности, продајом увезене робе остварује малу добит, треба узети у обзир његову стварну добит
под условом да располаже веродостојним трговинским разлозима којима то може да оправда, као и да је његова политика цена
резултат уобичајене политике цена у тој грани производње. Таква ситуација може да настане, на пример, кад су произвођачи
принуђени да привремено снизе цене због непредвиђеног пада потражње, или кад продају робу да попуне асортиман робе која
се производи у Републици Србији, а прихвате ниску добит да би одржали конкурентност. Кад износи продавца за добит и опште
трошкове нису у складу с онима које се обично јављају при продаји робе исте врсте или групе као роба која се вреднује, а коју
производе произвођачи у земљи извоза за извоз у Републику Србију, износ за добит и опште трошкове може да се заснива на
одговарајућим подацима из других извора, изван оквира које је дао произвођач робе или који су дати у његово име.
Ако се, ради утврђивања обрачунате вредности, употребе други подаци, а не они које је дао произвођач или који су дати у
његово име, царински орган ће у складу са чланом 9. ст. 1. и 2. Царинског закона, обавестити декларанта, на његов захтев, о
употребљеним подацима, њиховим изворима и обрачунима заснованим на њима.
Одређивање да ли је нека роба „исте врсте или групе” као нека друга роба мора се вршити од случаја до случаја, узимајући
у обзир и дате околности. У утврђивању уобичајене добити и општих трошкова према одредбама члана 56. став 3. тачка 4)
Царинског закона, треба испитати продаје најуже групе или асортимана робе за извоз у Републику Србију, којим је обухваћена и
роба која се вреднује, а за коју се могу обезбедити потребни подаци. За сврхе члана 56. став 3. тачка 4) Царинског закона „роба
исте врсте или групе” мора да буде из исте земље као и роба која се вреднује.

Члан 53. став 1. тачка 2) подтачка (2)
Царинског закона

Два фактора утичу на распоређивање елемената дефинисаних у члану 53. став 1. тачка 2) подтачка (2) Царинског закона на
увезену робу – вредност самог елемента и начин на који се та вредност приписује увезеној роби. Распоређивање елемената треба
да се врши на разуман начин, сходно околностима и у складу с општеприхваћеним рачуноводственим начелима.
Што се тиче вредности елемената, ако увозник уз одређене трошкове прибави елемент од неког продавца с којим није повезан,
ти трошкови представљају вредност елемента. Ако је произвођач елемента сам увозник или неко лице које је с њим повезано,
трошкови производње елемента би били његова вредност. Ако је увозник већ раније користио елемент, без обзира на то да ли га је
увозник добавио или произвео, првобитни трошкови набавке или производње елемента, водећи рачуна о коришћењу, морали би
да се смање да би се добила вредност елемента.
Кад се једном одреди вредност елемената, потребно је распоредити ту вредност на увезену робу. Постоје разне могућности. На
пример, вредност се може доделити првој пошиљци ако увозник жели да одједном плати дажбине на целокупну вредност. Као
други пример, увозник може да захтева да се вредност распореди на један део јединица произведених до времена прве испоруке.
Или још један пример: он може да захтева да се та вредност распореди на целу предвиђену производњу ако постоје уговори или
чврсте обавезе за ту производњу. Метод распоређивања ће зависити од документације коју поднесе увозник.
Пример за илустрацију напред наведеног: увозник обезбеђује произвођачу калуп који ће се користити у производњи увезене робе
и уговори с њим да купи 10.000 јединица. До рока приспећа прве испоруке од 1.000 јединица, произвођач је већ произвео 4.000
јединица. Увозник може да захтева да царински орган распореди вредност калупа на 1.000 јединица, 4.000 јединица или 10.000
јединица.

Члан 53. став 1. тачка 2) подтачка (4)
Царинског закона

Додаци за елементе дефинисане у члану 53. став 1. тачка 2) подтачка (4) Царинског закона, треба да се заснивају на објективним и
мерљивим подацима. Да би се тешкоће одређивања вредности које треба додати свеле на минимум и за декларанта и за царинског
органа, треба, колико год је могуће, користити у том моменту доступне податке из система пословне евиденције купца.
За оне елементе које обезбеди купац, а које је купац купио или изнајмио, додатак би представљао трошак куповине или
најамнине. За елементе који су јавно власништво, осим за трошкове набављања њихове копије, неће се ништа додавати.
Једноставност одређивања вредности које треба додати зависиће од структуре и система управљања конкретног привредног
субјекта, као и од књиговодствених метода које примењује.
На пример, могуће је да привредни субјекат који увози разне производе из више земаља, води књиговодствену евиденцију свог
центра за обликовање изван Републике Србије, на начин којим се прецизно показују трошкови везани за одређени производ. У
таквим случајевима може се вршити непосредно усклађивање, према одредбама члана 53. Царинског закона.
У другом случају привредни субјекат може да сноси трошкове центра за обликовање који се налази изван Републике Србије
као општи трошак, без распоређивања на поједине производе. Тада се, у односу на увезену робу, може извршити одговарајуће
усклађивање према одредбама члана 53. Царинског закона распоређивањем укупних трошкова центра за обликовање на
целокупну производњу која има користи од центра за обликовање и додавањем тако распоређених трошкова на јединицу увоза.
Разлике у наведеним околностима, наравно, захтеваће да се узму у обзир разни фактори приликом одређивања правилног метода
распоређивања трошкова.
У случајевима кад у производњи елемента о коме је реч у одређеном периоду учествује неколико земаља, усклађивање треба да се
ограничи на стварно додату вредност том елементу изван Републике Србије.

Члан 53. став 1. тачка 3) Царинског
закона

Накнаде за коришћење ауторског права и лиценцне накнаде из члана 53. став 1. тачка 3) Царинског закона, могу да обухватају,
поред осталог исплате за патенте, заштитне знакове и ауторска права.

Члан 53. став 2. Царинског закона

Кад нема објективних и мерљивих података у погледу елемената које треба додати према одредбама члана 53. Царинског закона,
не може се одредити трансакцијска вредност према одредбама члана 52. Царинског закона. Као илустрација тога, на пример,
накнада за коришћење ауторског права се плаћа на основу цене у продаји једног литра неког производа у Републици Србији, који
је увезен на килограм, а после увоза претворен у раствор. Ако се накнада за коришћење ауторског права заснива делимично на
увезеној роби, а делимично на другим факторима који немају никакве везе с увезеном робом (на пример када се увезена роба
меша са домаћим састојцима и не може се више одвојено препознати, или кад се накнада за коришћење ауторског права не може
разграничити од специјалних финансијских аранжмана између купца и продавца) не би било исправно извршити додавање за
накнаду за коришћење ауторског права. Ако се износ ове накнаде за коришћење ауторског права заснива само на увезеној роби и
може се лако измерити, могуће је извршити додавање на цену која је стварно плаћена или треба да се плати.

Прва колона

Друга колона

Одредбе ове уредбе на које се односе
напомене

Напомене

Члан 104. став 1. тачка 5) ове уредбе

Сматра се да једно лице контролише друго, када је ово прво, правно или оперативно, у положају да ограничава или усмерава
пословање другог лица.
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Члан 111. ове уредбе

Чланом 111. ове уредбе прописани су различити начини утврђивања прихватљивости трансакцијске вредности.
Став 1. предвиђа да ће се, у случајевима када су купац и продавац повезани, испитати околности купопродаје, а трансакцијска
вредност ће се прихватити као царинска вредност под условом да та повезаност није утицала на цену. Испитивање околности се
неће вршити у свим случајевима у којима су купац и продавац међусобно повезани. Такво испитивање биће потребно само када
постоји сумња у погледу прихватљивости цене. Ако царински орган нема никаквих сумњи у погледу прихватљивости цене, треба
да је прихвати без тражења додатних података од декларанта. На пример, царински орган је можда већ раније испитао тај однос,
или можда већ располаже детаљним подацима о купцу и продавцу и већ се уверио на основу таквих испитивања или података да
њихова повезаност није утицала на цену.
Ако царински орган не може да прихвати трансакцијску вредност без даљег испитивања, треба да омогући декларанту да
обезбеди детаљније податке који су потребни царинском органу да испита околности купопродаје. У том контексту царински
орган мора да буде спреман да испита релевантне аспекте трансакције, укључујући начин на који купац и продавац организују
своје трговинске односе и начин на који је постигнута цена о којој је реч, да би утврдио да ли је њихова повезаност утицала на
цену. Ако може да се покаже да купац и продавац, иако су узајамно повезани у смислу члана 111. ове уредбе, купују и продају
један од другог као да нису повезани, то би значило да њихов однос није утицао на цену. На пример, ако је цена одређена у
складу са нормалном праксом одређивања цена у индустрији о којој је реч или начином на који продавац одређује цене за продају
купцима с којима није повезан, то значи да њихова повезаност није утицала на цену. И још један пример: где се покаже да је
цена довољна да обезбеди покриће трошкова и такву добит која је типична за укупну добит привредног субјекта остварену током
типичног временског периода (на пример, на годишњој основи) у купопродаји робе исте врсте или групе, то значи да није било
утицаја на цену.
Ставови 2–4. пружају могућност декларанту да покаже да је трансакцијска вредност приближно једнака једној од упоредних
вредности, а коју је претходно прихватио царински орган и стога је прихватљива према одредбама члана 52. Царинског закона
и члана 111. ове уредбе. Кад се задовољи критеријум из члана 111. ст. 2. и 3. ове уредбе, нема потребе да се испитује питање
утицаја у складу са чланом 111. став 1. ове уредбе. Ако царински орган већ располаже подацима на основу којих се без даљих
детаљних испитивања може уверити да је задовољен један од критеријума датих у члану 111. ст. 2. и 3. ове уредбе, онда нема
разлога да захтева од увозника да покаже да се критеријум може задовољити. Израз „купаца и продаваца који нису међусобно
повезаниˮ подразумева да купац ни у једном конкретном случају није повезан са продавцем.

Члан 111. ст. 2–4. ове уредбе

Приликом одређивања да ли је нека вредност „приближно једнака” некој другој вредности, треба узети у обзир низ фактора. Ти
фактори обухватају природу увезене робе, природу саме индустрије, годишње доба у ком се роба увози, као и да ли је разлика у
вредности од комерцијалног значаја. Пошто се ти фактори могу разликовати од случаја до случаја, било би немогуће применити
јединствени стандард за сваки појединачни случај, као на пример фиксни проценат. На пример, мала разлика у вредности код
једне врсте робе могла би да буде неприхватљива, док би велика разлика код неке друге врсте робе могла да буде прихватљива у
одређивању да ли је трансакцијска вредност приближно једнака упоредним вредностима које служе као критеријуми дати у члану
111. ст. 2. и 3. ове уредбе.

Члан 106. став 2. ове уредбе

Као пример посредног плаћања могла би се навести ситуација у којој купац подмири део или у целини дуг продавца.

Члан 122. став 1.
ове уредбе

Неки примери разумнe флексибилности били би следећи:
Истоветна роба – захтев да истоветна роба треба да буде извезена у исто или приближно исто време као и роба која се вреднује,
може се флексибилно тумачити; истоветна увезена роба, произведена у другој земљи а не земљи извозници робе која се вреднује,
могла би да послужи као основа за царинско вредновање; могу се користити и царинске вредности истоветнe увезене робе које су
већ утврђене применом члана 56. став 3. тач. 3) и 4) Царинског закона.
Слична роба – захтев да слична роба треба да буде извезена у исто или приближно исто време као и роба која се вреднује, може
се флексибилно тумачити; слична увезена роба произведена у другој земљи а не земљи извозници робе која се вреднује могла би
да послужи као основа за царинско вредновање; могу се користити и царинске вредности сличне увезене робе које су утврђене
применом члана 56. став 3. тач. 3) и 4) Царинског закона.
Метод дедукције – захтев да се роба продаје у „истом стању у каквом је увезена” у члану 120. став 1. ове уредбе може се
флексибилно тумачити; рок од „90 дана” из члана 120. став 2. ове уредбе може се флексибилно примењивати.

6113

На основу члана 43. став 1. тачка 1) Царинског закона („Службени гласник РС”, бр. 95/18, 91/19 – др. закон, 144/20 и 118/21)
и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

6114

На основу члана 43. став 1. тачка 1) Царинског закона („Службени гласник РС”, бр. 95/18, 91/19 – др. закон, 144/20 и 118/21)
и члана 43. став 1 . Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

ОД Л У КУ

ОД Л У КУ
о изменама Одлуке о условима за смањење царинских
дажбина на одређену робу
1. У Одлуци о условима за смањење царинских дажбина на
одређену робу („Службени гласник РС”, бр. 27/19, 29/19, 94/19,
156/20 и 86/21), у тачки 1. речи: „и живих свиња из тарифне ознаке
0103 91 10 00 Царинске тарифе” бришу се.
2. Тачка 2. мења се и гласи:
„2. Царинске дажбине на робу из тарифне ознаке 0102 29 49 00
износе 0%, у периоду до 31. децембра 2022. године.”.
3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се
од 1. јануара 2022. године.
05 број 483-12181/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

о условима и начину за смањење царинских дажбина на
одређену робу, односно за изузимање одређене робе од
плаћања царинских дажбина у 2022. години
1. Oвoм oдлукoм прoписуjу сe услoви и нaчин зa смaњeњe
цaринских дaжбинa нa oдрeђeну рoбу, oднoснo зa изузимaњe
oдрeђeнe рoбe oд плaћaњa цaринских дaжбинa у 2022. гoдини.
2. Цaринскe дaжбинe из тaчкe 1. oвe oдлукe смaњуjу сe, oднoснo нижe су oд стoпe цaринe утврђeнe у Зaкoну o Цaринскoj
тaрифи („Службeни глaсник РСˮ, бр. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18 – др.
закон и 91/19) зa слeдeћу рoбу:
Taрифнa
oзнaкa
0402 10 19 00

Нaимeнoвaњe
Млеко и павлака, концентровани или са садржајем
додатог шећера или друге материје за заслађивање: У
праху, гранулама или другим чврстим облицима, са
садржајем масноће не преко 1,5% по маси: без садржаја
додатог шећера или друге материје за заслађивање:
остало
ех у амбалажи нето масе 20 kg или више, али не преко 30
kg, за кондиторску индустрију и производњу сладоледа

Стoпa
цaринe
0

30. децембар 2021.
Taрифнa
oзнaкa

Број 132

67

Стoпa
цaринe

Taрифнa
oзнaкa

Млеко и павлака, концентровани или са садржајем
додатог шећера или друге материје за заслађивање: У
праху, гранулама или другим чврстим облицима, са
садржајем масноће преко 1,5% по маси: Без садржаја
додатог шећера или друге материје за заслађивање: са
садржајем масноће не преко 27% по маси: остало
ех за кондиторску индустрију и за производњу готових
производа погодних за бебе и малу децу из тар. бр. 1901
и 2104

0

3917 39 00 00

Цеви, цевчице, црева и прибор за њих (нпр: спојнице,
колена, прирубнице), пластичне масе: Oстaлe цeви,
цeвчицe и црeвa: oстaлe

6,5

3921 12 00 00

Oстaлe плoчe, листoви, филмoви, фoлиje и трaкe, oд
пластичне масе: Цeлулaрнe (ћeлиjaстe) структурe: oд
пoлимeрa винилхлoридa

0

3923 21 00 00

6,5

Маслац: са садржајем масноће по маси не преко 85%:
природни маслац: остали
ех у амбалажи нето масе 20 kg или више, али не преко 25
kg, за кондиторску индустрију и производњу сладоледа

0

Производи за транспорт или паковање робе, од пластичне
масе: Вреће и кесе (укључујући и купасте): Од полимера
етилена
ех ваздушасте вреће од полимер етилена за паковање
тонер кертриџа

3923 90 00 00

6,5

1202 42 00 00

Кикирики, непржен, непечен, у љусци или без љуске,
ломљен или неломљен: Остали: Без љуске, ломљен или
неломљен
ех за кондиторску индустрију и произвођаче производа
од кикирикија

2

Прoизвoди зa трaнспoрт или пaкoвaњe рoбe, oд
пластичне масе: Oстaлo

3924 10 00 00

Стоно посуђе, кухињско посуђе, остали производи за
домаћинство и хигијенски или тоалетни производи, од
пластичне масе: Стоно и кухињско посуђе и прибор
ex пoсудe зa лeд зa фрижидeрe

6,5

1517 90 99 00

Јестиве мeшaвинe или прeпaрaти oд мaсти или уљa
живoтињскoг, биљнoг или микробног пoрeклa или oд
фрaкциja рaзличитих мaсти или уљa из oвe глaвe, oсим
jeстивих мaсти или уљa и њихoвих фрaкциja из тaрифног
брoja 1516: Oстaлo: oстaлo: oстaлo
ех на бази палминог уља, за производњу готових
производа из тар. бр. 1704 и 2104 и Глава 18 и 19
Царинске тарифе

8

3926 30 00 00

Остали производи од пластичне масе и производи од
осталих материјала из тар. бр. 3901 до 3914: Фитинзи зa
нaмeштaj, кaрoсeриje и сличнo

6,5

3926 90 97 99

Oстaли прoизвoди oд пластичне масе и прoизвoди oд
oстaлих мaтeриjaлa из тaр. бр. 3901 дo 3914: Остало:
остало: oстaлo: остало
ex кућиштa, клипoви, дихтунзи, вeзицe зa кaблoвe

6,5

1702 90 95 00

Шећерни сирупи без садржаја додатих средстава
за ароматизацију или материја за бојење: Остало,
укључујући инвертни шећер и остали шећер и мешавине
шећерног сирупа који у сувом стању садрже 50%
фруктозе по маси: остало
ex лактулоза сируп

0

4007 00 00 00

Нити и коноп (корд) од вулканизованог каучука

3

4009 31 00 00

Цеви и црева од вулканизованог каучука, осим од тврде
гуме, са њиховим прибором или без прибора (на пример:
спојнице, колена, прирубнице): Ojaчaни или нa други
нaчин кoмбинoвaни сaмo сa тeкстилним мaтeриjaлимa:
бeз прибoрa

3

1801 00 00 00

Какао у зрну, цео или ломљен, сиров или пржен

0

4011 50 00 00

Нове спољашње пнеуматске гуме, од каучука: За бицикле

4

2009 11 99 00

Сок од поморанџе: Смрзнути: чија Brix вредност не
прелази 67: остали

15,2

4013 20 00 00

Унутрашње гуме, од каучука: За бицикле

4016 93 00 00

2,5

2102 10 31 00

Активни квасац: квасац за мешење (пекарски): суви

12

Остали производи од вулканизованог каучука, осим од
тврде гуме: Остало: производи за заптивање

2102 10 39 00

Активни квасац: квасац за мешење (пекарски): остали

12

4016 99 57 00

2,5

2103 90 90 10

Мешани зачини и мешана зачинска средства: Остало:
остало: припремљене зачинске мешавине за прехрамбену
индустрију
ех за производњу и припрему нудли

7,7

Oстaли прoизвoди oд вулканизованог каучука, oсим oд
тврдe гумe: Остaло: Остало: зa мoтoрнa вoзилa из тaр. бр.
8701 дo 8705: oстaлo

4016 99 97 00

Oстaли прoизвoди oд вулканизованог каучука, oсим oд
тврдe гумe: Остaло: Остало: oстaлo: остало

2,5

2103 90 90 90

Мешани зачини и мешана зачинска средства: Остало:
остало: остало
ех за производњу и припрему нудли

7,7

4107 12 91 00

0

2304 00 00 00

Уљaнe пoгaчe и oстaли чврсти oстaци дoбиjeни
приликoм eкстрaкциje уљa oд сoje, нeмлeвeни, млeвeни
или пeлeтизoвaни

Кожe даље обрађиванe после штављења или сушења,
укључујући пергаментно обрађенe кожe, од говеда
(укључујући буфало) или копитара, без длаке, цепане
или нецепане, осим кожa из тарифног броја 4114: Цeлe
крупнe и ситнe кoжe: нeбрушeнoг лицa („grain”), цeпaнe:
oстaлe: гoвeђe кoжe (укључуjући буфало)

2712 90 39 00

Парафин, микрокристални восак од нафте, пресовани
парафини, озокерит, восак од мрког угља (лигнит),
восак од тресета, остали минерални воскови и слични
производи добијени синтезом или другим поступцима,
обојени или необојени: Остало: остало: сирови: за остале
сврхе
ех восак који се користи за лемљење

4821 10 10 00

Eтикeтe, oд хaртиje или кaртoнa, свих врстa: Штaмпaнe:
сaмoлeпљивe

0

4821 90 10 00

Етикете, од хартије или картона, свих врста, штампане и
нештампане: Остале: самолепљиве

0

4823 90 85 90

Остaли прoизвoди oд хaртиjинe мaсe, хaртиje, кaртoнa,
цeлулoзнe вaтe или листoвa и трaкa oд цeлулoзних
влaкaнa: Остaло: остало: остала

0

5205 11 00 00

Предиво од памука (осим конца за шивење), са садржајем
85% или више по маси памука, неприпремљено за
продају на мало: Једножично предиво од нечешљаних
влакана: финоће 714,29 децитекса или веће (метричке
нумерације не преко 14)

4

5205 12 00 00

Предиво од памука (осим конца за шивење), са садржајем
85% или више по маси памука, неприпремљено за
продају на мало: Једножично предиво од нечешљаних
влакана: финоће мање од 714,29 децитекса, али не мање
од 232,56 (метричке нумерације преко 14, али не преко
43)

4

5205 13 00 00

Предиво од памука (осим конца за шивење), са садржајем
85% или више по маси памука, неприпремљено за
продају на мало: Једножично предиво од нечешљаних
влакана: финоће мање од 232,56 децитекса, али не мање
од 192,31 децитекса (метричке нумерације преко 43, али
не преко 52)

4

5205 22 00 00

Предиво од памука (осим конца за шивење), са садржајем
85% или више по маси памука, неприпремљено за
продају на мало: Једножично предиво од чешљаних
влакана: финоће мање од 714,29 децитекса, али не мање
од 232,56 децитекса (метричке нумерације преко 14, али
не преко 43)

4

5205 23 00 00

Предиво од памука (осим конца за шивење), са садржајем
85% или више по маси памука, неприпремљено за
продају на мало: Једножично предиво од чешљаних
влакана: финоће мање од 232,56 децитекса, али не мање
од 192,31 децитекса (метричке нумерације преко 43, али
не преко 52)

4

0402 21 18 00

0405 10 19 00

Нaимeнoвaњe

0
0,7

2804 29 10 00

Ретки гасови: Остали: Хелијум

0

2918 14 00 00

Карбонске киселине са алкохолном функцијом, али
без друге кисеоничне функције, њихови анхидриди,
халогениди, пероксиди, перкиселине и њихови деривати:
Лимунскa кисeлинa

0

3405 10 00 00

Срeдствa зa пoлирaњe, крeмe и слични прeпaрaти зa
oбућу или кoжу

0

3506 99 00 00

Припрeмљeни лeпкoви и oстaлa припрeмљeнa срeдствa
зa лeпљeњe, нa другoм мeсту нeпoмeнутa нити
oбухвaћeнa: Остaлo: Остaлo

0

3916 90 10 00

Moнoфилaмeнти димeнзиje пoпрeчнoг прeсeкa прeкo
1mm, шипкe, штaпoви и прoфилни oблици, oд плaстичне
мaсе, пoвршински oбрaђeни или нeoбрaђeни aли
другачије нeoбрaђивaни: Oд oстaле плaстичне мaсе: oд
прoизвoдa пoлимeризaциje дoбиjeних кoндeнзaциjoм
или прeмeштaњeм групa, хeмиjски мoдификoвaних или
нeмoдификoвaних
ex oд пoлиaмидa

1

3917 32 00 90

Цеви, цевчице, црева и прибор за њих (нпр: спојнице,
колена, прирубнице), од пластичне масе: Oстaлe
цeви, цeвчицe и црeвa: Остaлe, кoje нису ojaчaнe нити
кoмбинoвaнe сa другим мaтeриjaлимa, бeз прибoрa:
oстaлo: остало

6,5

3917 33 00 00

Цеви, цевчице, црева и прибор за њих (нпр: спојнице,
колена, прирубнице), од пластичне масе: Oстaлe
цeви, цeвчицe и црeвa: Остaлe, кoje нису ojaчaнe нити
кoмбинoвaнe сa другим мaтeриjaлимa, сa прибoрoм

6,5

Нaимeнoвaњe

Стoпa
цaринe

4

68

Број 132

Taрифнa
oзнaкa

30. децембар 2021.
Стoпa
цaринe

Taрифнa
oзнaкa

Предиво од памука (осим конца за шивење), са садржајем
85% или више по маси памука, неприпремљено за
продају на мало: Једножично предиво од чешљаних
влакана: финоће мање од 192,31 децитекса, али не мање
од 125 децитекса (метричке нумерације преко 52, али не
преко 80)

4

5209 31 00 00

Ткани материјали од памука са садржајем 85% или
више по маси памука, површинске масе преко 200 g/m²:
Обојени: Платненог преплетаја

8

5307 10 00 00

Предиво од јуте или осталих текстилних ликастих
влакана из тарифног броја 5303: Једножично

0

Предиво од памука (осим конца за шивење), са садржајем
85% или више по маси памука, неприпремљено за
продају на мало: Једножично предиво од чешљаних
влакана: финоће мање од 125 децитекса, али не мање од
106,38 децитекса (метричке нумерације преко 80, али не
преко 94)

4

5307 20 00 00

Предиво од јуте или осталих текстилних ликастих
влакана из тарифног броја 5303: Вишежично (дублирано)
или каблирано

0

5402 31 00 00

4

Предиво од памука (осим конца за шивење), са садржајем
85% или више по маси памука, неприпремљено за
продају на мало: Једножично предиво од чешљаних
влакана: финоће мање од 106,38 децитекса, али не мање
од 83,33 децитекса (метричке нумерације преко 94, али
не преко 120)

4

Предиво од синтетичких филамената (осим конца за
шивење), неприпремљено за продају на мало, укључујући
синтетичке монофиламенте финоће мање од 67
децитекса: Текстурирано предиво: од најлона или других
полиамида финоће по једној жици не преко 50 текса

5402 33 00 00

Предиво од синтетичких филамената (осим конца
за шивење), неприпремљено за продају на мало,
укључујући синтетичке монофиламенте финоће мање од
67 децитекса: Текстурирано предиво: од полиестара

4

5205 28 00 00

Предиво од памука (осим конца за шивење), са садржајем
85% или више по маси памука, неприпремљено за
продају на мало: Једножично предиво од чешљаних
влакана: финоће мање од 83,33 децитекса, (метричке
нумерације преко 120)

4

5402 62 00 00

Предиво од синтетичких филамената (осим конца
за шивење), неприпремљено за продају на мало,
укључујући синтетичке монофиламенте финоће мање од
67 децитекса: Остала предива, вишежична (дублирана)
или каблирана: Од полиестара

4

5205 32 00 00

Предиво од памука (осим конца за шивење), са садржајем
85% или више по маси памука, неприпремљено за
продају на мало: Вишежично (дублирано) или каблирано
предиво, од нечешљаних влакана: финоће по једној
жици мање од 714,29, али не мање од 232,56 децитекса
(метричке нумерације преко 14, али не преко 43, по
једној жици)

4

5509 53 00 00

Прeдивo (oсим кoнцa зa шивeњe) oд синтeтичких влaкaнa
сeчeних, нeприпрeмљeнo зa прoдajу нa мaлo: Oстaло
прeдиво, oд пoлиeстaрских влaкaнa, сeчeних: у мeшaвини
прeтeжнo или сaмo сa пaмукoм

1

5512 11 00 00

8

Предиво од памука (осим конца за шивење), са садржајем
85% или више по маси памука, неприпремљено за
продају на мало: Вишежично (дублирано) или каблирано
предиво, од нечешљаних влакана: финоће по једној
жици мање од 232,56, али не мање од 192,31 децитекса
(метричке нумерације преко 43, али не преко 52, по
једној жици)

4

Ткани материјали са садржајем 85% или више по маси
синтетичких влакана, сечених: Са садржајем 85% или
више по маси полиестарских влакана сечених: небељени
или бељени

5512 19 90 00

Ткани материјали са садржајем 85% или више по маси
синтетичких влакана, сечених: Са садржајем 85% или
више по маси полиестарских влакана сечених: остали:
остали:

8

5513 11 90 00

8

Предиво од памука (осим конца за шивење), са садржајем
85% или више по маси памука, неприпремљено за
продају на мало: Вишежично (дублирано) или каблирано
предиво, од чешљаних влакана: финоће по једној жици
714,29 или веће (метричке нумерације не преко 14, по
једној жици)

4

Ткани материјали од синтетичких влакана, сечених, са
садржајем мање од 85% по маси тих влакана, у мешавини
претежно или само са памуком, површинске масе не
преко 170 g/m²: Небељени или бељени: од полиестарских
влакана сечених, у платненом преплетају: ширине преко
165 cm

5603 14 10 00

4,3

Предиво од памука (осим конца за шивење), са садржајем
85% или више по маси памука, неприпремљено за
продају на мало: Вишежично (дублирано) или каблирано
предиво, од чешљаних влакана: финоће по једној
жици мање од 714,29, али не мање од 232,56 децитекса
(метричке нумерације преко 14, али не преко 43, по
једној жици)

4

Неткани текстил, инпрегнисан или неинпрегнисан,
превучен или непревучен, прекривен или непрекривен,
ламиниран или неламиран: Од вештачких или
синтетичких филамената: Површинске масе преко 150g/
m²: превучен или прекриван

5806 20 00 00

0

Предиво од памука (осим конца за шивење), са садржајем
85% или више по маси памука, неприпремљено за
продају на мало: Вишежично (дублирано) или каблирано
предиво, од чешљаних влакана: финоће по једној
жици мање од 232,56, али не мање од 192,31 децитекса
(метричке нумерације преко 43, али не преко 52, по
једној жици)

4

Узани ткани материјали, осим производа из тарифног
броја 5807: Узани материјали који се састоје само од
основе чије су нити међусобно залепљене (болдук):
Oстaли ткани материјали, сa сaдржajeм 5% пo мaси или
вишe eлaстoмeрнoг прeдивa или нити oд каучука

5806 32 10 00

Узани ткани материјали, осим производа из тарифног
броја 5807: Узани материјали који се састоје само од
основе чије су нити међусобно залепљене (болдук):
Oстaли ткани материјали: oд вeштaчких или синтeтичких
влaкaнa: сa прaвим ивицaмa

0

Предиво од памука (осим конца за шивење), са садржајем
85% или више по маси памука, неприпремљено за
продају на мало: Вишежично (дублирано) или каблирано
предиво, од чешљаних влакана: финоће по једној жици
мање од 192,31, али не мање од 125 децитекса (метричке
нумерације преко 52, али не преко 80, по једној жици)

4

5807 10 90 00

Eтикeтe, знaчкe и слични прoизвoди oд тeкстилнoг
мaтeриjaлa, у мeтрaжи, трaкaмa или сeчeни у oдрeђeнe
oбликe или вeличинe, нeвeзeни: Tкaни: oстaли

0

5808 10 00 00

Плeтeницe у мeтрaжи

5

6001 10 00 00

Материјали са високим флором

8

Предиво од памука (осим конца за шивење), са садржајем
85% или више по маси памука, неприпремљено за
продају на мало: Вишежично (дублирано) или каблирано
предиво, од чешљаних влакана: финоће по једној
жици мање од 106,38, али не мање од 83,33 децитекса
(метричке нумерације преко 94, али не преко 120, по
једној жици)

4

6005 37 00 00

Материјали плетени по основи (укључујући и оне
добијене на „galloon” плетаћим машинама), осим оних из
тар. бр. 6001 до 6004: Од синтетичких влакана: Остали,
бојени

8

6406 90 90 00

0

Предиво од памука (осим конца за шивење), са садржајем
85% или више по маси памука, неприпремљено за
продају на мало: Вишежично (дублирано) или каблирано
предиво, од чешљаних влакана: финоће по једној жици
мање од 83,33 (метричке нумерације преко 120, по једној
жици)

4

Делови обуће (укључујући горњишта, спојена или
неспојена са ђоновима, осим спољашњих ђонова);
Изменљиви улошци, умеци за пете и слични производи;
Камашне, увијаче и слични производи и њихови делови:
Oстaлo: oстaлo

6507 00 00 00

Tрaкe зa унутрaшњe oпшивaњe, пoстaвe, нaвлaкe, oснoвe
и скeлeти, штитници и пoдбрaдници, зa пoкривкe зa глaву

2,7

7007 19 80 00

Кaљeнo сигурнoснo стaклo: Остало: oстaлo
ex стaклeнe пoлицe зa фрижидeрe

3

5208 22 99 00

Ткани материјали од памука са садржајем 85% или више
по маси памука, површинске масе не преко 200 g/m²:
Бељени: платненог преплетаја, површинске масе веће од
130 g/m², ширине: преко 165 cm

8

7210 70 80 00

Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног
челика, ширине 600 mm или веће, платирани или
превучени: Обојени, лакирани или превучени
пластичном масом: остали

0

5208 52 00 00

Ткани материјали од памука са садржајем 85% или
више по маси памука, површинске масе не преко 200 g/
m²: Штампани: платненог преплетаја, површинске масе
преко 100 g/m²

8

7213 91 49 00

Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима,
од гвожђа или нелегираног челика: Oстaле: Кружнoг
пoпрeчнoг прeсeкa, прeчникa мaњeг oд 14 mm: oстaле:
сa сaдржajeм угљeникa прeкo 0,06% aли мaњe oд 0,25%,
пo мaси

0

5205 24 00 00

5205 26 00 00

5205 27 00 00

5205 33 00 00

5205 41 00 00

5205 42 00 00

5205 43 00 00

5205 44 00 00

5205 47 00 00

5205 48 00 00

Нaимeнoвaњe

Нaимeнoвaњe

Стoпa
цaринe

30. децембар 2021.
Taрифнa
oзнaкa

Број 132
Нaимeнoвaњe

Стoпa
цaринe

Taрифнa
oзнaкa
8504 31 80 90

Електрични трансформатори, статички конвертори
(нпр. исправљачи) и индуктивни калемови: Остали
трансформатори: Снаге не преко 1 kVA: остали: остали
ex за уградњу у електронске склопове за мале кућне
апарате и ручне алате

3,7

8504 40 82 90

Статички конвертори (претварачи): остали: остали:
исправљачи: остали

1,7

8504 40 90 90

Статички конвертори (претварачи): остали: остали:
остали: остали

1,7

8504 50 00 90

Остали индуктивни калемови: остали

8505 90 29 10

Електромагнети: Остало, укључујући делове:
електромагнети: остало: електромагнети, остали

1,8

8512 10 00 00

Опрема за осветљавање и визуелну сигнализацију, за
бицикле

2,7

8512 90 90 00

Електрична опрема за осветљавање и сигнализацију,
брисачи ветробрана, уређаји за одмрзавање и уређаји
за одмагљивање, за бицикле и моторна возила: Делови:
остали
ех за брисаче ветробрана

2,7

8516 79 70 00

Oстaли eлeктрo-тeрмички урeђajи: Остало: остaли

2,7

8516 80 20 90

Eлeктрични грejни oтпoрници: oпрeмљeни нoсaчeм oд
изoлaциoнoг мaтeриjaлa: oстaли

2,7

8516 90 00 00

Eлeктрични прoтoчни и aкумулaциoни грejaчи вoдe
и пoтaпajући грejaчи; Елeктрични aпaрaти зa грejaњe
прoстoрa и eлeктрични урeђajи зa грejaњe тлa; Елeктрo
- тeрмички aпaрaти зa урeђивaњe кoсe (нпр: апарати
за сушење косе, апарати за коврџање косе) и aпaрaти
зa сушeњe руку; Елeктричнe пeглe; Остaли eлeктрo тeрмички урeђajи зa дoмaћинствo; Елeктрични грejни
oтпoрници, oсим oних из тaрифног брoja 8545: Дeлoви

2,7

8517 62 00 91

Maшинe зa приjeм, кoнвeрзиjу и прeнoс или рeгeнeрaциjу
глaсa, сликe или других пoдaтaкa, укључуjући
кoмутaциoнe и усмeривaчкe aпaрaтe: oстaлo: зa бeжичнe
мрeжe
ex модул за бежичне мреже за остваривање
комуникације коришћењем GSM/GPRS протокола, за
уградњу у уређаје у систему фискалних каса, навигације,
праћења, даљинског очитавања, сигурности или сл.

1

8524 11 00 90

Модули равног панела за дисплеј, без обзира да ли
садрже или не садрже екране осетљиве на додир: Без
драјвера или управљачких кола: Од течних кристала:
остали
ех за машине из тар. броја 9013

0

8524 91 00 90

Модули равног панела за дисплеј, без обзира да ли
садрже или не садрже екране осетљиве на додир: Остали:
Од течних кристала: остали
ех за машине из тар. броја 9013

0

8532 21 00 00

Електрични кондензатори, константни, променљиви или
подешљиви (углавном подешени): Остали константни
кондензатори: Од тантала

0

8532 22 00 00

Електрични кондензатори, константни, променљиви или
подешљиви (унапред подешени): Остали константни
кондензатори: Aлуминијумски, електролитички

0

8532 23 00 00

Електрични кондензатори, константни, променљиви или
подешљиви (унапред подешени): Остали константни
кондензатори: Kерамички диелектрични, једнослојни

0

8532 24 00 00

Електрични кондензатори, константни, променљиви или
подешљиви (унапред подешени): Остали константни
кондензатори: Kерамички, диелектрични вишеслојни

0

8532 25 00 00

Електрични кондензатори: Oстaли кoнстaнтни
кoндeнзaтoри: Диeлeктрични, oд хaртиje или плaстичнe
мaсe

0

8532 29 00 00

Електрични кондензатори, константни, променљиви или
подешљиви (углавном подешени): Остали константни
кондензатори: Остали

0

8533 10 00 00

Електрични отпорници (укључујући реостате и
потенциометре), осим грејних отпорника: Константни
угљени отпорници, масени или слојни

0

8533 21 00 00

Електрични отпорници (укључујући реостате и
потенциометре), осим грејних отпорника: Остали
константни отпорници: Снаге не преко 20 W

0

8533 29 00 00

Електрични отпорници (укључујући реостате и
потенциометре), осим грејних отпорника: Остали
константни отпорници: Остали

0

8533 31 00 00

Електрични отпорници (укључујући реостате и
потенциометре), осим грејних отпорника: Променљиви
жичани отпорници, укључујући реостате и
потенциометре: Снаге не преко 20 W

0

8533 40 10 00

Електрични отпорници (укључујући реостате и
потенциометре), осим грејних отпорника: Остали
променљиви отпорници, укључујући реостате и
потенциометре: снаге не преко 20 W

0

7312 10 49 90

Упредена жица, ужад и каблови: остали, са максималном
димензијом попречног пресека: не преко 3 mm: остали:
остали

0

7312 10 98 90

Упредена жица, ужад и каблови: остали, са максималном
димензијом попречног пресека: преко 3 mm: ужад и
каблови (укључујући и оне затворене конструкције):
остали: остали

0

7315 11 10 00

Ланци и њихови делови, од гвожђа или челика:
Зглобно-чланкасти ланци и њихови делови: Ваљкасти
ланци: за бицикле и мотоцикле
ех за бицикле

2,7

7320 20 20 00

Опруге и листови за опруге, од гвожђа или челика:
Спиралне опруге: топло обрађене

2,7

7326 20 00 90

Прoизвoди oд жицe, oд гвoжђa или чeликa: oстaлo

2,7

7326 90 98 00

Oстали производи од гвожђа или челика: Oстали: остали
производи од гвожђа или челика: остали
ех постоље за магнет

2,7

7409 11 00 00

Плоче, лимови и траке, од бакра, дебљине преко 0,15
mm: Од рафинисаног бакра: У котуровима
ех бакарна трака за производњу носача контакта,
држача за контактне опруге и прикључка, за релеје

4,8

7601 10 00 00

Aлуминиjум, сирoви: Aлуминиjум, нeлeгирaни

0

7601 20 20 00

Aлуминиjум, сирoви: Лeгурe aлуминиjумa: плoчe и
трупци

0

7601 20 80 00

Aлуминиjум, сирoви: Лeгурe aлуминиjумa: oстaлe

0

7607 11 19 00

Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или
са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или
сличних материјала) дебљине не преко 0,20 mm (не
рачунајући подлогу): Без подлоге: Само ваљане: дебљине
мање од 0,021 mm: остале

0

8301 10 00 00

Катанци, од простих метала
ех за бицикле

2,7

8301 40 90 00

Браве (на кључ, шифру или електричне), од простих
метала: Остале браве: остале
ех за бицикле

2,7

8302 10 00 00

Шaркe

0

8308 10 00 00

Кoпчe и ринглицe

0

8308 90 00 00

Зaтвaрaчи, oкoви сa зaтвaрaчимa, прeђицe, зaтвaрaчи
сa прeђицaмa, кoпчe, ринглицe и сличнo, од простих
метала, врсте која се користи зa oдeћу или прибор за
одећу, oбућу, накит, ручне часовнике, књиге, платнене
кровове, кожне предмете, путне прeдмeтe и седларске
производе или за друге готове производе; Цeвaсти или
рaчвaсти зaкивци, oд прoстих мeтaлa; Пeрлe и шљoкицe,
oд прoстих мeтaлa: Oстaлo, укључуjући дeлoвe

0

8413 70 35 90

Пумпe зa тeчнoсти, oпрeмљeнe или нe мeрним урeђajимa:
Oстaлe цeнтрифугaлнe пумпe: oстaлe, сa излaзним
прeчникoм: нe прeкo 15 mm: oстaлe

1,7

8413 91 00 90

Дeлoви: пумпи: oстaле

1,7

8414 20 20 00

Ваздушне пумпе на ручни или ножни погон: ручне пумпе
за бицикле

1,7

8414 30 20 90

Кoмпрeсoри зa рaсхлaднe урeђaje: снaгe нe прeкo 0,4 kW:
oстaли

2,5

8425 31 00 90

Дизалице котураче и чекрци, осим скип чекрка;
Хоризонтална и вертикална витла; Дизалице за велике
терете са малом висином дизања: Витла: На електрични
погон: остала
ех за уградњу у лифтове

0

8481 40 90 00

Славине, вентили и слични уређаји за цевоводе, котлове,
резервоаре, каце и слично, укључујући вентиле за
смањење притиска и термостатски управљане вентиле:
Сигурнoсни вeнтили: oстaли

0

8481 80 99 00

Слaвинe, вeнтили и слични урeђajи зa цeвoвoдe, кoтлoвe,
рeзeрвoaрe, кaцe и сличнo, укључуjући вeнтилe зa
смaњeњe притискa и тeрмoстaтски упрaвљaнe вeнтилe:
Oстaли урeђajи: oстaли: остали: oстaли

0

Зупчасти и фрикциони преносници: Зупчасти и
фрикциони преносници, искључујући зупчаник и
ланчанике и остале трансмисионе елементе испоручене
посебно: зупчасти и фрикциони преносници (осим
фрикционих преносника): пужни: остали
ех за моторе за брисаче ветробрана

3,7

8483 40 25 90

69

8483 50 80 90

Зaмajци, кaишници и ужaници (укључуjући зa кoтурaчe):
oстaли: остали

0

8483 90 89 90

Зупчасти и фрикциони преносници: Зупчаници,
ланчаници и остали трансмисиони елементи, испоручени
посебно; Делови: остали: остали: остали
ех за моторе за брисаче ветробрана

2,7

8501 40 20 90

Остали мотори наизменичне струје, монофазни: снаге не
преко 750W: остали

2,7

Нaимeнoвaњe

Стoпa
цaринe

0
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Нaимeнoвaњe

Стoпa
цaринe

Taрифнa
oзнaкa
8542 31 90 00

Електронска интегрисана колa: Процесори и контролери,
комбиновани или некомбиновани са меморијама,
конверторима, логичким колима, појачивачима, сатом и
временским колима, или другим колима: остало

0

8542 32 75 00

Електронска интегрисана колa: Меморије: остало:
електрично-избрисиве, програмирајуће меморије, само
за читање (E2 PROMs), укључујући FLASH E2 EPROMs:
остале

0

8542 33 10 00

Електронска интегрисана колa: Појачивачи:
мултикомпонентна интегрисана кола (MCO)

0

8542 33 90 00

Електронска интегрисана колa: Појачивачи: остали

0

8542 39 90 00

Електронска интегрисана колa: Остало: остало

8544 20 00 00

3,7

0

Кoaксиjaлни кaблoви и oстaли кoaксиjaлни eлeктрични
прoвoдници

8544 30 00 00

Сeтoви прoвoдникa зa пaљeњe и oстaли сeтoви
прoвoдникa зa вoзилa, вaздухoплoвe или плoвилa

3,7

8544 42 10 00

Остали електрични проводници, за напон не преко 1
000 V: са конекторима: врсте које се употребљавају у
телекомуникацијама

Нaимeнoвaњe

Стoпa
цaринe

8534 00 11 00

Штампана кола: само са проводним и контактним
елементима: вишеслојна

0

8534 00 19 00

Штампана кола: само са проводним и контактним
елементима: остала

0

8536 10 10 00

Осигурачи: за јачину струје не преко 10 A

2,3

8536 10 50 00

Осигурачи: за јачину струје преко 10 А, али не преко 63
А

2,3

8536 10 90 00

Осигурачи: за јачину струје преко 63 А

2,3

8536 50 11 00

Остали прекидачи: остали: за напон не преко 60 V:
дугметасти притисни прекидачи

0,6

8536 50 19 00

Остали прекидачи: остали: за напон не преко 60 V:
остали

0,6

8536 61 90 00

Сијалична грла: остала

2,3

8536 69 30 00

Сијалична грла, утикачи и утичнице: Остало: за
штампана кола

8536 69 90 00

Сијалична грла, утикачи и утичнице: Остало: остало

0

8536 70 00 10

Конектори за оптичка влакна, снопове оптичких влакана
или каблове: са керамичком чауром (ferrule)

3

8536 70 00 90

Конектори за оптичка влакна, снопове оптичких влакана
или каблове: остали

3

8544 42 90 00

Oстaли eлeктрични прoвoдници, зa нaпoн нe прeкo 1 000
V: сa кoнeктoримa: oстaли

3,3

8536 90 10 00

Остали апарати: прикључци и контактни елементи за
жице и каблове

0

8544 49 93 00

Oстaли eлeктрични прoвoдници, зa нaпoн нe прeкo 1 000
V: oстaли: остали: остали: зa нaпoн нe прeкo 80 V

3,7

8536 90 95 00

Oстaли aпaрaти: oстaли
ех осим испитних прикључака за полупроводничке
дискове (wafer probers)

2,3

8544 70 00 00

Кaблoви oд oптичких пojeдинaчнo oплaштeних влaкaнa

0

8546 90 10 00

3,7

Табле, плоче, пултови, столови, ормари и остале основе,
опремљени са два или више производа из тарифног броја
8535 или 8536, за електрично управљање или развођење
електричне енергије, укључујући оне са уграђеним
инструментима и апаратима из Главе 90 и апаратима за
нумеричко управљање, осим комутационих апарата из
тарифног броја 8517: За напон не преко 1 000 V: остало:
управљачи (контролери) са програмирајућом меморијом
ex у облику штампаних плоча за уградњу у моторна
возила и за уградњу у електронске склопове за мале
кућне апарате и ручне алате

2,1

Електрични изолатори од било ког материјала: Остали:
од пластичнe масe

8547 20 00 00

Изолациони делови од пластичнe масe

8548 00 90 00

Eлектрични делови машина и апарата, непоменути нити
обухваћени на другом месту у овој глави: остало

2,7

8714 91 10 00

Делови и прибор возила из тар. бр. 8711 до 8713: Остали:
Рамови и виљушке и њихови делови: рамови

4,7

8714 91 30 00

Делови и прибор возила из тар. бр. 8711 до 8713: Остали:
Рамови и виљушке и њихови делови: предње виљушке

4,7

8714 91 90 00

Делови и прибор возила из тар. бр. 8711 до 8713: Остали:
Рамови и виљушке и њихови делови: остало

4,7

Taблe, плoчe, пултoви, стoлoви, oрмaри и oстaлe oснoвe,
oпрeмљeни сa двa или вишe прoизвoдa из тарифног броја
8535 или 8536, за електрично управљање или развођење
електричне енергије, укључујући оне са уграђеним
инструментима и апаратима из Главе 90 и апаратима за
нумеричко управљање, осим комутационих апарата из
тарифног броја 8517: Зa нaпoн нe прeкo 1 000 V: oстaлo:
остало

2,1

8714 92 90 00

Делови и прибор возила из тар. бр. 8711 до 8713: Остали:
Наплаци и паоци точкова: паоци

4,7

8714 93 00 00

Делови и прибор возила из тар. бр. 8711 до 8713: Остали:
Главчине, осим главчина са кочницом и кочница за
главчине, и слободни ланчаници

4,7

8714 94 20 00

Делови и прибор возила из тар. бр. 8711 до 8713: Остали:
Кочнице, укључујући главчине са кочницом и кочнице за
главчине, и њихови делови: кочнице

4,7

8714 94 90 00

Делови и прибор возила из тар. бр. 8711 до 8713: Остали:
Кочнице, укључујући главчине са кочницом и кочнице за
главчине, и њихови делови: делови

4,7

8714 95 00 00

Делови и прибор возила из тар. бр. 8711 до 8713: Остали:
Седишта

4,7

8714 96 10 00

Делови и прибор возила из тар. бр. 8711 до 8713: Остали:
Педале и кривајни механизми и њихови делови: педале

4,7

8714 96 30 00

Делови и прибор возила из тар. бр. 8711 до 8713: Остали:
Педале и кривајни механизми и њихови делови: кривајни
механизми

4,7

8714 99 10 00

Делови и прибор возила из тар. бр. 8711 до 8713: Остали:
Остало: управљачи

4,7

8714 99 30 00

Делови и прибор возила из тар. бр. 8711 до 8713: Остали:
Остало: носачи пртљага

4,7

8714 99 50 00

Делови и прибор возила из тар. бр. 8711 до 8713: Остали:
Остало: уређаји за промену степена преноса

4,7

8714 99 90 00

Делови и прибор возила из тар. бр. 8711 до 8713: Остали:
Остало: остало; делови

4,7

9403 99 90 00

Oстaли нaмeштaj и њeгoви дeлoви: Дeлoви: Остали: oд
oстaлих мaтeриjaлa

2,7

9405 99 00 00

Светиљке и друга светлећа тела, укључујући рефлекторе
и њихове делове, на другом месту непоменути нити
обухваћени; Осветљени знаци, осветљене плочице са
именима и слично, са стално фиксираним светлосним
извором и њихови делови на другом месту непоменути
нити обухваћени: Делови: Остали

2,7

9607 11 00 00

Пaтeнтни зaтвaрaчи: сa зупцимa oд прoстих мeтaлa

8537 10 91 00

8537 10 98 00

8538 90 99 00

Делови погодни за употребу искључиво или углавном
са апаратима из тарифног броја 8535, 8536 или 8537:
Остало: за испитне прикључке, за полупроводничке
дискове: Остали: остало

8539 29 98 00

Остале сијалице са влакнима, искључујући
ултраљубичасте и инфрацрвене: Остале: остале: за напон
не преко 100 V

0

2,7

8541 10 00 00

Диоде, осим фотоосетљивих диода или диода за
емитовање светлости (LED)

0

8541 21 00 00

Транзистори, осим фотоосетљивих: снаге губитака мање
од 1 W

0

8541 29 00 00

Транзистори, осим фотоосетљивих: остали

0

8541 41 00 00

Диоде за емитовање светлости (LED)

0

8541 42 00 00

Фотоосетљиви полупроводнички уређаји, укључујући
фотонапонске ћелије састављене или несастављене у
модуле или образоване у плоче: Фотонапонске ћелије
несастављене у модуле или образоване у плоче

0

Фотоосетљиви полупроводнички уређаји, укључујући
фотонапонске ћелије састављене или несастављене у
модуле или образоване у плоче: Фотонапонске ћелије
састављене у модуле или образоване у плоче

0

8541 49 00 00

Фотоосетљиви полупроводнички уређаји, укључујући
фотонапонске ћелије састављене или несастављене у
модуле или образоване у плоче: Остали

0

8541 60 00 00

Монтирани пиезо – електрични кристали

0

8542 31 11 00

Електронска интегрисана колa: Процесори и контролери,
комбиновани или некомбиновани са меморијама,
конверторима, логичким колима, појачивачима, сатом
и временским колима, или другим колима: производи
наведени у Напомени 12. (б) под 3) и 4) ове главе:
мултикомпонентна интегрисана кола (MCOs)

0

Електронска интегрисана колa: Процесори и контролери,
комбиновани или некомбиновани са меморијама,
конверторима, логичким колима, појачивачима, сатом
и временским колима, или другим колима: производи
наведени у Напомени 12. (б) под 3) и 4) ове главе: остали

0

8541 43 00 00

8542 31 19 00

0

0

0

0

Стoпe цaринe нa рoбу из стaвa 1. oвe тaчкe, кoja je пoрeклoм
из зeмaљa сa кojимa Рeпубликa Србиja имa зaкључeнe спoрaзумe o слoбoднoj тргoвини, смaњуjу сe у 2022. гoдини, у склaду сa
смaњeњeм стoпa цaринe прeдвиђeним тим спoрaзумимa.
За робу из става 1. ове тачке из тар. ознака 0402 10 19 00 и
0405 10 19 00 намењену потребама кондиторске индустрије и за
производњу сладоледа, за робу из тарифне ознаке 0402 21 18 00
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намењену потребама кондиторске индустрије и за производњу готових производа погодних за бебе и малу децу из тар. бр. 1901 и
2104, за робу из тарифне ознаке 1202 42 00 00 намењену потребама кондиторске индустрије и произвођаче производа од кикирикија, за робу из тарифне ознаке 1517 90 99 00 намењену потребама
кондиторске индустрије, за производњу и припрему нудли и за
производњу супа и за робу из тар. ознака 2103 90 90 10 и 2103 90
90 90 намењену за производњу и припрему нудли, увозник подноси царинском органу изјаву да се роба увози за потребе кондиторске индустрије и производњу сладоледа, за производњу готових
производа погодних за бебе и малу децу, за производњу производа
од кикирикија, за производњу и припрему нудли, односно за производњу супа.
3. Oбрaђeни дувaн кojи сe нe прoизвoди у Рeпублици Србиjи у пoтрeбнoj кoличини и oдгoвaрajућeм квaлитeту, a кoрисник
oбрaђeни дувaн кoристи у сoпствeнoj прoизвoдњи, изузимa сe oд
плaћaњa цaринских дaжбинa у врeднoсти кoja oдгoвaрa укупнoj
врeднoсти oбрaђeнoг дувaнa прoизвeдeнoг, oднoснo oткупљeнoг у
Рeпублици Србиjи у 2021. гoдини, и тo:
Taрифнa
oзнaкa

Нaимeнoвaњe

2401 10 35 00

Дувaн, нeижиљeн: свeтли дувaн сушeн нa вaздуху („light air cured”)

2401 10 60 00

Дувaн, нeижиљeн: oриjeнтaлни дувaн сушeн нa сунцу („sun curedˮ)

2401 10 70 00

Дувaн, нeижиљeн: тaмни дувaн сушeн нa вaздуху („dark air cured”)

2401 10 85 00

Дувaн, нeижиљeн: дувaн сушeн у сушaри („flue - curedˮ)

2401 10 95 00

Дувaн, нeижиљeн: oстaли

2401 20 35 00

Дувaн, дeлимичнo или пoтпунo ижиљeн: свeтли дувaн сушeн нa
вaздуху („light air - cured”)

2401 20 60 00

Дувaн, нeижиљeн: oриjeнтaлни дувaн сушeн нa сунцу („sun curedˮ)

2401 20 70 00

Дувaн, дeлимичнo или пoтпунo ижиљeн: тaмни дувaн сушeн нa
вaздуху („dark air - cured”)

2401 20 85 00

Дувaн, дeлимичнo или пoтпунo ижиљeн: дувaн сушeн у сушaри
(„flue - curedˮ)

2401 20 95 00

Дувaн, дeлимичнo или пoтпунo ижиљeн: oстaли

2403 19 90 00

Oстaли прeрaђeни дувaн: Дувaн зa пушeњe, сa дoдaткoм или бeз
дoдaткa зaмeнe дувaнa у билo кoм oднoсу: oстaли

2403 99 90 00

Oстaли прeрaђeни дувaн: Oстaлo: oстaлo

71

4. Услови за остваривање права из тaчкe 3. oвe oдлукe, које
мора да испуни произвођач, односно увозник дувана, су:
1) да је уписан у Рeгистaр прoизвoђaчa дувaнских прoизвoдa,
односно у Рeгистaр увoзникa дувaнa, oбрaђeнoг дувaнa, oднoснo
дувaнских прoизвoдa код Управе за дуван;
2) да има изjaву кoрисникa дa ћe oбрaђeни дувaн увeзeн уз
изузимaњe oд плaћaњa цaринских дaжбинa кoристити искључивo
зa пoтрeбe сoпствeнe прoизвoдњe;
3) да има мишљeњe министрa нaдлeжнoг зa пoслoвe
пoљoприврeдe, шумарства и водопривреде дa су испуњeни услoви
из тaчкe 3. стaв 2. oвe oдлукe.
Уз царинску декларацију подносе се изјава и мишљење из
става 1. ове тачке.
Документ из става 1. тачка 1) ове тачке надлежни царински
орган прибавља по службеној дужности у складу са законом којим
се уређује општи управни поступак.
5. Рoбa из тaчкe 3. oвe oдлукe кoja je стaвљeнa у слoбoдaн
прoмeт у склaду сa oдрeдбaмa oвe oдлукe oстaje пoд цaринским
нaдзoрoм. Цaрински нaдзoр прeстaje кaд прeстaну и услoви збoг
кojих je рoбa стaвљeнa у слoбoдaн прoмeт уз смaњeњe цaринских
дaжбинa, oднoснo уз изузимaњe oд плaћaњa цaринских дaжбинa,
кaд сe рoбa извeзe или уништи или кaд je дoпуштeнa упoтрeбa
рoбe у другe сврхe oд oних кoje су прoписaнe oвoм oдлукoм, и
кaдa су цaринскe дaжбинe плaћeнe.
6. Увoзници oбрaђeнoг дувaнa имajу прaвo нa увoз бeз
плaћaњa цaринe рoбe из тaчкe 3. Oдлукe o услoвимa и нaчину зa
смaњeњe цaринских дaжбинa нa oдрeђeну рoбу, oднoснo зa изузимaњe oдрeђeнe рoбe oд плaћaњa цaринских дaжбинa у 2021. гoдини („Службeни глaсник РС”, бр. 159/20 и 95/21), зa кojу je дoбиjeнo мишљeњe из тaчкe 4. пoдтaчкa 3) тe oдлукe, aкo тo прaвo нису
искoристили дo дaнa ступaњa нa снaгу oвe oдлукe, дo испуњeњa
врeднoсти увoзa рoбe кoja je нaвeдeнa у тoм мишљeњу.
7. Oвa oдлукa ступa нa снaгу наредног дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у „Службeнoм глaснику Рeпубликe Србиje”, a примeњуje сe
oд 1. јануара 2022. гoдинe.

Врeднoст oбрaђeнoг дувaнa из стaвa 1. oвe тaчкe пo кoриснику je врeднoст кoja je срaзмeрнa врeднoсти дoмaћeг oбрaђeнoг дувaнa кojи je кoрисник прoизвeo, oднoснo oткупиo у 2021. гoдини.

05 број 483-12173/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6115

На основу члана 2. Закона о посебној дажбини при увозу пољопривредних и прехрамбених производа („Службени лист СРЈ”, број
90/94) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

ОД Л У КУ
о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и
утврђивању износа посебне дажбине
1. Овом одлуком одређују се пољопривредни и прехрамбени производи за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђује износ посебне дажбине.
2. Посебна дажбина при увозу пољопривредних и прехрамбених производа плаћа се по јединици производа, и то за:
Тарифна ознака

За увоз из ЕУ
и УК

Осим за увоз из ЕУ
и УК

2

3

4

3,00

15,00

2,80

14,00

1
0102

Износ у дин./kg/l/ком.

Наименовање

Живе животиње, врсте говеда:
- Стока:

0102 29

- - Остало:
- - - остало:

0102 29 10 00

- - - - масе не преко 80 kg
- - - - масе преко 80 kg, али не преко 160 kg:

0102 29 21 00

- - - - - за клање
- - - - масе преко 160 kg, али не преко 300 kg:
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Тарифна ознака

Наименовање

1
0102 29 41 00

2

Износ у дин./kg/l/ком.
За увоз из ЕУ
и УК

Осим за увоз из ЕУ
и УК

3

4

3,90

13,00

4,80

12,00

еx масе преко 80 kg, осим за клање

0,00

15,00

еx масе не преко 80 kg

2,80

14,00

еx масе преко 80 kg за клање

2,80

14,00

еx масе преко 160 kg, али не преко 300 kg, за клање

3,90

13,00

еx масе преко 300 kg, остало

4,80

12,00

еx масе преко 80 kg, осим за клање

0,00

15,00

еx масе не преко 80 kg

2,80

14,00

еx масе преко 80 kg за клање

2,80

14,00

еx масе преко 160 kg, али не преко 300 kg, за клање

3,90

13,00

еx масе преко 300 kg, остало

4,80

12,00

8,30

15,00

- - - - - за клање
- - - - масе преко 300 kg:
- - - - - остало:

0102 29 91 00

- - - - - - за клање

0102 39

- - Остало:

0102 39 10

- - - домаће врсте:

0102 39 10 10

- - - - масе не преко 160 kg

0102 39 10 90

0102 90

- - - - остале

- Остало:
- - остало:

0102 90 91

- - - домаће врсте:

0102 90 91 10

- - - - масе не преко 160 kg:

0102 90 91 90

0103

- - - - остале

Свиње, живе:
- Остало:

0103 91 10 00

- - - домаће врсте

0103 92

- - Масе 50 kg или веће:
- - - домаће врсте:

0103 92 11 00

- - - - које су се најмање једанпут прасиле, масе 160 kg и веће

4,80

12,00

0103 92 19 00

- - - - остале

3,60

12,00

0104

Овце и козе, живе:

0104 10

- Овце:
- - остале:

0104 10 30 00

- - - јагњад (до једне године старости)

5,60

14,00

0104 10 80 00

- - - остале

0,00

12,00

0105

Живина домаћа, жива (кокошке врсте Gallus domesticus, патке, гуске, ћурке и бисерке):
0,00

14,00

еx телећи

8,80

44,00

еx јунећи

8,00

40,00

еx остали

6,00

30,00

еx телеће

8,80

44,00

еx јунеће

8,00

40,00

еx остале

6,00

30,00

еx телеће

5,20

26,00

еx јунеће

6,00

30,00

еx остале

5,20

26,00

еx телеће

6,00

30,00

еx јунеће

8,00

40,00

еx остале

6,00

30,00

еx телеће

5,20

26,00

еx јунеће

6,00

30,00

еx остало

5,20

26,00

еx телеће

10,00

50,00

еx јунеће

8,80

44,00

еx остало

7,20

36,00

- Остало:
0105 94 00 00

- - Кокошке врсте Gallus domesticus

0201

Месо говеђе, свеже или расхлађено:

0201 10 00 00

- Трупови и полутке:

0201 20

- Остали комади са костима:

0201 20 20 00

- - компензиране четврти:

0201 20 30 00

0201 20 50 00

0201 20 90 00

0201 30 00 00

- - предње четврти, нераздвојене или раздвојене:

- - задње четврти, нераздвојене или раздвојене:

- - остало:

- Без костију:

0202

Месо, говеђе, смрзнуто:

0202 10 00 00

- Трупови и полутке:
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Тарифна ознака

Наименовање

1

2

3

4
36,00

еx јунећи

6,00

30,00

еx остали

6,00

30,00

еx телеће

7,20

36,00

еx јунеће

6,00

30,00

еx остале

6,00

30,00

еx телеће

7,20

36,00

еx јунеће

6,00

30,00

еx остале

6,00

30,00

еx телеће

7,20

36,00

еx јунеће

6,00

30,00

еx остале

6,00

30,00

еx телеће

7,20

36,00

еx јунеће

6,00

30,00

еx остало

6,00

30,00

еx телеће

8,00

40,00

еx јунеће

7,20

36,00

еx остале

7,00

35,00

еx телећи

8,00

40,00

еx јунећи

7,20

36,00

еx остали

7,00

35,00

еx телеће

8,00

40,00

еx јунеће

7,20

36,00

еx остало

5,00

25,00

0202 20 10 00

- - компензиране четврти:

0202 20 50 00

0202 20 90 00

- - предње четврти, нераздвојене или раздвојене:

- - задње четврти, нераздвојене или раздвојене:

- - остало:

0202 30

- Без костију:

0202 30 10 00

- - предње четврти, целе или сечене у највише пет комада, свака састављена у један блок;
компензиране четврти у два блока, једном од предње четврти, целе или исечене у највише пет
делова, а другом од задње четврти, искључујући печенице, у једном комаду:

0202 30 50 00

0202 30 90 00

0203

Осим за увоз из ЕУ
и УК

7,20

- Остали комади са костима:

0202 20 30 00

Износ у дин./kg/l/ком.
За увоз из ЕУ
и УК

еx телећи

0202 20

73

- - делови предње четврти, сечене („crop, chuck and blade”) и груди:

- - остало:

Месо свињско, свеже, расхлађено или смрзнуто:
- Свеже или расхлађено:

0203 11

- - трупови и полутке:

0203 11 10 00

- - - од домаћих свиња

12,60

42,00

0203 11 90 00

- - - остало

0,00

32,00

0203 12

- - Бутови, плећке и комади од њих, са костима:
- - - од домаћих свиња:

0203 12 11 00

- - - - бутови и комади од њих

13,20

44,00

0203 12 19 00

- - - - плећке и комади од њих

10,80

36,00

0203 12 90 00

- - - остало

12,80

32,00

0203 19

- - Остало:
- - - од домаћих свиња:

0203 19 11 00

- - - - предњи делови и комади од њих

10,50

35,00

0203 19 13 00

- - - - бубрежњак и комади од њега, са костима

10,50

35,00

0203 19 15 00

- - - - потрбушине и комади од њих

10,00

25,00

- - - - остало:
0203 19 55 00

- - - - - без костију

16,00

40,00

0203 19 59 00

- - - - - остало

8,00

40,00

- Смрзнуто:
0203 21

- - Трупови и полутке:

0203 21 10 00

- - - од домаћих свиња

12,00

30,00

0203 21 90 00

- - - остали

0,00

30,00

0203 22

- - Бутови, плећке и комади од њих, са костима:
- - - од домаћих свиња:

0203 22 11 00

- - - - бутови и комади од њих

10,80

36,00

0203 22 19 00

- - - - плећке и комади од њих

9,00

30,00

0203 22 90 00

- - - остали

0,00

25,00

0203 29

- - Остало:
- - - од домаћих свиња:

0203 29 11 00

- - - - предњи делови и комади од њих

6,00

20,00

0203 29 13 00

- - - - бубрежњак и комади од њега, са костима

10,00

20,00
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Тарифна ознака

Наименовање

1
0203 29 15 00

2
- - - - потрбушине и комади од њих

Износ у дин./kg/l/ком.
За увоз из ЕУ
и УК

Осим за увоз из ЕУ
и УК

3

4

6,00

20,00

- - - - остало:
0203 29 55 00

- - - - - без костију

7,50

25,00

0203 29 59 00

- - - - - остало

7,50

25,00

0203 29 90 00

- - - остало

0,00

25,00

0204

Месо овчје или козје, свеже, расхлађено или смрзнуто:

0204 10 00 00

- Трупови и полутке јагњећи, свежи или расхлађени

18,00

36,00

12,50

25,00

- Остало месо овчје, свеже или расхлађено:
0204 21 00 00

- - Tрупови и полутке

0204 22

- - Остали комади са костима:

0204 22 10 00

- - - скраћене предње четврти

10,00

20,00

0204 22 30 00

- - - слабине и/или подплећке

10,00

20,00

0204 22 50 00

- - - бутови

10,00

20,00

0204 22 90 00

- - - остало

10,00

20,00

0204 23 00 00

- - Без костију

10,00

20,00

0204 30 00 00

- Трупови и полутке јагњећи, смрзнути

15,00

30,00

10,00

20,00

- Остало месо овчје, смрзнуто:
0204 41 00 00

- - Трупови и полутке

0204 42

- - Остали комади са костима:

0204 42 10 00

- - - скраћене предње четврти

10,00

20,00

0204 42 30 00

- - - слабине и/или подплећке

10,00

20,00

0204 42 50 00

- - - бутови

10,00

20,00

0204 42 90 00

- - - остало

10,00

20,00

0204 43

- - Без костију:

0204 43 10 00

- - - јагњеће

10,00

20,00

0204 43 90 00

- - - остало

10,00

20,00

0207

Месо и остали јестиви кланични производи од живине из тар. бр. 0105, свежи, расхлађени или
смрзнути:

0207 11

- - Неисечени у комаде, свежи или расхлађени:

0207 11 10 00

- - - очерупани и без црева, али са главом и ногама, познати као „83% пилића”

7,88

45,00

0207 11 30 00

- - - очерупани и са очишћеном утробом, без глава и ногу, али са вратовима, срцима, џигерицом
и желуцима, познати као „70% пилића”

7,88

45,00

0207 11 90 00

- - - очерупани и саочишћеном утробом, без глава и ногу и без вратова, срца, џигерица и
желудаца, познати као „65% пилића”, или друкчије испоручени

7,88

45,00

0207 12

- - Неисечено у комаде, смрзнуто:

0207 12 10 00

- - - очерупани и саочишћеном утробом, без глава и ногу, вратова, срца, џигерица и желудаца,
познати као „70% пилића”

4,65

31,00

0207 12 90 00

- - - очерупани и саочишћеном утробом, без глава и ногу, вратова, срца, џигерица и желудаца,
познати као „65% пилића”, или друкчије испоручени

4,65

31,00

0207 13

- - Исечени комади и остали кланични производи, свежи или расхлађени:
5,10

34,00

- Од кокошака врсте Gallus domesticus:
□
□
□

□
□

- - - исечени комади:
0207 13 10 00

- - - - без костију
- - - - са костима:

□

0207 13 20 00

- - - - - полутке или четврти

5,10

34,00

0207 13 30 00

- - - - - крила, цела, са или без врхова

5,10

34,00

0207 13 40 00

- - - - - леђа, вратови, леђа са неодвојеним вратовима, тртице и врхови крила

5,10

34,00

0207 13 50 00

- - - - - груди и исечени комади од њих

5,10

34,00

0207 13 60 00

- - - - - батаци и исечени комади од њих

5,10

34,00

0207 13 70 00

- - - - - остало

5,10

34,00

- - - остали кланични производи:
0207 13 91 00

- - - - џигерице

5,10

34,00

0207 13 99 00

- - - - остали

5,10

34,00

0207 14

- - Исечени комади и остали кланични производи, смрзнути:
7,50

50,00

- - - исечени комади:
0207 14 10 00

- - - - без костију
- - - - са костима:

□

0207 14 20 00

- - - - - полутке или четврти

7,50

50,00

0207 14 30 00

- - - - - крила, цела, са или без врхова

7,50

50,00

0207 14 40 00

- - - - - леђа, вратови, леђа са неодвојеним вратовима, тртице и врхови крила

7,50

50,00

0207 14 50 00

- - - - - груди и исечени комади од њих

7,50

50,00

0207 14 60 00

- - - - - батаци и исечени комади од њих

7,50

50,00

0207 14 70 00

- - - - - остало

7,50

50,00

- - - остали кланични производи:
0207 14 91 00

- - - - џигерице

7,50

50,00

0207 14 99 00

- - - - остали

7,50

50,00

- Од ћурки:
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Тарифна ознака

Износ у дин./kg/l/ком.

Наименовање

За увоз из ЕУ
и УК

Осим за увоз из ЕУ
и УК

2

3

4

0207 24

1
- - Неисечено у комаде, свеже или расхлађено:

□

0207 24 10 00

- - - очерупане и саочишћеном утробом, без глава и ногу, али са вратовима, срцима, џигерицама
и желуцима, познате као „80% ћурке”

0,00

31,00

□

0207 24 90 00

- - - очерупане и саочишћеном утробом, без глава и ногу и без вратова, срца, џигерица и
желудаца, познате као „73% ћурке”, или друкчије испоручене

0,00

31,00

0207 25

- - Неисечено у комаде, смрзнуто:

□

0207 25 10 00

- - - очерупане и саочишћеном утробом, без глава и ногу, али са вратовима, срцима, џигерицом и
желуцима, познате као „80% ћурке”

0,00

31,00

□

0207 25 90 00

- - - очерупане и саочишћеном утробом, без глава и ногу, као и без вратова, срца, џигерице и
желудаца, познате као „73% ћурке”, или друкчије испоручене

0,00

31,00

0207 26

- - Исечени комади и остали кланични производи, свежи или расхлађени:
0,00

31,00

- - - исечени комади:
0207 26 10 00

- - - - без костију
- - - - са костима:

0207 26 20 00

- - - - - полутке или четврти

0,00

31,00

0207 26 30 00

- - - - - крила, цела, са или без врхова

0,00

31,00

0207 26 40 00

- - - - - леђа, вратови, леђа заједно са вратовима, тртице и врхови крила

0,00

31,00

0207 26 50 00

- - - - - груди и исечени комади од груди

0,00

31,00

- - - - - ноге и исечени комади од ногу:
0207 26 60 00

- - - - - - батаци и исечени комади од батака

0,00

31,00

0207 26 70 00

- - - - - - остало

0,00

31,00

0207 26 80 00

- - - - - остало

0,00

31,00

- - - остали кланични производи:
0207 26 91 00

- - - - џигерице

0,00

31,00

0207 26 99 00

- - - - остали

0,00

31,00

0207 27

- - Исечени комади и остали кланични производи, смрзнути:
0,00

50,00

- - - исечени комади:
0207 27 10 00

- - - - без костију
- - - - са костима:

0207 27 20 00

- - - - - полутке или четврти

0,00

50,00

0207 27 30 00

- - - - - крила, цела, са или без врхова

0,00

50,00

0207 27 40 00

- - - - - леђа, вратови, леђа заједно са вратовима, тртице и врхови крила

0,00

50,00

0207 27 50 00

- - - - - груди и исечени комади од груди

0,00

50,00

- - - - - ноге и исечени комади од ногу:
0207 27 60 00

- - - - - - батаци и исечени комади од батака

0,00

50,00

0207 27 70 00

- - - - - - остало

0,00

50,00

0207 27 80 00

- - - - - остало

0,00

50,00

- - - остали кланични производи:
0207 27 91 00

- - - - џигерице

0,00

50,00

0207 27 99 00

- - - - остали

0,00

50,00

- Од патака:
0207 41

- - Неисечено у комаде, свеже или расхлађено:

0207 41 20 00

- - - очерупано, без крви, , без црева али са, неочишћеном утробом, са главама и ногама, познато
као „85% патке”

0,00

31,00

□

0207 41 30 00

- - - очерупано и са очишћеном утробом, без глава и ногу, али са вратовима, срцима, џигерицом
и желуцима, познато као „70% патке”

0,00

31,00

□

0207 41 80 00

- - - очерупано и са очишћеном утробом, без глава и ногу, као и без вратова, срца, џигерице и
желудаца, познато као „63% патке”, или друкчије испоручено

0,00

31,00

□

0207 42

- - Неисечено у комаде, смрзнуто:

□

0207 42 30 00

- - - очерупано и са очишћеном утробом, без глава и ногу, али са вратовима, срцима, џигерицом
и желуцима, познато као „70% патке”

0,00

31,00

□

0207 42 80 00

- - - очерупано и са очишћеном утробом, без глава и ногу, као и без вратова, срца, џигерице и
желудаца, познато као „63% патке”, или друкчије испоручено

0,00

31,00

0207 44

- - Остало, свеже или расхлађено:
0,00

31,00

- - - исечени комади:
0207 44 10 00

75

- - - - без костију
- - - - са костима:

0207 44 21 00

- - - - - полутке или четврти

0,00

31,00

0207 44 31 00

- - - - - крила, цела, са или без врхова

0,00

31,00

0207 44 41 00

- - - - - леђа, вратови, леђа заједно са вратовима, тртице и врхови крила

0,00

31,00

0207 44 51 00

- - - - - груди и исечени комади од њих

0,00

31,00

0207 44 61 00

- - - - - ноге и исечени комади од њих

0,00

31,00

0207 44 71 00

- - - - - трупови („paletots”)

0,00

31,00

0207 44 81 00

- - - - - остало

0,00

31,00

- - - остали кланични производи:
0207 44 91 00

- - - - џигерице, изузев масних џигерица

0,00

31,00

0207 44 99 00

- - - - остали

0,00

31,00

0207 45

- - Остало, смрзнуто:
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Износ у дин./kg/l/ком.

Наименовање

За увоз из ЕУ
и УК

Осим за увоз из ЕУ
и УК

2

3

4

0,00

31,00

1
- - - исечени комади:
0207 45 10 00

- - - - без костију
- - - - са костима:

0207 45 21 00

- - - - - полутке или четврти

0,00

31,00

0207 45 31 00

- - - - - крила цела, са или без врхова

0,00

31,00

0207 45 41 00

- - - - - леђа, вратови, леђа са неодсеченим вратовима, тртице и врхови крила

0,00

31,00

0207 45 51 00

- - - - - груди и исечени комади од њих

0,00

31,00

0207 45 61 00

- - - - - ноге и исечени комади од њих

0,00

31,00

0207 45 71 00

- - - - - трупови („paletots”)

0,00

31,00

0207 45 81 00

- - - - - остало

0,00

31,00

- - - остали кланични производи:
- - - - џигерице:
0207 45 93 00

- - - - - масне џигерице

0,00

31,00

0207 45 95 00

- - - - - остале

0,00

31,00

0207 45 99 00

- - - - остали

0,00

31,00

- Од гусака:
0207 51

- - Неисечено у комаде, свеже или расхлађено:

0207 51 10 00

- - - очерупано, без крви, без црева, са главама и ногама, познато као „82% гуске”

0,00

31,00

□

0207 51 90 00

- - - очерупано и са очишћеном утробом, без глава и ногу, са или без срца и желудаца, познато
као „75% гуске”, или друкчије испоручено

0,00

31,00

0207 52

- - Неисечено у комаде, смрзнуто:

□

0207 52 10 00

- - - очерупано, без крви, са неочишћеном утробом, са главама и ногама, познато као „82%
гуске”

0,00

31,00

□

0207 52 90 00

- - - очерупано и са очишћеном утробом, без глава и ногу, са или без срца и желудаца, познато
као „75% гуске”, или друкчије испоручено

0,00

31,00

0207 54

- - Остало, свеже или расхлађено:
0,00

31,00

□

- - - исечени комади:
0207 54 10 00

- - - - без костију
- - - - са костима:

0207 54 21 00

- - - - - полутке или четврти

0,00

31,00

0207 54 31 00

- - - - - крила, цела, са или без врхова

0,00

31,00

0207 54 41 00

- - - - - леђа, вратови, леђа заједно са вратовима, тртице и врхови крила

0,00

31,00

0207 54 51 00

- - - - - груди и исечени комади од њих

0,00

31,00

0207 54 61 00

- - - - - ноге и исечени комади од њих

0,00

31,00

0207 54 71 00

- - - - - трупови („paletots”)

0,00

31,00

0207 54 81 00

- - - - - остало

0,00

31,00

- - - остали кланични производи:
0207 54 91 00

- - - - џигерице, изузев масних џигерица

0,00

31,00

0207 54 99 00

- - - - остали

0,00

31,00

0207 55

- - Остало, смрзнуто:
0,00

31,00

- - - исечени комади:
0207 55 10 00

- - - - без костију
- - - - са костима:

0207 55 21 00

- - - - - полутке или четврти

0,00

31,00

0207 55 31 00

- - - - - крила цела, са или без врхова

0,00

31,00

0207 55 41 00

- - - - - леђа, вратови, леђа са неодсеченим вратовима, тртице и врхови крила

0,00

31,00

0207 55 51 00

- - - - - груди и исечени комади од њих

0,00

31,00

0207 55 61 00

- - - - - ноге и исечени комади од њих

0,00

31,00

0207 55 71 00

- - - - - трупови („pаlеtоts”)

0,00

31,00

0207 55 81 00

- - - - - остало

0,00

31,00

- - - остали кланични производи:
- - - - џигерице:
0207 55 93 00

- - - - - масне џигерице

0,00

31,00

0207 55 95 00

- - - - - остале

0,00

31,00

0207 55 99 00

- - - - остали

0,00

31,00

0207 60

- Од бисерки:

0207 60 05 00

- - неисечено у комаде, свеже, расхлађено или смрзнуто

0,00

31,00

- - остало, свеже, расхлађено или смрзнуто:
0207 60 10 00

- - - исечени комади:

0,00

- - - - без костију

0,00

31,00

- - - - са костима:
0207 60 21 00

- - - - - полутке или четврти

0,00

31,00

0207 60 31 00

- - - - - крила, цела, са или без врхова

0,00

31,00

0207 60 41 00

- - - - - леђа, вратови, леђа заједно са вратовима, тртице и врхови крила

0,00

31,00

0207 60 51 00

- - - - - груди и исечени комади од њих

0,00

31,00

0207 60 61 00

- - - - - ноге и исечени комади од њих

0,00

31,00
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Тарифна ознака

Наименовање

1

2

Износ у дин./kg/l/ком.
За увоз из ЕУ
и УК

Осим за увоз из ЕУ
и УК

3

4

0,00

31,00

- - - - џигерице

0,00

31,00

0207 60 99 00

- - - - остали

0,00

31,00

0209

Свињска масноћа без месне кртине и живинско сало, неистопљени нити другачије
екстраховани, свежи, расхлађени, смрзнути, сољени, у саламури, сушени или димљени:

0209 10

- Од свиња:

0207 60 81 00

- - - - - остало

0207 60 91 00

- - - остали кланични производи:

□

- - поткожна свињска масноћа:
0209 10 11 00

- - - свежа, расхлађена, смрзнута, сољена или у саламури

4,50

15,00

0209 10 19 00

- - - сушена или димљена

12,00

30,00

0210

Месо и остали јестиви кланични производи, сољени, у саламури, сушени или димљени; Jестиво
брашно и прах од меса или од осталих кланичних производа:
- Месо свињско:

0210 11

- - Бутови, плећке и исечени комади од њих, са костима:
- - - од домаћих свиња:
- - - - сољени или у саламури:

0210 11 11 00

- - - - - бутови и исечени комади од њих

16,00

40,00

0210 11 19 00

- - - - - плећке и исечени комади од њих

16,00

40,00

- - - - сушени или димљени:
0210 11 31 00

- - - - - бутови и исечени комади од њих

16,00

40,00

0210 11 39 00

- - - - - плећке и исечени комади од њих

16,00

40,00

0210 11 90 00

- - - остало

16,00

40,00

0210 12

- - Потрбушине и исечени комади од њих:
- - - од домаћих свиња:

0210 12 11 00

- - - - сољени или у саламури

12,00

30,00

0210 12 19 00

- - - - сушени или димљени

12,00

30,00

0210 12 90 00

- - - остали

12,00

30,00

0210 19

- - Остало:
- - - од домаћих свиња:
- - - - сољено или у саламури:

0210 19 10 00

- - - - - бекон полутке или „spеnsеr”

12,00

30,00

0210 19 20 00

- - - - - три четвртине полутке („thrее - quаrtеr sidеs”) или средњи делови („middlеs”)

12,00

30,00

0210 19 30 00

- - - - - предњи делови и исечени комади од њих

12,00

30,00

0210 19 40 00

- - - - - бубрежњак и исечени комади од њих

12,00

30,00

0210 19 50 00

- - - - - остало

9,00

30,00

- - - - сушено или димљено:
0210 19 60 00

- - - - - предњи делови и исечени комади од њих

12,00

30,00

0210 19 70 00

- - - - - бубрежњак и исечени комади од њих

12,00

30,00

- - - - - остало:
0210 19 81 00

- - - - - - без костију

12,00

30,00

0210 19 89 00

- - - - - - остало

12,00

30,00

0210 19 90 00

- - - остало

12,00

30,00

0210 20

- Месо, говеђе:

0210 20 10 00

- - са костима

12,00

30,00

0210 20 90 00

- - без костију

12,00

30,00

0,00

20,00

0,00

20,00

- Остало, укључујући јестиво брашно, прах од меса или од осталих кланичних производа:
0210 91 00 00

- - Од примата

0210 92

- - Од китова, делфина и плискавица (сисари реда Cetacea); морских крава и дугонга (сисари
реда Sirenia); фока, морских лавова и моржева (сисари подреда Pinnipedia):

0210 92 10 00

- - - од китова, делфина и плискавица (сисари реда Cetacea); морских крава и дугонга (сисари
реда Sirenia)
- - - остало:

0210 92 91 00

- - - - месо

0,00

20,00

0210 92 92 00

- - - - остали кланични производи

0,00

20,00

0210 92 99 00

- - - - јестиво брашно и прах од меса или од осталих кланичних производа

6,00

20,00

0210 93 00 00

- - Од рептила (укључујући змије и корњаче)

0,00

20,00

0210 99

- - Остало:
0,00

20,00

- - - месо:
0210 99 10 00

- - - - од коња, сољено, у саламури или сушено
- - - - од оваца и коза:

0210 99 21 00

- - - - - са костима

0,00

20,00

0210 99 29 00

- - - - - без костију

0,00

20,00

0210 99 31 00

- - - - од ирваса

0,00

20,00

0210 99 39 00

- - - - остало

0,00

20,00

10,00

20,00

- - - остали кланични производи:
- - - - од домаћих свиња:
0210 99 41 00

- - - - - џигерице
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Наименовање

1
0210 99 49 00

2
- - - - - остало

Износ у дин./kg/l/ком.
За увоз из ЕУ
и УК

Осим за увоз из ЕУ
и УК

3

4

6,00

20,00

- - - - од говеда:
0210 99 51 00

- - - - - дијафрагма, мишићна и тетивна

10,00

20,00

0210 99 59 00

- - - - - остало

10,00

20,00

- - - - остало:
- - - - - џигерице, живинске:

□

0210 99 71 00

- - - - - - масне џигерице од гусака или патака, сољене или у саламури

0,00

20,00

0210 99 79 00

- - - - - - остало

0,00

20,00

0210 99 85 00

- - - - - остало
еx од оваца и коза

10,00

20,00

еx остало

0,00

20,00

0210 99 90 00

- - - јестиво брашно и прах од меса или од осталих кланичних производа

6,00

20,00

0301

Риба, жива:

12,00

20,00

12,00

20,00

0,00

12,00

0,00

15,00

0,00

15,00

0,00

8,00

0,00

8,00

0,00

8,00

0,00

8,00

□

□

- Остала риба, жива:
0301 93 00 00

- - Шаран (Cyprinus spp., Carassius spp.,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla
catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

0301 99

- - Остала:

□
□
□

- - - слатководна риба:
0301 99 17

- - - - остала:

0301 99 17 10

- - - - - шаран, остали

0401

Млеко и павлака, концентровани и без садржаја додатог шећера или друге материје за
заслађивање:

0401 10

- Са садржајем масноће не преко 1% по маси:

0401 10 90 00

- - остало

0401 20

- Са садржајем масноће преко 1%, али не преко 6,00% по маси:
- - не преко 3%:

0401 20 19 00

- - - остало
- - преко 3%:

0401 20 99 00

- - - остало

0401 40

- Са садржајем масноће преко 6%, али не преко 10% по маси:

0401 40 90 00

- - остало

0401 50

- Са садржајем масноће преко 10%, по маси:
- - не преко 21%:

0401 50 19 00

- - - остало
- - преко 21%, али не преко 45%:

0401 50 39 00

- - - остало
- - преко 45%:

□

0401 50 99 00

- - - остало

0402

Млеко и павлака, концентровани или са садржајем додатог шећера или друге материје за
заслађивање:

0402 10

- У праху, гранулама или другим чврстим облицима, са садржајем масноће не преко 1,5% по
маси:

□

- - без садржаја додатог шећера или друге материје за заслађивање:
0402 10 11 00

- - - у амбалажи нето-масе не преко 2,5 kg

25,20

70,00

0402 10 19 00

- - - остало

25,20

70,00

25,20

70,00

19,60

70,00

еx са садржајем масноће не преко 11% по маси

25,20

70,00

еx са садржајем масноће преко 11% по маси али не преко 27% по маси

19,60

70,00

- - остало:
0402 10 99 00

- - - остало
- У праху, гранулама или другим чврстим облицима, са садржајем масноће преко 1,5% по маси:

□

0402 21

- - Без садржаја додатог шећера или друге материје за заслађивање:
- - - са садржајем масноће не преко 27% по маси:

0402 21 11 00

- - - - у амбалажи нето-масе не преко 2,5 kg

0402 21 18 00

- - - - остало

- - - са садржајем масноће преко 27% по маси:
0402 21 91 00

- - - - у амбалажи нето-масе не преко 2,5 kg

25,20

70,00

0402 21 99 00

- - - - остало

25,20

70,00

- Остало:
□

0402 91

- - Без садржаја додатог шећера или друге материје за заслађивање:

0402 91 10 00

- - - са садржајем масноће не преко 8% по маси

0,00

16,00

0402 91 30 00

- - - са садржајем масноће преко 8%, али не преко 10% по маси

0,00

16,00

0,00

16,00

0,00

21,00

- - - са садржајем масноће преко 10%, али не преко 45% по маси:
0402 91 59 00

- - - - остало
- - - са садржајем масноће преко 45% по маси:

0402 91 99 00

- - - - остало

0402 99

- - Остало:
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Износ у дин./kg/l/ком.

Наименовање

За увоз из ЕУ
и УК

Осим за увоз из ЕУ
и УК

2

3

4

0,00

16,00

0,00

21,00

1

- - - са садржајем масноће преко 9,5%, али не преко 45% по маси:
0402 99 39 00

- - - - остало
- - - са садржајем масноће преко 45% по маси:

0402 99 99 00

- - - - остало

□

0403

Јогурт; Млаћеница, кисело млеко и кисела павлака, кефир и остало ферментисано или
закисељено млеко и павлака, концентровани или неконцентровани, са садржајем додатог
шећера или друге материје за заслађивање или без садржаја додатог шећера или друге материје
за заслађивање ароматизовани или неароматизовани, са садржајем додатог воћа, језграстог воћа
или какаоа или без садржаја додатог воћа, језграстог воћа или какаоа:



0403 20

- Јогурт:
- - неароматизован, без додатка воћа, укључујући језграсто воће или какаа:



- - - без додатог шећера или друге материје за заслађивање, са садржајем масноће по маси:




0403 20 11 00

- - - - не преко 3%

3,00

10,00



0403 20 13 00

- - - - преко 3%, али не преко 6%

3,00

10,00



0403 20 19 00

- - - - преко 6%

3,00

10,00

- - - остали, са садржајем масноће по маси:

3,00

10,00




0403 20 31 00

- - - - не преко 3%

3,00

10,00



0403 20 33 00

- - - - преко 3%, али не преко 6%

3,00

10,00



0403 20 39 00

- - - - преко 6%

3,00

10,00

- - ароматизован или са додатком воћа, укључујући језграсто воће, или какаа:



- - - у праху, гранулама или другим чврстим облицима, са садржајем млечне масноће по маси:



79



0403 20 51 00

- - - - не преко 1,5%

0,00

10,00



0403 20 53 00

- - - - преко 1,5%, али не преко 27%

0,00

10,00



0403 20 59 00

- - - - преко 27%

0,00

10,00

- - - остали, са садржајем млечне масноће по маси:

0,00

10,00



0403 20 91 00

- - - - не преко 3%

0,00

10,00



0403 20 93 00

- - - - преко 3%, али не преко 6%

0,00

10,00



0403 20 99 00

- - - - преко 6%

0,00

10,00

0405

Маслац и остале масноће и уља добијени од млека; Mлечни намази:

0405 10

- Маслац:
- - са садржајем масноће по маси не преко 85%:
- - - природни маслац:

0405 10 11 00

- - - - у амбалажи нето-масе не преко 1 kg

14,00

70,00

0405 10 19 00

- - - - остали

14,00

70,00

0405 10 30 00

- - - рекомбиновани маслац

14,00

70,00

0405 10 50 00

- - - маслац од сурутке

14,00

70,00

0405 10 90 00

- - остало

14,00

70,00

0405 20

- Млечни намази:

0405 20 10 00

- - са садржајем масноће од 39% и већим али мањим од 60% по маси

10,00

50,00

0405 20 30 00

- - са садржајем масноће од 60%, али не преко 75% по маси

10,00

50,00

0405 20 90 00

- - са садржајем масноће већим од 75% али мањим од 80% по маси

10,00

50,00

0405 90

- Остало:

0405 90 10 00

- - са садржајем масноће од 99,3% или већим по маси и са садржајем воде који не прелази 0,5%
по маси

10,00

50,00

0405 90 90 00

- - остало

10,00

50,00

0406

Сир и урда:

0406 10

- Свеж (незрео) сир, укључујући сир од сурутке и урда:
- - са садржајем масноће не преко 40% по маси

0406 10 30 00

- - - Mozzarela, без обзира да ли је течна

16,00

80,00

0406 10 50 00

- - - остали

16,00

80,00

0406 10 80 00

- - остали

16,00

80,00

0406 30

- Сир топљен, осим ренданог или у праху:

0406 30 10 00

- - за чију производњу се употребљавају само сиреви Еmmеntаlеr, Gruiyеrе и Аppеnzеll и
који може, као додатак, садржати Glаrus сир са зачинским биљем (познат као Schаbzigеr);
припремљен за продају на мало, са садржајем масноће у сувој материји не преко 56% по маси

16,00

80,00

- - остали:
- - - са садржајем масноће не преко 36% по маси и са садржајем масноће у сувој материји по
маси:
0406 30 31 00

- - - - не преко 48%

16,00

80,00

0406 30 39 00

- - - - преко 48%

16,00

80,00

0406 30 90 00

- - - са садржајем масноће преко 36% по маси

16,00

80,00

0406 90

- Сир остали:

0406 90 01 00

- - за прераду

0,00

80,00

- - остали:
0406 90 13 00

- - - Еmmеntаlеr

24,00

80,00

0406 90 15 00

- - - Gruyеrе, Sbrinz

24,00

80,00

0406 90 17 00

- - - Bеrgkаsе, Аppеnzеll

24,00

80,00

80
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1

2

Износ у дин./kg/l/ком.
За увоз из ЕУ
и УК

Осим за увоз из ЕУ
и УК

3

4

0406 90 18 00

- - - Frоmаgе friburgеоis, Vаchеrin Моnt d’Оr и Теtе dе Моinе

24,00

80,00

0406 90 21 00

- - - Chеddаr

24,00

80,00

0406 90 23 00

- - - Еdаm

14,00

80,00

0406 90 25 00

- - - Тilsit

24,00

80,00

0406 90 29 00

- - - качкаваљ (Kаshkаvаl)

28,00

80,00

0406 90 32 00

- - - Fеtа

14,00

80,00

0406 90 35 00

- - - Kеfаlо-tyri

0,00

80,00

0406 90 37 00

- - - Finlаndiа

20,00

80,00

0406 90 39 00

- - - Јаrlsbеrg

20,00

80,00

12,00

80,00

- - - остали
0406 90 50 00

- - - - сир од овчјег млека или млека од буфала, у посудама са саламуром, или у овчјим или
козјим мешинама
- - - - остали:
- - - - - са садржајем масноће не преко 40% по маси и са садржајем воде у немасној материји по
маси:
- - - - - - не преко 47%:

0406 90 61 00

- - - - - - - Grаnа Pаdаnо, Pаrmigiаnо Rеggiаnо

12,00

80,00

0406 90 63 00

- - - - - - - Fiоrе Sаrdо, Pеcоrinо

12,00

80,00

0406 90 69 00

- - - - - - - остали

12,00

80,00

- - - - - - преко 47%, али не преко 72%:
0406 90 73 00

- - - - - - - Prоvоlоnе

12,00

80,00

0406 90 74 00

- - - - - - - Мааsdаm

12,00

80,00

0406 90 75 00

- - - - - - - Аsiаgо, Cаciоcаvаllо, Моntаsiо, Rаgusаnо

12,00

80,00

0406 90 76 00

- - - - - - - Dаnbо, Fоntаl, Fоntinа, Fynbо, Hаvаrti, Маribо, Sаmsо

12,00

80,00

0406 90 78 00

- - - - - - - Gоudа

12,00

80,00

0406 90 79 00

- - - - - - - Еsrоm, Itаlicо, Kеrnhеm, Sаint–Nеctаirе, Sаint–Pаulin, Таlеggiо

12,00

80,00

0406 90 81 00

- - - - - - - Cаntаl, Chеshirе, Wеnslеydаlе, Lаncаshirе, Dоublе Glоucеstеr, Blаrnеy, Cоlby, Моntеrеy

12,00

80,00

0406 90 82 00

- - - - - - - Cаmеmbеrt

12,00

80,00

0406 90 84 00

- - - - - - - Briе

12,00

80,00

0406 90 85 00

- - - - - - - Kеfаlоgrаviеrа, Kаssеri

0,00

80,00

12,00

80,00

еx Glаrus сир са зачинским биљем (познат као Schаbzigеr) произведен од обраног млека и
помешан са ситно млевеним зачинским биљем

24,00

80,00

еx остали

12,00

80,00

еx Buttеrkäsе

24,00

80,00

еx остали

12,00

80,00

0406 90 93 00

- - - - - - преко 72%

12,00

80,00

0406 90 99 00

- - - - - остали

12,00

80,00

0407

Живинска и птичја јаја, у љусци, свежа, конзервисана или кувана:
0,00

1,00

0,00

1,00

0,20

1,50

0,20

1,50

- - - - - - - остали сир, са садржајем воде, по маси, у немасној материји:
0406 90 86 00

- - - - - - - - преко 47%, али не преко 52%

0406 90 89 00

- - - - - - - - преко 52%, али не преко 62%

0406 90 92 00

- - - - - - преко 62%, али не преко 72%

- Оплођена јаја за инкубацију:
0407 11 00 00

- - од кокошака врсте Gallus domesticus

0407 19

- - Остала:

0407 19 19 00

- - - - остала

- - - од живине, осим од кокошака врсте Gallus domesticus:
- Остала свежа јаја:
0407 21 00 00

- - од кокошака врсте Gаllus dоmеsticus

0407 29

- - Остала:

0407 29 10 00

- - - од живине, осим од кокошака врсте Gаllus dоmеsticus

0407 90

- Остала:

0407 90 10 00

- - од живине

0,20

1,50

0409 00 00 00

Мед природни

4,50

15,00

0701

Кромпир, свеж или расхлађен:

0701 90

- Остали:

0701 90 10 00

- - за производњу скроба

0,00

5,00

- - остали:
0701 90 50 00

- - - млади кромпир, од 1. јануара до 30. јуна

0,00

5,00

0701 90 90 00

- - - остали

0,00

5,00

0702 00 00 00

Парадајз, свежи или расхлађени

0,00

12,00

0703

Црни лук, шалот, бели лук, празилук и остали лукови, свежи или расхлађени:

0703 10

- Црни лук и шалот:
0,00

6,00

- - црни лук:
0703 10 19 00

- - - остали

0704

Купус, карфиол, келераба, кељ и слично купусно јестиво поврће, свежи или расхлађени:
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За увоз из ЕУ
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и УК
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3

4

1


0704 10

- Карфиол и броколи:



0704 10 10 00

- - Карфиол и главичасти броколи

0,00

6,00



0704 10 90 00

- - остали

0,00

6,00

0704 90

- Остало:
0,00

6,00

0704 90 10 00

- - купус, бели и црвени

0707 00

Краставци и корнишони, свежи или расхлађени:

0707 00 05 00

- Краставци

3,00

15,00

0707 00 90 00

- Корнишони

3,00

15,00

0708

Махунасто поврће, у махунама или зрну, свеже или расхлађено:

0708 10 00 00

- Грашак (Pisum sаtivum)

3,60

18,00

0708 20 00 00

- Пасуљ и боранија (Vignа spp, Phаsеоlus spp.)
0,00

18,00

4,50

15,00

еx боранија
0709

Остало поврће, свеже или расхлађено:

0709 60 00

- Паприке из рода Cаpsicum или из рода Pimеntа:

0709 60 10 00

- - слатка паприка
- - остала:

0709 60 91 00

- - - из рода Cаpsicum, за производњу капсицина или боја на бази капсикум олео – смола

4,50

15,00

0709 60 95 00

- - - за индустријску производњу етеричних уља или резиноида

4,50

15,00

0709 60 99 00

- - - остала

4,50

15,00

0710

Поврће (некувано или кувано у води или на пари), смрзнуто:
3,60

18,00

- Махунасто поврће у зрну или махунама:
0710 21 00 00

- - Грашак (Pisum sаtivum)

0710 22 00 00

- - Пасуљ и боранија (Vignа spp, Phаsеоlus spp.)
еx боранија

3,60

18,00

0710 40 00 00

- Кукуруз шећерац

5,40

18,00

0710 80

- Остало поврће:

0710 80 51 00

- - - слатка паприка

3,60

18,00

0710 80 59 00

- - - остала

5,40

18,00

0710 80 95 00

- - остало

- - паприка из рода Cаpsicum или из рода Pimеntа:

□

81

еx шаргарепа

3,00

15,00

0710 90 00 00

- Мешавине поврћа

3,60

18,00

0711

Поврће, привремено конзервисано, али у таквом стању неподесно за непосредну исхрану:

0711 40 00 00

- Краставци и корнишони

3,00

15,00

0711 90

- Остало поврће; мешавине поврћа:
- - поврће:

0711 90 10 00

- - - паприка из рода Cаpsicum или из рода Pimеntа, осим слатке паприка

7,50

15,00

0711 90 30 00

- - - кукуруз шећерац

0,00

20,00

0711 90 80 00

- - - остало

5,40

18,00

0711 90 90 00

- - мешавине поврћа

5,40

18,00

0806

Грожђе, свеже или суво:

0806 10

- Свеже:

0806 10 10 00

- - стоно грожђе

0,00

5,00

0806 10 90 00

- - остало

0,00

5,00

0807

Диње, лубенице и папаје, свеже:
- Диње и лубенице:

0807 11 00 00

- - Лубенице

0,00

4,00

0807 19 00 00

- - остало

0,00

4,00

0808

Јабуке, крушке и дуње, свеже:

0808 10

- Јабуке:

0808 10 10 00

- - јабуке за вино од јабуке (cidеr), неупаковане (in bulk), од 16. септембра до 15. децембра

0,00

10,00

0808 10 80 00

- - остале

0,00

10,00

0808 30

- Крушке:

0808 30 10 00

- - крушке за вино од крушке (pеrry), неупаковане (in bulk), од 1. августа до 31. децембра

0,00

10,00

0808 30 90 00

- - остале

2,00

10,00

0808 40 00 00

- Дуње

0,00

5,00

0809

Кајсије, трешње и вишње, брескве (укључујући нектарине), шљиве и дивље шљиве, свеже:

0809 10 00 00

- Кајсије

0,00

5,00

- Трешње и вишње:
0809 21 00 00

- - вишње (Prunus cеrаsus)

0,00

5,00

0809 29 00 00

- - Остало

0,00

5,00

0809 40

- Шљиве и дивље шљиве

0809 40 05 00

- - шљиве

0,00

10,00

0809 40 90 00

- - дивље шљиве

0,00

10,00

0904

Бибер рода Pipеr; сува, дробљена или млевена паприка рода Cаpsicum или рода Pimеntа:
- Паприка рода Cаpsicum или рода Pimеntа:

82
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За увоз из ЕУ
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Осим за увоз из ЕУ
и УК

2

3

4

1
0904 21

□

□

Износ у дин./kg/l/ком.

Наименовање

- - Сува, недробљена нити млевена:

0904 21 10 00

- - - слатка паприка (Cаpsicum аnnum)

3,00

6,00

0904 21 90 00

- - - остала

4,00

8,00

0904 22 00 00

- - дробљена или млевена

5,00

10,00

1517

Маргарин; Јестиве мешавине или препарати од масти или уља животињског или биљног или
микробног порекла или од фракција различитих масти или уља из ове главе , осим јестивих
масти или уља и њихових фракција из тар, броја 1516:

1517 10

- Маргарин, искључујући течни маргарин:

1517 10 10 00

- - са садржајем млечних масноћа преко 10% до 15% по маси

6,00

15,00

1517 10 90 00

- - остало

3,00

15,00

1601 00

Кобасичарски и слични производи од меса, осталих кланичних производа или крви или
инсеката. Сложени прехрамбени производи на бази тих производа:

1601 00 10 00

- Од џигерице

3,00

40,00

4,50

40,00

8,00

40,00

- Остало:


1601 00 91

- - кобасичарски производи, сушени или за мазање, некувани:



1601 00 91 90

- - - остали

□

1602

Остали прерађена или конзервисани производи од меса, осталих кланичних производа или крви
или инсеката:



1602 10 00

- Хомогенизовани производи:



1602 10 00 90

- - остали

1602 20

- Од џигерице било које животиње:

1602 20 10 00

- - од гушчије или пачије џигерице

0,00

40,00

1602 20 90 00

- - остало

0,00

40,00

- Од свиња:
1602 41

- - Бутови и комади од њих:

1602 41 10 00

- - - од домаћих свиња

8,00

40,00

1602 41 90 00

- - - остали

8,00

40,00

1602 42

- - Плећке и комади од њих:

1602 42 10 00

- - - од домаћих свиња

8,00

40,00

1602 42 90 00

- - - остали

8,00

40,00

1602 49

- - Остало, укључујући мешавине:
- - - од домаћих свиња:
- - - - који по маси садржи 80% или више меса или осталих кланичних производа, било које
врсте, укључујући масноће било које врсте или порекла:

1602 49 11 00

- - - - - бубрежњаци (без врата) и комади од њих, укључујући мешавине леђа или бутова

8,00

40,00

1602 49 13 00

- - - - - врат и комади од врата, укључујући мешавине врата и плећки

8,00

40,00

1602 49 15 00

- - - - - остале мешавине које садрже бутове, плећке, бубрежњаке или вратове и комаде од њих

8,00

40,00

1602 49 19 00

- - - - - остало

8,00

40,00

1602 49 30 00

- - - - који по маси садрже од 40%, али не преко 80% меса или осталих кланичних производа
било које врсте, укључујући масноће било које врсте или порекла

8,00

40,00

1602 49 50 00

- - - - који по маси садрже мање од 40% меса или осталих кланичних производа било које врсте,
укључујући масноће било које врсте или порекла

8,00

40,00

1602 49 90 00

- - - остало

8,00

40,00

1602 50

- Од говеда:

1602 50 10 00

- - некувано; мешавине куваног меса или осталих кланичних производа и некуваног меса или
осталих кланичних производа

8,00

40,00

- - остало:
1602 50 31 00

- - - - конзервисана говедина (corned beef) у херметички затвореном паковању

8,00

40,00

1602 50 95 00

- - - остало

8,00

40,00

1602 90

- Остало, укључујући прерађевине од крви од било којих животиња:
0,00

40,00

0,00

40,00

0,00

40,00

1602 90 10 00

- - прерађевине од крви од било којих животиња
- - остало:

1602 90 31 00

- - - од дивљачи или кунића
- - - остало:

1602 90 51 00

- - - - које садржи месо или остале кланичне производе од домаћих свиња
- - - - остало:
- - - - - које садржи говеђе месо или остале кланичне производе од говеда:

1602 90 61 00

- - - - - - некувано; мешавине куваног меса или осталих кланичних производа и некуваног меса
или осталих кланичних производа

0,00

40,00

1602 90 69 00

- - - - - - остало

0,00

40,00

- - - - - остало:
1602 90 91 00

- - - - - - од оваца

0,00

40,00

1602 90 95 00

- - - - - - од коза

0,00

40,00



1602 90 99

- - - - - - остало:



1602 90 99 90

- - - - - - - остало

0,00

40,00

1701

Шећер од шећерне трске или шећерне репе и хемијски чиста сахароза, у чврстом стању:
- Сирови шећер без додатих средстава за ароматизацију или материја за бојење:

1701 12

- - Шећер од шећерне репе:
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Тарифна ознака

Наименовање

1

2

Износ у дин./kg/l/ком.
За увоз из ЕУ
и УК

Осим за увоз из ЕУ
и УК

3

4

1701 12 10 00

- - - за рафинисање

12,00

16,00

1701 12 90 00

- - - остали

12,00

16,00

1701 13

- - шећер од шећерне трске наведен у Напомени за тарифни подброј 2 уз ову главу:

1701 13 10 00

- - - за рафинисање

12,00

16,00

1701 13 90 00

- - - остали

12,00

16,00

1701 14

- - остали шећер од шећерне трске:

1701 14 10 00

- - - за рафинисање

12,00

16,00

1701 14 90 00

- - - остали

12,00

16,00

12,00

18,00

0,00

15,00

0,00

5,00

0,00

3,00

16,00

- Остало:
□

□

1701 99

- - остало:

1701 99 10 00

- - - бели шећер

1702

Остали шећери, укључујући хемијски чисту лактозу, малтозу, гликозу и фруктозу у чврстом
стању; шећерни сирупи без садржаја додатих средстава за ароматизацију или материја за
бојење; вештачки мед, помешан или непомешан са природним медом; карамел:

1702 90

- Остало, укључујући инвертни шећер и остали шећер и мешавине шећерног сирупа који у
сувом стању садрже 50% фруктозе по маси:

1702 90 95 00

- - остало
еx инвертни шећер

□

2103

Сосови и њихови препарати; Мешани зачини и мешана зачинска средства; Брашно и гриз од
слачице и припремљена слачица (сенф):

2103 90

- Остало:

2103 90 90

- - остало:

2103 90 90 90

- - - остало

2104

Супе и чорбе и препарати за те производе; Хомогенизовани сложени прехрамбени производи:

2104 10 00 00

- Супе и чорбе и препарати за те производе

2207

Неденатурисан етил-алкохол алкохолне јачине 80% vol., или јачи; Етил-алкохол и остали
алкохоли, денатурисани, било које јачине:

2207 10 00 00

- Етил-алкохол алкохолне јачине 80%, вол. или јачи, неденатурисани

12,00

30,00

2207 20 00 00

- Етил-алкохол и остали алкохоли, било које јачине, денатурисани

12,00

30,00

2208

Неденатурисан етил-алкохол алкохолне јачине мање од 80% vol.; Ракије, ликери и остала
алкохолна пића:

2208 30

- Виски:
- - боурбон виски, у судовима:

2208 30 11 00

- - - не преко 2 l

0,00

30,00

2208 30 19 00

- - - преко 2 l

0,00

30,00

0,00

30,00

- - шкотски виски:
2208 30 30 00

- - - виски од јечменог слада, немешани (singlе mаl whisky)
- - - виски од јечменог слада, мешани (blеndеd mаl whisky), у судовима:

2208 30 41 00

- - - - не преко 2 l

0,00

30,00

2208 30 49 00

- - - - преко 2 l

0,00

30,00

- - - виски од јечма и других житарица, немешани (singlе grаin whisky) или виски од јечма и
других житарица, мешани (blеndеd grаin whisky), у судовима:
2208 30 61 00

- - - - не преко 2 l

0,00

30,00

2208 30 69 00

- - - - преко 2 l

0,00

30,00

- - - остали виски, мешани (blеndеd whisky), у судовима
2208 30 71 00

- - - - не преко 2 l

0,00

30,00

2208 30 79 00

- - - - преко 2 l

0,00

30,00

- - остали, у судовима:
2208 30 82 00

- - - не преко 2 l

0,00

30,00

2208 30 88 00

- - - преко 2 l

0,00

30,00

2208 90

- Остало:
- - арак, у судовима:

2208 90 11 00

- - - не преко 2 l

0,00

30,00

2208 90 19 00

- - - преко 2 l

0,00

30,00

- - ракије од шљиве, крушке, трешње или вишње (искључујући ликере), у судовима:
2208 90 33 00

- - - не преко 2 l

9,00

30,00

2208 90 38 00

- - - преко 2 l

9,00

30,00

0,00

30,00

- - остала алкохолна пића добијена дестилацијом и остала алкохолна пића, у судовима:
- - - не преко 2 l:
2208 90 41 00

- - - - оузо
- - - - остала:
- - - - - остала алкохолна пића добијена дестилацијом (искључујући ликере):
- - - - - - добијена дестилацијом воћа:

2208 90 45 00

- - - - - - - калвадос

0,00

30,00

2208 90 48 00

- - - - - - - остала

9,00

30,00

0,00

30,00

- - - - - - остала:
2208 90 54 00

- - - - - - - текила
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Тарифна ознака

Износ у дин./kg/l/ком.

Наименовање

1

За увоз из ЕУ
и УК

2

Осим за увоз из ЕУ
и УК

3

4

2208 90 56 00

- - - - - - - остала

0,00

30,00

2208 90 69 00

- - - - - остала жестока алкохолна пића

0,00

30,00

- - - преко 2 l:
- - - - остала алкохолна пића добијена дестилацијом (искључујући ликере):
2208 90 71 00

- - - - - добијена дестилацијом воћа

0,00

30,00

2208 90 75 00

- - - - - текила

0,00

30,00

2208 90 77 00

- - - - - остала

0,00

30,00

2208 90 78 00

- - - - остала алкохолна пића

0,00

30,00

- - неденатурисани етил-алкохол са запреминском алкохолном јачином мањом од 80% vol., у
судовима:
2208 90 91 00

- - - не преко 2 l

6,00

30,00

2208 90 99 00

- - - преко 2 l

6,00

30,00

2401

Дуван, сиров или непрерађен: Отпаци од дувана:

2401 10

- Дуван, неижиљен:

2401 10 35 00

- - светли дуван сушен на ваздуху (light аir-curеd)
15,00

15,00

0,00

5,00

еx: типа Берлеј (укључујући Берлеј хибриде), делимично ижиљен

20,00

20,00

еx: типа Берлеј (укључујући Берлеј хибриде), потпуно ижиљен

25,00

25,00

еx: типа Берлеј (укључујући Берлеј хибриде)
2401 10 85 00

- - дуван сушен у сушари (fluе-curеd)

2401 20

- Дуван, делимично или потпуно ижиљен:

2401 20 35 00

- - светли дуван сушен на ваздуху (light аir-curеd)

еx: типа Вирџинија

2401 20 85 00

- - дуван сушен у сушари (fluе-curеd)
еx: типа Вирџинија, делимично ижиљен

0,00

7,00

еx: типа Вирџинија, потпуно ижиљен

0,00

10,00

3. Изузетно од тачке 2. ове одлуке, посебна дажбина за увоз
робе из тар. ознака 0402 10 19 00, 0402 21 18 00 и 0405 10 19 00 за
кондиторску индустрију, из тар. ознака 0402 10 19 00 и 0402 21 18
00 за производњу готових производа погодних за бебе и малу децу
из тар. бр. 1901 и 2104 и из тар. ознака 0402 10 19 00, 0402 21 18 00
и 0405 10 19 00, за производњу сладоледа, посебна дажбина се не
плаћа до 31. децембра 2022. године.
4. Изузетно од тачке 2. ове одлуке, посебна дажбина при
увозу пољопривредних и прехрамбених производа пореклом из
Европске уније у оквиру квота садржаних у Протоколу уз Споразум о стабилизацији и придруживању Европске заједнице и њених држава чланица, са једне стране и Републике Србије са друге
стране, којим се узима у обзир приступање Републике Хрватске
Европској унији, као и квота садржаних у Споразуму о партнерству, трговини и сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске не
плаћа се за:

- У праху, гранулама или другим чврстим облицима, са
садржајем масноће преко 1,5% по маси:
□

0402 21

- - Без садржаја додатог шећера или друге материје за
заслађивање:
- - - са садржајем масноће не преко 27% по маси:

0402 21 11 00

- - - - у амбалажи нето-масе не преко 2,5 kg

0402 21 18 00

- - - - остало
ех са садржајем масноће не преко 11% по маси
ex сa сaдржajeм мaснoћe прeкo 11%, aли нe прeкo 27%
пo мaси

□

0403

Свиње, живе:

□

0403 20

- Јогурт:

- Остало:

□

- - неароматизован, без додатка воћа, укључујући
језграсто воће или какаа:

- - - домаће врсте:

□

0103 92 11 00

- - - - које су се најмање једанпут прасиле, масе 160 kg
и веће

- - - без додатог шећера или друге материје за
заслађивање, са садржајем масноће по маси:

□

0403 20 11 00

- - - - не преко 3%

0103 92 19 00

- - - - остале

□

0403 20 13 00

- - - - преко 3%, али не преко 6%

0301

Риба, жива:

0406 00

Сир и урда:

0301 93 00 00

- - Шаран (Cyprinus spp., Carassius spp.,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla,
Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,
Megalobrama spp. )

Тарифна ознака

0103 92

□

□

Наименовање
- - - остало

Јогурт; Млаћеница, кисело млеко и кисела павлака,
кефир и остало ферментисано или закисељено млеко
и павлака, концентровани или неконцентровани,
са садржајем додатог шећера или друге материје за
заслађивање или без садржаја додатог шећера или
друге материје за заслађивање ароматизовани или
неароматизовани, са садржајем додатог воћа, језграстог
воћа или какаоа или без садржаја додатог воћа, језграстог
воћа или какаоа:

0103

□

Тарифна ознака
0402 10 99 00

Наименовање

- - масе 50 kg или веће:

- Свеж (незрео) сир, укључујући сир од сурутке и урда:

- Остала риба, жива:

0402

Млеко и павлака, концентровани или са садржајем
додатог шећера или других материја за заслађивање:

0402 10

- У праху, гранулама или другим чврстим облицима, са
садржајем масноће не преко 1,5% по маси:
- - без садржаја додатог шећера или друге материје за
заслађивање

□
0402 10 11 00

- - - у амбалажи нето-масе не преко 2,5 kg

0402 10 19 00

- - - остало
- - остало:

- - са садржајем масноће не преко 40% по маси
0406 10 30 00

- - - Mozzarela, без обзира да ли је течна

0406 10 50 00

- - - остали

0406 10 80 00

- - остали

0406 30

- Сир топљен, осим ренданог или у праху:

0406 30 10 00

- - за чију производњу се употребљавају само сиреви
Emmentaler, Gruiyere и Appenzell и који може, као
додатак, садржати Glarus сир са зачинским биљем
(познат као Schabziger); припремљен за продају на мало,
са садржајем масноће у

0406 30 31 00

- - - - не преко 48%

0406 30 39 00

- - - - преко 48%

0406 30 90 00

- - - са садржајем масноће преко 36% по маси

0406 90

- Сир остали:
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Наименовање

- - остали:
0406 90 13 00

- - - Emmentaler

0406 90 15 00

- - - Gruyere, Sbrinz

0406 90 17 00

- - - Bergkase, Appenzell

0406 90 18 00

- - - Fromage friburgeois, Vacherin Mont d’Or и Tete de
Moine

Тарифна ознака
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Наименовање

1602 49 50 00

- - - - који по маси садрже мање од 40% меса или осталих
кланичних производа било које врсте, укључујући
масноће било које врсте или порекла

1602 49 90 00

- - - остало

1602 50

- Од говеда:

1602 50 10 00

- - некувано; мешавине куваног меса или осталих
кланичних производа и некуваног меса или осталих
кланичних производа

1602 50 31 00

- - - конзервисана говедина (corned beef) у херметички
затвореном паковању:

1602 50 95 00

- - - остало

1701

Шећер од шећерне трске или шећерне репе и хемијски
чиста сахароза, у чврстом стању:

0406 90 21 00

- - - Cheddar

0406 90 23 00

- - - Edam

0406 90 25 00

- - - Tilsit

0406 90 29 00

- - - качкаваљ (Kashkaval)

0406 90 32 00

- - - Feta

0406 90 37 00

- - - Finlandia

0406 90 39 00

- - - Jarlsberg

0406 90 50 00

- - - - сир од овчјег млека или млека од буфала, у
посудама са саламуром, или у овчјим или козјим
мешинама

1701 12

- - шећер од шећерне репе:

1701 12 90 00

- - - остали

0406 90 61 00

- - - - - - - Grana Padano, Parmigiano Reggiano

1701 14

- - остали шећер од шећерне трске:

0406 90 63 00

- - - - - - - Fiore Sardo, Pecorino

1701 14 90 00

- - - остали

0406 90 69 00

- - - - - - - остали

0406 90 73 00

- - - - - - - Provolone

1701 99

- - остало:

0406 90 74 00

- - - - - - - Мааsdam

1701 99 10 00

- - - бели шећер

0406 90 75 00

- - - - - - - Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

0406 90 76 00

- - - - - - - Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo,
Samso

2207

Неденатурисан етил-алкохол алкохолне јачине 80% vol.,
или јачи; Етил-алкохол и остали алкохоли, денатурисани,
било које јачине:

0406 90 78 00

- - - - - - - Gouda

2207 10 00 00

0406 90 79 00

- - - - - - - Esrom, Italico, Kernhem, Saint–Nectaire, Saint–
Paulin, Taleggio

- Етил-алкохол алкохолне јачине 80% vol или јачи,
неденатурисани

2401

Дуван, сиров или непрерађен; Отпаци од дувана:

0406 90 81 00

- - - - - - - Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire,
Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

2401 10

- Дуван, неижиљен:

2401 10 35 00

- - светли дуван сушен на ваздуху (light air – cured)

0406 90 82 00

- - - - - - - Camembert

0406 90 84 00

- - - - - - - Brie

2401 20

- Дуван, делимично или потпуно ижиљен:

0406 90 86 00

- - - - - - - - преко 47%, али не преко 52%

2401 20 35 00

- - светли дуван сушен на ваздуху (light air – cured)

0406 90 89 00

- - - - - - - - преко 52%, али не преко 62%
ex Glarus сир са зачинским биљем (познат као
Schabziger) произведен од обраног млека и помешан са
ситно млевеним зачинским биљем
ex остали

0406 90 92 00

- - - - - - преко 62%, ali ne preko 72%
ex Butterkäse
ex остали

0406 90 93 00

- - - - - - преко 72%

0406 90 99 00

- - - - - остали

0710

Поврће (некувано или кувано у води или на пари),
смрзнуто:
- Махунасто поврће у зрну или махунама:

0710 21 00 00

- - Грашак (Pisum sativum)

□

1602

Остали прерађени или конзервисани производи од меса,
осталих кланичних производа, крви или инсеката:



1602 10 00

- Хомогенизовани производи:



1602 10 00 90

- - остали
- Од свиња:

1602 41

- - Бутови и комади од њих:

1602 41 10 00

- - - од домаћих свиња

1602 41 90 00

- - - остали

1602 42

- - Плећке и комади од њих:

1602 42 10 00

- - - од домаћих свиња

1602 42 90 00

- - - остали

1602 49

- - Остало, укључујући мешавине:
- - - од домаћих свиња:
- - - - који по маси садржи 80% или више меса или
осталих кланичних производа, било које врсте,
укључујући масноће било које врсте или порекла:

1602 49 11 00

- - - - - леђа (без врата) и одресци од њих, укључујући
мешавине леђа или шунки (бутова)

1602 49 13 00

- - - - - врат и комади од врата, укључујући мешавине
врата и плећки

1602 49 15 00

- - - - - остале мешавине које садрже бутове (ноге),
плећке, леђа или врат и одреске од њих

1602 49 19 00

- - - - - остало

1602 49 30 00

- - - - који по маси садрже од 40%, али не преко 80%
меса или осталих кланичних производа било које врсте,
укључујући масноће било које врсте или порекла

- Сирови шећер без додатих средстава за ароматизацију
или материја за бојење:

- Остало:

еx: типа Берлеј (укључујући Берлеј хибриде)

еx: типа Берлеј (укључујући Берлеј хибриде), делимично
ижиљен
еx: типа Берлеј (укључујући Берлеј хибриде), потпуно
ижиљен

5. Посебну дажбину из тачке 1. ове одлуке плаћају привредна
друштва и предузетници при увозу пољопривредних и прехрамбених производа.
6. Посебна дажбина при увозу пољопривредних и прехрамбених производа наплаћује се приликом царињења робе, у складу
са прописима који важе за наплаћивање царине.
7. Посебна дажбина при увозу пољопривредних и прехрамбених производа пореклом из земаља са којима Република Србија има закључене споразуме о слободној трговини наплаћује се у
складу са одредбама тих споразума.
8. Привредна друштва и предузетници при увозу пољопривредних и прехрамбених производа из тач. 2, 3, 4. и 7. ове одлуке
пореклом из земаља чланица Европске уније и земаља са којима
Република Србија има закључене споразуме о слободној трговини, надлежној царинарници подносе уверење о преференцијалном
пореклу робе.
9. За робу из тачке 3. ове одлуке намењену потребама кондиторске индустрије, производњe сладоледа, односно производње
готових производа погодних за бебе и малу децу из тар. бр. 1901 и
2104, увозник подноси царинском органу и изјаву да се роба увози
за потребе кондиторске индустрије, производњe сладоледа, односно производње готових производа погодних за бебе и малу децу
из тар. бр. 1901 и 2104.
10. Посебна дажбина из тач. 2, 3, 4. и 7. ове одлуке плаћа се
при увозу производа из тарифне ознаке 1702 90 95 00 Царинске
тарифе најкасније до пријема Републике Србије у Светску трговинску организацију.
11. Средства остварена наплатом посебне дажбине при увозу
пољопривредних и прехрамбених производа уплаћују се у буџет
Републике Србије.
12. Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи
Одлука о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа
за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине („Службени гласник РС”, бр. 108/16, 78/17,
119/17, 42/18, 104/18, 94/19, 102/20 и 159/20), као и Одлука о ослобађању од плаћања посебне дажбине при увозу вина и цигарета
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намењених продаји у посебним царинским продавницама („Службени лист СФРЈ”, број 72/91).
13. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује
се од 1. јануара 2022. године.
05 број 335-12263/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6116

На основу члана 43. став 1. тачка 2) Царинског закона („Службени гласник РС”, бр. 95/18, 91/19 – др. закон, 144/20 и 118/21)
и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 ‒ исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 ‒ УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 ‒ др. закон),
Влада доноси

ОД Л У КУ
о измени Одлуке о сезонским стопама царине на увоз
одређених пољопривредних производа
1. У Одлуци о сезонским стопама царине на увоз одређених
пољопривредних производа („Службени гласник РС”, бр. 27/19 и
29/19), у тачки 2. речи:
„

0803 00

– Банане, укључујући
брашнасте банане
(„plantains”), свеже или суве:

”

замењују се речима:
„

0803

– Банане, укључујући
брашнасте банане
(„plantains”), свеже или суве:

”

a речи:
„

0805 40 00 00

– Грејпфрут, укључујући
помело (pomelos)

од 1. јула до
30. новембра

20%

0%

20%

0%

”

замењују се речима:
„

0805 40 00 00

– Грејпфрут и помело

од 1. јула до
30. новембра

”

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се
од 1. јануара 2022. године.
05 број 483-12179/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6117

На основу члана 8. став 6. Закона о царинској служби („Службени гласник РС”, бр. 95/18 и 144/20) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18
– др. закон),
Влада доноси

ОД Л У КУ
о измени и допуни Одлуке о оснивању, почетку и
престанку рада царинарница, царинских испостава,
одсека и царинских реферата
1. У Одлуци о оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и царинских реферата

(„Службени гласник РС”, бр. 20/19, 34/19, 69/19, 1/20, 111/20,
38/21 и 64/21), у тачки 2, у алинеји првој, после редног броја 13а)
тачка запета замењује се тачком, а редни број 14) брише се.
У алинеји шестој, после редног броја 10) тачка се замењује
тачком и запетом и додаје се редни број 10а) који гласи:
,,10а) Царински реферат Свилајнац.”
2. Царински реферат Лука и речно пристаниште Панчево
престаје са радом 31. децембра 2021. године.
3. Царински реферат Свилајнац почеће са радом најкасније
до 1. јула 2022. године.
4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 02-12141/2021-1
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6118

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС,
24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон),
Влада доноси

ОД Л У КУ
о изради Просторног плана подручја посебне намене
инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице IБ
реда од Крагујевца до везе са државним путем IA реда
А5 (Е-761)
1. Приступа се изради Просторног плана подручја посебне
намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице IБ реда од
Крагујевца до везе са државним путем IA реда А5 (Е-761) (у даљем тексту: Просторни план).
2. Оквирна граница Просторног плана обухвата делове територија градова Крагујевца и Чачка, као и делове територија општине Кнић, и то:
1) на територији града Крагујевца целе катастарске општине:
Голочело, Драгобраћа и Ђурисело;
2) на територији града Чачка целе катастарске општине: Бресница и Катрга;
3) на територији општине Кнић целе катастарске општине:
Бечевица, Брњица, Бумбарево Брдо, Вучковица, Гунцати, Драгушица, Кусовац, Претоке, Опланић, Радмиловић, Рашковић и Топоница.
Оквирна граница обухвата Просторног плана дата је у Прилогу – Графички приказ оквирне границе обухвата Просторног
плана, који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.
Коначна граница обухвата Просторног плана биће утврђена
Нацртом просторног плана.
3. Услови и смернице планских документа вишег реда и развојних стратегија за израду Просторног плана, садржани су у:
1) Закону о Просторном плану Републике Србије од 2010. до
2020. године („Службени гласник РС”, број 88/10), којим се указује на значај реализације пројеката који стимулишу развој путне
мреже ради повезивања са окружењем и повезивања унутар Републике Србије;
2) Уредби о утврђивању Регионалног просторног плана за подручје Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског управног
округа („Службени гласник РСˮ, број 39/14), којом се указује да се
на планском подручју укрштају саобраћајни правци од изузетног
значаја за унутаррегионалну и трансрегионалну повезаност.
Израда Просторног плана заснива се на планској, студијској,
техничкој и другој документацији, резултатима досадашњих истраживања и важећим документима у Републици Србији.
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4. Планирање, коришћење, уређење и заштита простора заснива се на принципима уређења и коришћења простора, утврђеним чланом 3. Закона о планирању и изградњи.
5. Визија и дугорочни циљ доношења Просторног плана је
обезбеђење просторних услова за остварење посебне намене подручја у условима одрживог развоја планског подручја.
6. Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и
заштите планског подручја заснива се на обезбеђењу услова за изградњу инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице IБ реда од
Крагујевца до везе са државним путем IA реда А5 (Е-761), обезбеђивању повољније попречне везе између аутопутева А1 (Коридор
10) и Е-763 (Београд – Јужни Јадран), који би као такав привукао
саобраћајне токове из ужег и ширег гравитационог подручја, који
се креће правцем југозапад–евероисток и представљао повољну
алтернативу и транзитним, односно даљинским токовима који се
крећу из региона Централне и Источне Србије ка Новом Пазару,
Чачку, Ужицу, Златибору итд.
Просторни план се израђује паралелно са израдом техничке
документације за изградњу инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице IБ реда од Крагујевца до везе са државним путем IA
реда А5 (Е-761).
Просторни план ће по потреби садржати елементе детаљне регулације, што ће омогућити његово директно спровођење, у
складу са законом.
7. Рок за израду радне верзије Нацрта просторног плана је 12
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
8. Средства за израду Просторног плана обезбеђујe ЈП „Путеви Србијеˮ.
9. Носилац израде Просторног плана је министарство надлежно за послове просторног планирања, у складу са чланом 47.
став 1. Закона о планирању и изградњи.
Носилац израде Просторног плана дужан је да обезбеди прибављање мишљења, услова и сагласности надлежних органа и организација прописаних законом, као и да обезбеди сарадњу и усаглашавање ставова са свим релевантним субјектима планирања.
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10. Органи, посебне организације, имаоци јавних овлашћења
и друге институције, дужни су да на захтев носиоца израдe Просторног плана, у року утврђеним Законом о планирању и изградњи, доставе услове и све расположиве податке, без накнаде.
На захтев министарства надлежног за послове просторног
планирања и урбанизма, надлежни органи, односно организације уступају постојеће копије топографског и катастарског плана,
односно дигиталне записе, односно катастар подземних инсталација, односно ортофото снимке, без накнаде у року утврђеним Законом о планирању и изградњи.
11. Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног
плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе
саобраћајнице IБ реда од Крагујевца до везе са државним путем
IA реда А5 (Е-761) у Мрчајевцима на животну средину („Службени гласник РС”, број 99/21), чини саставни део ове одлуке.
12. Нацрт просторног плана биће изложен на јавни увид у
трајању од 30 дана у седиштима јединица локалне самоуправе које
су у обухвату Просторног плана.
13. Број примерака Просторног плана који је потребно израдити биће утврђен посебним актом Владе којим се утврђује Просторни план.
14. Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице IБ реда од
Крагујевца до везе са државним путем IA реда А5 (Е-761) се објављује у Централном регистру планских докумената.
15. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 350-12333/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 90. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18
– др. закон, 10/19 и 6/20), члана 4. Закона о јавним службама
(„Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05
– исправка др. закона, 83/05 – исправка др. закона и 83/14 – др.
закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

ОД Л У КУ
о оснивању Средње школе „Дољевац” у Дољевцу
1. Оснива се Средња школа „Дољевац” у Дољевцу (у даљем
тексту: Школа), као средња мешовита школа за обављање делатности у области средњег образовања и васпитања.
2. Школа ће пословати под називом: Средња школа „Дољевац” у Дољевцу.
Седиште Школе је у Дољевцу, Улица др Михајла Тимотијевића број 3.
3. На оснивање, организацију и рад Школе примењују се
прописи о јавним службама и прописи о образовању и васпитању.
4. Средства за почетак рада и обављање делатности Школе
обезбеђују се у складу са законом.
5. Школа ће, почев од школске 2022/2023. године, остваривати планове и програме наставе и учења стручног и општег образовања и васпитања у трогодишњем и четворогодишњем трајању:
1) У подручју рада стручне школе:
– Економија, право и администрација,
– Трговина, угоститељство и туризам;
2) Општег типа гимназије.
План и програм наставе и учења остварује се на српском језику.
6. До именовања школског одбора Влада образује Привремени школски одбор, у саставу:
1) Гордана Цветковић, дипл. правник;
2) Јелена Јанковић, дипл. правник;
3) Неда Јовановић, дипл. инжењер;
4) Миљана Марковић, наставник економских предмета;
5) Марија Петровић, наставник математике;
6) Миодраг Крстић, наставник информатике;
7) Валентина Тасић, радник;
8) Бојан Видојковић, радник;
9) Милена Костић, радник.
7. Привремени школски одбор:
1) донеће статут Школе до 31. августа 2022. године;
2) донеће годишњи план рада Школе;
3) обављаће и друге послове из надлежности Школског одбора утврђене законом.
Привремени школски одбор престаје са радом када се именује Школски одбор у складу са законом.
8. До именовања директора Школе, његове послове ће обављати и вршити његова овлашћења Братислав Китановић, дипломирани хемичар, као вршилац дужности директора Школе.
9. Општи акти Школе донеће се у року од 30 дана од дана
доношења статута Школе.
10. Ученици уписани у Економску школу у Нишу – издвојено одељење у Дољевцу, имају право да заврше започети разред
закључно са 31. августом 2022. године, и да наставе школовање у
Школи, од 1. септембра 2022. године.
11. Ученици Економске школе у Нишу – издвојено одељење
у Дољевцу, који нису положили поправни испит као и ученици
који нису положили матурски испит завршавају започети разред,
односно започето образовање у Економској школи у Нишу, у својству ванредног ученика у складу са законом.
12. Школа од 1. септембра 2022. године води евиденције и издаје јавне исправе у складу са Законом, посебним законом и подзаконским актима.
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13. Запослени на неодређено време у Економској школи у
Нишу – издвојено одељење у Дољевцу, преузимају се у Школу од
1. септембра 2022. године.
14. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 022-12441/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6120

На основу члана 51. став 4. Закона о науци и истраживањима („Службени гласник РС”, број 49/19) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18
– др. закон),
Влада доноси

ОД Л У КУ
о стицању статуса института од националног значаја
1. Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић”
у Београду, Булевар деспота Стефана 142, стиче статус института
од националног значаја за Републику Србију.
2. Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука
о стицању статуса института од националног значаја Институт за
биолошка истраживања „Синиша Станковић” („Службени гласник
РС”, број 25/18).
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 022-12273/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6121

На основу члана 38. Закона о посебним поступцима ради
реализације пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију
(„Службени гласник РСˮ, број 9/20) и члана 33. ст. 2. и 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18
– др. закон),
Влада доноси

ОД Л У КУ
о образовању Радне групе за спровођење поступка
избора стратешког партнера на пројектима изградње
Јужне обилазнице Ваљева и Обилазнице око Свилајнца
1. Образује се Радна група за спровођење поступка избора
стратешког партнера на пројектима изградње Јужне обилазнице Ваљева и Обилазнице око Свилајнца (у даљем тексту: Радна група).
2. Задатак Радне групе је спровођење поступка избора стратешког партнера на пројектима изградње Јужне обилазнице Ваљева и Обилазнице око Свилајнца, предлагање Влади одлуке о избору стратешког партнера и преговарање о елементима уговора са
стратешким партнером.
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3. У Радну групу именују се:
1) за председника, Томислав Момировић, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
2) за заменика председника, Милан Петровић, вршилац дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
3) за чланове:
– Милош Адамовић, посебни саветник министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
– Милена Ковачевић, Секретаријат министарства, Одељење
за буџет и финансијско управљање, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
– Татјана Радукић, Секретаријат министарства, руководилац
Групе за спровођење јавних набавки, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
– Милица Милосављевић, Секретаријат министарства, Група
за спровођење јавних набавки, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
– Зоран Арсић, Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре;
– Миљан Илић, Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре;
– Николина Ђорђевић, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
– Немања Илић, Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре;
– Александра Ландолац, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
– Иван Првуловић, виши саветник у Сектору буџета, Министарство финансија;
– Ана Мијаиловић, млађи саветник у Сектору буџета, Министарство финансија;
– Љиљана Бугарић, самостални саветник у Сектору за инвестиције у инфраструктурне пројекте, Министарство привреде;
– Андријана Дудић, саветник у Сектору за инвестиције у инфраструктурне пројекте, Министарство привреде;
– Јелена Илић, руководилац Групе за стратешке и аналитичке
документе јавних предузећа у Сектору за контролу и надзор над
радом јавних предузећа, Министарство привреде;
– Љиљана Михајловски, саветник у Сектору за контролу и
надзор над радом јавних предузећа, Министарство привреде;
– Јасна Мићић, главни урбаниста града Ваљева, град Ваљево;
– Милош Милутиновић, помоћник градоначелника града Ваљева, град Ваљево;
– Небојша Петровић, члан Општинског већа општине Свилајнац, општина Свилајнац;
– Славица Милијановић, руководилац Одељења за инспекцијски надзор и пољопривреду Општинске управе општине Свилајнац, општина Свилајнац;
– Миодраг Поледица, извршни директор Сектора за стратегију, пројектовање и развој, ЈП „Путеви Србијеˮ;
– Вељко Бојовић, главни инжењер за планску документацију,
ЈП „Путеви Србијеˮ.
4. Стручну и административно-техничку потпору Радној
групи пружа Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
5. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 02-12270/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6122

На основу члана 33. ст. 2. и 3. Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

ОД Л У КУ
о образовању Националног савета за развој E-спорта у
Републици Србији од 2021. до 2025. године
1. Образује се Национални савет за развој Е-спорта у Републици Србији од 2021. до 2025. године (у даљем тексту: Национални савет).
2. Задатак Националног савета је да прати и предлаже мере
за позиционирање Републике Србије као Е-спорт дестинације,
предлаже мере за стварање повољних услова и спровођење инвестиције за изградњу највећег комплекса за Е-спорт у Европи
(„Game Village”), да дефинише предлог и прати спровођење националног програма за развој Е-спорта, предлаже унапређење опорезивања учесника Е-спорт индустрије, предлаже и пружа подршку
промоцији Е-спорт догађаја и Е-спортиста, афирмацији младих
талената, предлаже начине на које би се обучавала правна и физичка лица, и предлаже мере за ширење свести о значају и утицају
Е-спорта у Републици Србији.
3. У Национални савет именују се:
– за председника:
Владимир Цветковић, Кабинет председника Владе;
– за заменика председника:
Ненад Пауновић, саветник, Кабинет председника Владе;
– за чланове:
1) Марко Пећанац, Кабинет председника Републике;
2) Бојана Вишекруна, саветник, Кабинет председника Владе;
3) доц. др Михаило Јовановић, директор Канцеларије за информационе технологије и електронску управу;
4) Бранислав Пејчић, вршилац дужности помоћника министра привреде;
5) Сава Савић, вршилац дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација;
6) Игор Перић, посебни саветник министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
7) Немања Свјетличић, шеф Кабинета министра омладине и
спорта;
8) Светлана Кузмановић-Живановић, виши саветник, Министарство финансија;
9) Љубиша Сретеновић, самостални саветник, Министарство
просвете, науке и технолошког развоја;
10) Предраг Русалин, саветник, Министарство културе и информисања;
11) Мирослав Радовановић, главни координатор II, Министарство унутрашњих послова;
12) Владимир Поповић, директор Одељења за оперативне
послове и управљање ризицима платног система, Сектор за платни систем, Народна банка Србије;
13) Александар Кемивеш, град Београд;
14) Дамјан Ничић, члан Кабинета градоначелника, град Нови
Сад;
15) Немања Јевтовић, саветник за улагања, Развојна агенција
Србије.
4. Национални савет може ангажовати стручна лица за обављање одређених послова из оквира задатака Националног савета.
5. За свој рад председник и чланови Националног савета, као
и друга ангажована лица, немају право на накнаду.
6. Административно-техничке послове за потребе Националног савета обавља Министарство привреде.
7. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 02-12526/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

30. децембар 2021.
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На основу члана 62. Закона о државној управи („Службени
гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и
47/18), члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон) и члана 25. став 1. Уредбе о
начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места
у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник РС”, бр. 81/17 – пречишћен текст, 69/08,
98/12, 87/13, 2/19 и 24/21), а у вези са Националном стратегијом за
спречавање и борбу против тероризма за период 2017–2021. године („Службени гласник РС”, број 94/17),
Влада доноси

ОД Л У КУ
о изменaма и допунама Одлуке о образовању
Националног координационог тела за спречавање и
борбу против тероризма и одређивању и именовању
Националног координатора за спречавање и борбу
против тероризма
1. У Одлуци о образовању Националног координационог
тела за спречавање и борбу против тероризма и одређивању и именовању Националног координатора за спречавање и борбу против
тероризма („Службени гласник РС”, бр. 29/19, 38/19, 41/19, 81/19
и 74/21), тач. 1. и 2. мењају се и гласе:
„1. Образује се Национално координационо тело за спречавање и борбу против тероризма (у даљем тексту: Национално координационо тело) у следећем саставу:
− Александар Вулин – министар унутрашњих послова, Национални координатор за спречавање и борбу против тероризма (у
даљем тексту: Национални координатор);
− Бојан Јоцић – Министарство унутрашњих послова, државни секретар, заменик Националног координатора;
− Дарко Цвијовић – Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Управа криминалистачке полиције, помоћник
Националног координатора;
− Бојан Димић – Безбедносно-информативна агенција, помоћник Националног координатора;
− Александар Јовановић – Министарство унутрашњих послова, Кабинет министра, члан;
− Маја Јестровић – Министарство унутрашњих послова, Сектор за међународну сарадњу, европске послове и планирање, члан;
− Милош Анђић – Министарство унутрашњих послова, Сектор за међународну сарадњу, европске послове и планирање, заменик члана;
− Никола Мијић – Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Управа криминалистичке полиције, члан;
− Младен Вуковић – Министарство унутрашњих послова,
Дирекција полиције, Управа криминалистичке полиције, члан;
− Катарина Димитријевић – Безбедносно-информативна
агенција, члан;
− Тамара Зиуковски – Безбедносно-информативна агенција,
заменик члана;
− Јовица Јовановић – Тужилаштво за организовани криминал, члан;
− Саша Радуловић – Тужилаштво за организовани криминал,
заменик члана;
− Бранислав Кушљић – Војнобезбедносна агенција, члан;
− Љубиша Марковић – Војнобезбедносна агенција, заменик
члана;
− Мирослав Николић – Војнообавештајна агенција, члан;
− Ивана Ристов – Војнообавештајна агенција, заменик члана;
− Дијана Иванчић – Министарство спољних послова, члан;
− Игор Кужелка – Министарство спољних послова, заменик
члана;
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− Жељко Радовановић – Министарство финансија, Управа за
спречавање прања новца, члан;
− Ана Радевић – Министарство финансија, заменик члана;
− Сања Дашић – Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, члан и секретар;
− Предраг Николић – Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, заменик члана и секретара.”
2. Одређује се и именује за Националног координатора Александар Вулин – Министарство унутрашњих послова.
За заменика Националног координатора одређује се и именује:
– Бојан Јоцић – Министарство унутрашњих послова;
За помоћнике Националног координатора одређују се и именују:
– Дарко Цвијовић – Министарство унутрашњих послова;
– Бојан Димић – Безбедносно-информативна агенција.”
2. Тачка 3. мења се и гласи:
„3. Задатак Националног координационог тела је да:
1) координира активности на превенцији и борби против тероризма, радикализма и насилног екстремизма који води у тероризам на националном нивоу;
2) осигура ефикасно спровођење, праћење, оцењивање и извештавање о спровођењу стратешких докумената у области спречавања и борбе против тероризма, као и успостављање јасне и
конзистентне политике у овој области.”
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 02-12415/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6124

На основу члана 33. ст. 2. и 3. Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

ОД Л У КУ
о допуни Одлуке о образовању Националне коалиције
за смањење енергетског сиромаштва
1. У Одлуци о образовању Националне коалиције за смањење енергетског сиромаштва („Службени гласник РСˮ, бр. 41/21 и
75/21), у тачки 3, алинеја трећа, после подтачке 17) додају се подтач. 18)–20), које гласе:
„18) Татјана Стојановић, директор Управе за финансирање и
подстицање енергетске ефикасности, Министарство рударства и
енергетике;
19) проф. др Рената Пинџо, директор за комуникације, Савет
страних инвеститора;
20) Адис Берберовић, координатор за регулаторну реформу,
НАЛЕД;ˮ.
2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.
05 број 02-12393/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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30. децембар 2021.
6125

6127

На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка,
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка,
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

о постављењу вршиоца дужности помоћника министра
финансија

о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра
спољних послова

I
Поставља се Огњен Поповић за вршиоца дужности помоћника министра финансија – Сектор за финансијски систем од 3.
јануара 2022. године, на три месеца.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-12084/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6126

На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка,
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

I
Разрешава се Небојша Кошутић дужности вршиоца дужности помоћника министра спољних послова – Сектор за Европску
унију, због преласка на другу дужност.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-12287/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6128

На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка,
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

о постављењу вршиоца дужности помоћника министра
трговине, туризма и телекомуникација

о постављењу вршиоца дужности помоћника министра
за бригу о породици и демографију

I
Поставља се Горан Ђурђевић за вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација ‒ Сектор за
електронске комуникације и поштански саобраћај, на шест месеци.

I
Поставља се Марија Лековић за вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију ‒ Сектор за
демографију, унутрашње миграције и сарадњу са локалном самоуправом од 4. јануара 2022. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

24 број 119-12396/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

24 број 119-12414/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

30. децембар 2021.
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На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка,
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

На основу члана 33. и члана 34. став 1. Закона о државним
службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17, 95/18 и 157/20), члана 26. став 3. Закона о државној управи
(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 –
др. закон и 47/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

о постављењу вршиоца дужности помоћника министра
за бригу о породици и демографију

о постављењу на положај секретара Министарства
трговине, туризма и телекомуникација

I
Поставља се Александра Чамагић за вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију ‒ Сектор за
међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте од 4. јануара 2022. године, на три месеца.

I
Поставља се Јасна Добрисављевић на положај секретара Министарства трговине, туризма и телекомуникација, на пет година.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-12407/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-12289/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6132

На основу члана 26. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка,
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

На основу члана 26. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка,
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

о разрешењу вршиоца дужности секретара
Министарства трговине, туризма и телекомуникација

о постављењу вршиоца дужности секретара
Министарства културе и информисања

I
Разрешава се Јасна Добрисављевић дужности вршиоца дужности секретара Министарства трговине, туризма и телекомуникација, због постављења на положај секретара Министарства
трговине, туризма и телекомуникација.

I
Поставља се Вукица Килибарда за вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања од 6. јануара 2022. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

24 број 119-12288/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

24 број 119-12399/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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30. децембар 2021.
6133

6135

На основу члана 26. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка,
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

На основу члана 37. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка,
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

о постављењу вршиоца дужности секретара
Министарства за бригу о породици и демографију

о постављењу вршиоца дужности помоћника директора
Републичке дирекције за имовину Републике Србије

I
Поставља се Мирјана Радановић за вршиоца дужности секретара Министарства за бригу о породици и демографију од 4.
јануара 2022. године, на три месеца.

I
Поставља се Драгана Гођевац Обрадовић за вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије – Сектор за евиденцију и послове уписа јавне својине Републике Србије од 28. децембра 2021. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-12403/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6134

На основу члана 31. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка,
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о постављењу вршиоца дужности помоћника директора
Управе царина у Министарству финансија

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-12290/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6136

На основу члана 37. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка,
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о постављењу вршиоца дужности помоћника директора
Републичког геодетског завода

I
Поставља се Сузана Остојић за вршиоца дужности помоћника директора Управе царина – Сектор за људске ресурсе и опште
послове у Министарству финансија од 3. јануара 2022. године, на
три месеца.

I
Поставља се Огњенка Илић за вршиоца дужности помоћника
директора Републичког геодетског завода – Сектор за катастар непокретности од 30. децембра 2021. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србијеˮ.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

24 број 119-12016/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

24 број 119-12296/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

30. децембар 2021.
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На основу члана 3. став 1. Уредбе о оснивању Канцеларије
за управљање јавним улагањима („Службени гласник РС”, број
95/15), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени
гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07,
67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20) и
члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о постављењу вршиоца дужности директора
Канцеларије за управљање јавним улагањима
I
Поставља се Марко Благојевић за вршиоца дужности директора Канцеларије за управљање јавним улагањима од 3. јануара
2022. године, на три месеца.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-12431/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6138

На основу члана 5. став 1. Уредбе о оснивању Канцеларије за
координационе послове у преговарачком процесу са привременим
институцијама самоуправе у Приштини („Службени гласник РС”,
број 24/15), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о постављењу вршиоца дужности помоћника
директора Канцеларије за координационе послове у
преговарачком процесу са привременим институцијама
самоуправе у Приштини
I
Поставља се Милија Марковић за вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у
Приштини – Сектор за правне, финансијске и опште послове од 4.
јануара 2022. године, на три месеца.

95

6139

На основу члана 5. став 1. Уредбе о Канцеларији Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином („Службени гласник РС”, број 49/17),
члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник
РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 –
исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20) и члана 43.
став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14
и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о постављењу вршиоца дужности помоћника директора
Канцеларије Националног савета за координацију
сарадње са Руском Федерацијом и Народном
Републиком Кином
I
Поставља се Ивона Катић за вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију
сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
– Сектор за стратешку и оперативну сарадњу са Руском Федерацијом од 2. јануара 2022. године, на три месеца.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-12282/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6140

На основу члана 56. став 1. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 55/13, 27/18
– др. закон и 10/19) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о престанку дужности директора Ученичког центра
Београд
I
Др Љубиши Антонијевићу престаје дужност директора Ученичког центра Београд.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

24 број 119-12280/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

24 број 119-12465/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 54. став 2. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 55/13, 27/18
– др. закон и 10/19) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србијеˮ.
24 број 119-12442/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

о именовању директора Ученичког центра Београд
I
Именује се др Љубиша Антонијевић за директора Ученичког
центра Београд.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србијеˮ.
24 број 119-12467/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6142

На основу члана 56. став 1. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 55/13, 27/18
– др. закон и 10/19) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о престанку дужности директора Дома ученика средњих
школа „Јагодина” у Јагодини
I
Марку Маљковићу престаје дужност директора Дома ученика средњих школа „Јагодина” у Јагодини.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-12438/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6143

На основу члана 54. став 2. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 55/13, 27/18
– др. закон и 10/19) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о именовању директора Дома ученика средњих школа
„Јагодина” у Јагодини
I
Именује се Марко Маљковић за директора Дома ученика
средњих школа „Јагодина” у Јагодини.

6144

На основу члана 48. став 2. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 55/13, 27/18
– др. закон и 10/19) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о разрешењу председника и чланова Управног одбора
установе Студентско одмаралиште „Београд”
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору установе Студентско одмаралиште „Београд”:
1. Милан Мрдовић, председник,
2. Душан Дробњак, члан,
3. Тања Милановић, члан,
4. Биљана Богићевић, члан,
5. др Владимир Цветковић, члан,
6. Дино Мартинић, члан,
7. Владимир Смуђа, члан,
8. Зоран Спасојевић, члан,
9. Момир Баиловић, члан.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-12419/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6145

На основу члана 48. став 2. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 55/13, 27/18
– др. закон и 10/19) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о именовању председника и чланова Управног одбора
установе Студентско одмаралиште „Београд”
I
У Управни одбор установе Студентско одмаралиште „Београд” именују се:
1) за председника:
– Милан Мрдовић, дипл. правник;
2) за чланове:
– представници оснивача:
(1) Миленко Цвијовић,
(2) Тања Милановић, дипл. правник,
(3) Слободан Ђурић, струковни менаџер;

30. децембар 2021.
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– представници универзитета:
(1) проф. др Данимир Мандић, декан Учитељског факултета
Универзитета у Београду;
– представници студената:
(1) Јагош Стојановић, студент Машинског факултета Универзитета у Београду,
(2) Емил Зороњић, студент Филолошког факултета Универзитета у Београду;
– представници запослених у установи:
(1) Недељко Спасенић, дипл. менаџер,
(2) Момир Баиловић, дипл. економиста – мастер правник.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-12434/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6146

На основу члана 48. став 2. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 55/13, 27/18
– др. закон и 10/19) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова Управног одбора Дома ученика
средњих школа у Ивањици
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Дома ученика
средњих школа у Ивањици, чланови:
1. Радован Аничић, на лични захтев,
2. Драган Ћурчић, на лични захтев,
3. Милован Чекеревац, на лични захтев,
4. Никола Боторић, на лични захтев.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србијеˮ.
24 број 119-12471/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6147

На основу члана 48. став 2. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 55/13, 27/18
– др. закон и 10/19) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора Дома ученика
средњих школа у Ивањици
I
У Управни одбор Дома ученика средњих школа у Ивањици
именују се:
1) за чланове:
– представник оснивача:
(1) Владан Јеремић, дипл. правник из Ивањице;

97

– представник родитеља ученика, односно старатеља ученика:
(1) Мићо Луковић, аутомеханичар из Добраче код Ариља;
– представници запослених у установи:
(1) Иван Богдановић, секретар установе,
(2) Душан Илић, економ.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србијеˮ.
24 број 119-12474/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6148

На основу члана 62. став 7. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19,
6/20 – др. закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/21 – др. закон и
67/21) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова Савета Агрономског факултета у
Чачку Универзитета у Крагујевцу
I
Разрешавају се дужности члана Савета Агрономског факултета у Чачку Универзитета у Крагујевцу, представници оснивача:
1. проф. др Бранка Јордовић,
2. проф. др Звонко Југовић,
3. проф. Војислав Илић.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-12468/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6149

На основу члана 62. став 7. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19,
6/20 – др. закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/21 – др. закон и
67/21) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Савета Агрономског факултета у
Чачку Универзитета у Крагујевцу
I
У Савет Агрономског факултета у Чачку Универзитета у Крагујевцу именују се за чланове, представници оснивача:
1) Маријана Марковић, дипл. биолог,
2) Милош Вујисић, инж. пољопривреде,
3) Зоран Велковски, доктор ветеринарске медицине,
4) др Предраг Терзић,
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5) др Дарко Јевремовић,
6) др Душанка Главоњић.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-12469/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6150

На основу члана 62. став 7. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19,
6/20 – др. закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/21 – др. закон и
67/21) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова Савета Факултета техничких
наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу
I
Разрешавају се дужности члана Савета Факултета техничких
наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу, представници оснивача:
1. Стојан Васовић,
2. Војислав Милинковић,
3. Љубинко Филиповић.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-12470/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6151

На основу члана 62. став 7. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19,
6/20 – др. закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/21 – др. закон и
67/21) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Савета Факултета техничких
наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу
I
У Савет Факултета техничких наука у Чачку Универзитета у
Крагујевцу именују се за чланове, представници оснивача:
1) Драгиша Петковић, спец. машинског инжењерства,
2) Мирко Пешић, дипл. инж. електротехнике,
3) Љубинко Пауновић, дипл. инж. машинства,
4) Марко Мосић, дипл. инж. машинства,
5) Милојко Калосеровић, спец. електроенергетике,
6) Стефан Давидовић, дипл. инж. индустр. менаџмента.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-12472/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6152

На основу члана 62. став 7. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19,
6/20 – др. закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/21 – др. закон и
67/21) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о именовању члана Савета Академије струковних
студија Западна Србија
I
Именује се Немања Пешаковић за члана Савета Академије
струковних студија Западна Србија, представник оснивача.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-12449/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6153

На основу члана 30. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка,
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о престанку дужности вршиоца дужности директора
Дирекције за националне референтне лабораторије
у Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде
I
Констатује се да је Ненаду Доловцу престала дужност вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, због протека времена на које је постављен – 28. децембра
2021. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-12518/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 30. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка,
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о постављењу вршиоца дужности директора
Дирекције за националне референтне лабораторије
у Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде
I
Поставља се Горан Зебић за вршиоца дужности директора
Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на шест месеци.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-12521/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6155

На основу члана 124. став 3. Закона о спорту („Службени
гласник РС”, број 10/16), члана 11. став 1. Уредбе о националним
спортским признањима и новчаним наградама („Службени гласник РС”, бр. 22/16, 83/17, 65/19 и 74/21) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18
– др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о усклађивању права на национално спортско
признање
1. Додељује се национално спортско признање спортисти
Драгану Ристићу, за освојену златну медаљу на Параолимпијским играма у параолимпијској спортској дисциплини – стрељаштво, Р5 – 10 m ваздушна пушка, лежећи став, микс, класа СХ2,
одржаним у Токију, у Јапану, од 24. августа до 5. септембра 2021.
године, у виду доживотног месечног новчаног примања у висини
три просечне нето зараде у Републици Србији за месец децембар
претходне године, према подацима органа надлежног за послове
статистике.
2. За признање утврђено у тачки 1. овог решења средства се
обезбеђују у буџету Републике Србије.
3. Овим решењем ставља се ван снаге Решење о додели националног спортског признања спортисти Драгану Ристићу („Службени гласник РС”, број 94/18).
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 661-12186/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 59. став 7, а у вези са чланом 74. став 1.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и
88/19) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Транснафта АД Панчево за 2022. годину
I
Даје се сагласност на Програм пословања Транснафта АД
Панчево за 2022. годину, који је донела Скупштина Транснафта
АД Панчево, на седници од 29. новембра 2021. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 023-12372/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6157

На основу члана 8. став 3. и члана 29. став 2. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Института за стандардизацију Србије („Службени гласник РС”, бр. 93/15 и 27/16) и члана 43.
став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14
и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм о изменама Програма
рада Института за стандардизацију Србије за 2021.
годину
I
Даје се сагласност на Програм о изменама Програма рада
Института за стандардизацију Србије за 2021. годину, који је донео Управни одбор Института за стандардизацију Србије, на седници од 17. новембра 2021. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 021-12271/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6158

На основу члана 3. став 7. Закона о раду („Службени гласник PC”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС, 113/17
и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 43. став 2. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о раду Друштва за
изнајмљивање некретнина „Дипос” д.о.о. Београд
I
Даје се сагласност на Правилник о раду Друштва за изнајмљивање некретнина „Дипос” д.о.о. Београд, који је донео
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директор, а прихватила Скупштина Друштва за изнајмљивање
некретнина „Дипос” д.о.о. Београд, на седници од 27. децембра
2021. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 110-12074/2021-2
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6159

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 149/20, 40/21
и 100/21), у оквиру Раздела 16 – Mинистарство финансија, Програм 2402 – Интервенцијска средства, функција 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, Програмска активност
0001 – Текућа буџетска резерва, апропријација економска класификација 499 – Средства резерве, одобравају се Министарству
привреде, средства у укупном износу од 600.000.000 динара ради
обезбеђивања недостајућих средстава потребних за исплату средстава подстицаја за директне инвестиције.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру Раздела 21 – Министарство привреде,
Програм 1510 – Привлачење инвестиција, функција 410 – Општи
економски и комерцијални послови и послови по питању рада,
Програмска активност 0003 – Улагања од посебног значаја, апропријација економска класификација 454 – Субвенције приватним
предузећима.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 401-12523/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6160

На основу члана 61. став 12. и члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и
118/21 – др. закон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 149/20, 40/21 и

100/21), у оквиру Раздела 34 – Министарство за бригу о породици
и демографију, Програм 0903 – Породично-правна заштита грађана, функција 040 – Породица и деца, Програмска активност 0009
– Подршка удружењима у области заштите породице и деце, апропријација економска класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама, средства у укупном износу од 5.350.000 динара
преносе се у текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 16 – Министарство финансија, Програм 2402 – Интервенцијска средства, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, Програмска активност 0001 – Текућа буџетска
резерва, апропријација економска класификација 499 – Средства
резерве, и распоређују се Министарству за бригу о породици и демографију, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних
на име трансфера јединицама локалне самоуправе за реализацију
активности које се организују за време трајања „Дечије недеље”.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења
користиће се за непланиране сврхе за које није утврђена апропријација и књижиће се у оквиру Раздела 34 – Министарство за бригу
о породици и демографију, Програм 0903 – Породично-правна заштита грађана, функција 040 – Породица и деца, Програмска активност 0009 – Подршка удружењима у области заштите породице
и деце, апропријација економска класификација 463 – Трансфери
осталим нивоима власти.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 401-12524/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 61. став 12. и члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и
118/21 – др. закон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 149/20, 40/21
и 100/21), у оквиру Раздела 25 – Министарство заштите животне
средине, Програм 0404 – Управљање заштитом животне средине, функција 560 – Заштита животне средине некласификована
на другом месту, Програмска активност 0004 – Администрација
и управљање, апропријација економска класификација 426 – Материјал, средства у укупном износу од 2.850.000 динара преносе
се у текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 16 – Министарство финансија, Програм 2402 – Интервенцијска средства,
функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, Програмска активност 0001 – Текућа буџетска резерва,
апропријација економска класификација 499 – Средства резерве,
и распоређују се Министарству заштите животне средине, ради
обезбеђивања недостајућих средстава потребних за исплату солидарне помоћи запосленима на име помоћи у медицинском лечењу,
као и за реализацију Пројекта чишћења „дивљих депонијаˮ у Републици Србији.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру Раздела 25 – Министарство заштите животне средине, и то:
1) Програм 0404 – Управљање заштитом животне средине,
функција 560 – Заштита животне средине некласификована на

Београд, 30. децембар 2021.
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САДРЖАЈ
Јавни позиви– –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
Јавни конкурси– –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
Судски огласи – –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
Упис у судски регистар – –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
Обавештења правних и физичких лица – –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
Неважеће исправе– –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

ЈАВНИ ПОЗИВИ
На основу члана 35. став 1. Закона о јавно-приватном партнерству и
концесијама („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 15/16 и 104/16, у даљем
тексту: Закон),
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Давалац концесије: Секретаријат за саобраћај
27. марта 43 –45, Београд
oбјављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда за учешће у поступку доделе концесије
– „Поверавање управљања системом јавних бицикала на територији
града Београда”
1. Контакт подаци даваоца концесије:
Назив и адреса Даваоца концесије: Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за саобраћај, 27. марта 43 –45, 11000 Београд,
електронска адреса: saobracaj.javnenabavke@beograd.gov.rs, интернет страница: www. bgsaobracaj.rs
2. Подаци о поступку:
Давалац концесије, поступак доделе концесије спроводи на предлог
заинтересованог лица, за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије, а у складу са чланом 10. став 1. и чланом
20. став 3. Закона.
Поступак се спроводи на основу Мишљења Комисије за јавно-приватно партнерство, Владе Републике Србије, бр. 46/2021 од 17. децембра
2021. године.
Концесија се даје у складу са чл. 35 –41. Закона.
3. Предмет концесије, место обављања концесионе делатности и рок
трајања концесије:
Предмет концесије је уступање јавних површина које су у јавној својини града Београда, концесионару на одређено време, под посебно прописаним условима, ради финансирања, постављања станица, набавке бицикала и опреме, увођења и управљања системом јавних бицикала за град
Београд, уз плаћање концесионе накнаде.
Место обављања концесионе делатности: Град Београд, Република
Србија.
Рок трајања концесије: 15 година.
4. Начин преузимањa конкурсне документације, односно интернет
адреса где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација доступна је на Порталу јавних набавки Канцеларије за јавне набавке
https://jnportal.ujn.gov.rs/ и на интернет страници Даваоца концесије www.
bgsaobracaj.rs. Накнада за увид или откуп конкурсне документације неће
се наплаћивати.
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5. Рок за предају понуда, начин подношења и рок важења понуде,
адреса на коју се достављају понуде, језик и писмо на којем понуде морају
да буду сачињене:
 – Рок за предају понуда: до 1. марта 2022. године, до 12.00 часова, по
локалном времену.
 – Начин подношења понуда: Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и овим јавним позивом. Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште на адресу: Град Београд, Градска
управа града Београда  – Секретаријат за саобраћај, писарница, Београд,
27. марта 43 –45, са назнаком: „Понуда за учешће у поступку давања концесије  – „Поверавање управљања системом јавних бицикала на територији
града Београда”  – не отварати. На полеђини коверте или кутије навести
назив и адресу понуђача. Понуде се достављају у затвореној коверти или
кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. У случају да понуду подноси
група понуђача, потребно је на коверти назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
 – Рок важења понуде: Понуда мора да важи минимум 90 дана од дана
отварања понуда.
 – Адреса за достављање понуда: 27. марта 43 –45, 11000 Београд, писарница Секретаријата за саобраћај.
 – Језик и писмо понуде: понуда мора бити на српском језику. Уколико понуда садржи документ на страном језику, обавезно је уз документ
доставити и превод на српски језик оверен од стране судског тумача.
6. Услови које морају да задовоље понуђачи и исправе којима се доказује њихово испуњење
За учешће у предметном поступку, привредни субјекти су у обавези
да испуне следеће услове и да о томе доставе тражене доказе:
Основи за искључење:
а) Да привредни субјект и његов законски заступник у периоду од
претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, није
правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен
други период забране учешћа у поступку, за:
(1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;
(2) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у вези са јавном набавком, кривично дело примања
мита у обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у
обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе службеног
положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита
и кривично дело давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично
дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на
извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за
вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања,
кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и
превоза лица у ропском односу.
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б) Да је привредни субјект измирио доспеле порезе, доприносе за
обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или
решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања
дуга, укључујући све настале камате и новчане казне.
в) Да привредни субјект није, у периоду од претходне две године од
дана истека рока за подношење понуда, повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне
уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних
конвенција које су наведене у Прилогу 8. Закона о јавним набавкама.
г) Да привредни субјект није у сукобу интереса, у смислу Закона о
јавним набавкама, који се не може отклонити другим мерама.
д) Да привредни субјект није покушао да изврши непримерени утицај на поступак одлучивања Даваоца концесије или да дође до поверљивих
података, који би могли да му омогуће предност у поступку за доделу концесије, као и да није доставио обмањујуће податке који могу да утичу на
одлуке, које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног
субјекта или одлуке о избору најповољније поунуде.
Давалац концесије може да одустане од искључења привредног субјекта из поступка доделе концесије из разлога претходно наведених у тачкама а) –д) због преовлађујућих разлога који се односе на јавни интерес,
као што је јавно здравље или заштита животне средине.
Начин доказивања:
Привредни субјект је дужан да, уз понуду достави попуњен и потписан Образац 4  – Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор
привредног субјекта, којом потврђује да не постоје основи за искључење,
наведени у тачкама а) –д).
Давалац концесије ће, пре доношења одлуке у поступку доделе концесије, захтевати од понуђача који је доставио економски најповољнију
понуду, да у року који ће бити одређен у захтеву за доставу доказа којима
доказује непостојање основа за искључење, достави следеће доказе, у неовереним копијама:
Непостојање основа за искључење, из тачке а) Јавног позива, доказује се следећим доказима:
Правна лица и предузетници:
1) Потврда надлежног Основног суда на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица или предузетника, односно седиште представништва или огранка страног правног лица којим се потврђује да понуђач у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење
понуда, односни пријава није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, и то за следећа кривична дела: кривично дело пореске утаје;
кривично дело преваре; кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности; кривично дело злоупотребе службеног
положаја; кривично дело трговине утицајем; кривично дело давања мита;
кривично дело трговине људима (за облике из члана 388. ст. 2, 3, 4, 6, 8. и
9. Кривичног законика) и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу (за облике из члана 390. ст. 1. и 2. Кривичног
законика).
2) Потврда надлежног Вишег суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица или предузетника, односно седиште представништва или огранка страног правног лица којим се потврђује да понуђач
у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење
понуда, односни пријава није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку
јавне набавке, и то за следећа кривична дела: кривично дело злоупотребе
службеног положаја, ако вредност прибављене имовинске користи прелази
1.500.000,00 динара; кривично дело трговине људима (за облике из члана
388. ст. 1, 5 и 7 Кривичног законика); кривично дело заснивања ропског
односа и превоза лица у ропском односу ако је извршено према малолетном лицу и кривично дело примања мита.
3) Потврда Посебног одељења Вишег суда у Београду за организовани криминал којим се потврђује да правно лице или предузетник није
осуђивано за нека од следећих кривичних дела: кривична дела организованог криминала; кривично дело удруживања ради вршења кривичних
дела; кривично дело злоупотребе службеног положаја, трговине утицајем,
примања мита и давања мита ако је окривљени односно лице којем се даје
мито службено или одговорно лице које врши функцију на основу избора,
именовања или постављења од стране Народне скупштине, председника Републике, опште седнице Врховног касационог суда, Високог савета
судства или Државног већа тужилаца; кривична дела против привреде,
ако вредност имовинске користи прелази 200.000.000 динара, односно ако
вредност јавне набавке прелази 800.000.000 динара и то за: кривично дело
злоупотребе у вези са јавним набавкама, кривично дело примања мита у
обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању
привредне делатности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично
дело прања новца  – у случају ако имовина која је предмет прања новца потиче из свих наведених кривичних дела; кривично дело јавног подстицања
на извршење терористичких дела; кривично дело финансирања тероризма;
кривично дело тероризма; кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања.
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4) Потврда Посебног одељења виших судова у Београду, Новом
Саду, Нишу и Краљеву за сузбијање корупције, којим се потврђује да правно лице или предузетник није осуђивано за нека од следећих кривичних
дела: кривично дело примање мита у обављању привредне делатности;
кривично дело давање мита у обављању привредне делатности; кривично дело злоупотреба у вези са јавним набавкама; кривично дело преваре
у обављању привредне делатности; кривично дело злоупотребе положаја
одговорног лица и кривично дело прања новца.
Законски заступници и физичка лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник или физичко
лице није осуђиван за следећа кривична дела:
1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;
2) кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица, кривично дело злоупотреба у вези са јавном набавком, кривично дело примање
мита у обављању привредне делатности, кривично дело давање мита у
обављању привредне делатности, кривично дело злоупотреба службеног
положаја, кривично дело трговина утицајем, кривично дело примање мита
и кривично дело давање мита; кривично дело превара, кривично дело неосновано добијање и коришћење кредита и друге погодности, кривично
дело превара у обављању привредне делатности и кривично дело пореска утаја; кривично дело тероризам, кривично дело јавно подстицање на
извршење терористичких дела, кривично дело врбовање и обучавање за
вршење терористичких дела и кривично дело терористичко удруживање;
кривично дело прање новца, кривично дело финансирање тероризма; кривично дело трговина људима и кривично дело заснивање ропског односа и
превоз лица у ропском односу.
Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника или физичког лица. Уколико понуђач има
више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Непостојање основа за искључење, из тачке б) Јавног позива, доказује се следећим доказима:
1) Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је
обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом,
одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне.
2) Потврда надлежног пореског органа локалне самоуправе да је
понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено
одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне.
Правно лице које се налази у поступку приватизације, уместо доказа из
тач. 1) и 2), прилаже потврду надлежног органа да се налази у поступку
приватизације. Привредни субјект који има седиште у другој држави: Ако
привредни субјект има седиште у другој држави као доказ Давалац концесије ће прихватити потврду надлежног органа у држави седишта привредног субјекта. Ако се у држави у којој привредни субјект има седиште,
односно држави чији је лице држављанин не издају наведени докази или
ако докази не обухватају све податке у вези са непостојањем основа за искључење, привредни субјект може да, уместо доказа, достави своју писану
изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред
судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе, у којој се наводи да не постоје наведени основи
за искључење привредног субјекта.
Привредни субјект који има седиште у другој држави:
Ако привредни субјект има седиште у другој држави као доказ да не
постоје основи за искључење Давалац концесије ће прихватити потврду
надлежног органа у држави седишта привредног субјекта. Ако се у држави
у којој привредни субјект има седиште, односно држави чији је лице држављанин не издају наведени докази или ако докази не обухватају све податке у вези са непостојањем основа за искључење, привредни субјект може
да, уместо доказа, достави своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом,
јавним бележником или другим надлежним органом те државе, у којој се
наводи да не постоје наведени основи за искључење привредног субјекта.
ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ, КОЈИ ЈЕ РЕГИСТРОВАН У РЕГИСТРУ
ПОНУЂАЧА, НИЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ДОСТАВЉА ДОКАЗЕ ИЗ ТАЧАКА
А) И Б) ЈАВНОГ ПОЗИВА.
Сматра се да привредни субјект који је уписан у Регистар понуђача,
Агенције за привредне регистре, Републике Србије, нема основа за искључење из тачака а) и б) Јавног позива.
Понуђач, који има седиште у другој држави и који је регистрован у
Регистру понуђача или одговарајућем регистру у другој држави, није у обавези да доставља доказе о испуњености услова, из претходног става, уколико достави доказе да је за упис у одговарајући регистар, потребно испунити
услове из претходног става. Давалац концесије ће као доказ прихватити
извод из одговарајућег регистра, потврду надлежног органа, превод одговарајућег прописа друге државе или други доказ из којег се може утврдити
да услови из претходног става, представљају услове за упис у одговарајући
регистар, друге државе. Ови докази морају бити преведени на српски језик,
од стране овлашћеног тумача и оверени код јавног бележника.
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Испуњеност услова за обављање професионалне делатности:
Да је Понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан
у одговарајући регистар, ако се такав регистар води у земљи, у којој привредни субјект има седиште.
Начин доказивања:
Понуђач је дужан да достави попуњен и потписан Образац 4  – Изјава
о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.
Образац 4, потписује овлашћено лице привредног субјекта.
Давалац концесије ће, пре доношења одлуке у поступку доделе концесије, захтевати од понуђача који је доставио економски најповољнију
понуду, да у року који ће бити одређен у захтеву за доставу доказа којима
доказује испуњеност услова за обављање професионалне делатности, достави следеће доказе, у неовереним копијама:
 – Извод из Регистра привредних друштава, Агенције за привредне
регистре или другог одговарајућег регистра, који се води у држави, у којој
привредни субјект има седиште.
Уколико је поднета заједничка понуда или понуда са подизвођачем,
понуђач је дужан да за сваког члана конзорцијума или подизвођача, достави тражени доказ.
ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ, КОЈИ ЈЕ РЕГИСТРОВАН У РЕГИСТРУ
ПОНУЂАЧА, НИЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ДОСТАВЉА ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Стручни капацитет
Потребно је да привредни субјект располаже стручним капацитетом
за учешће у поступку доделе концесије, односно да је привредни субјект, у
периоду од највише пет последњих година, пре истека рока за подношење
понуда:
Управљао или управља системом јавних бицикала, који је поставио,
у најмање три града, од којих најмање један мора имати више од 500.000
становника.
Начин доказивања:
Привредни субјект је дужан да достави попуњен и потписан Образац
4 - Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног
субјекта.
Давалац концесије ће, пре доношења одлуке у поступку доделе концесије, захтевати од понуђача који је доставио економски најповољнију
понуду, да у року који ће бити одређен у захтеву за доставу доказа којима
се доказује испуњености услова, у погледу захтеваног стручног капацитета, достави следеће доказе, у неовереним копијама:
 – Образац списка пружених услуга, попуњен и потписан од стране
овлашћеног лица привредног субјекта,
 – Образац потврде о пруженим услугама, попуњен и потписан од
стране овлашћеног лица наручиоца, за чије потребе је услуга пружена.
НАПОМЕНА:
Ако привредни субјект, који је поднео економски најповољнију понуду не достави тражене доказе, у остављеном року или достављеним доказима не докаже да испуњава критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта, Давалац концесије ће одбити понуду тог привредног субјекта
и позвати следећег привредног субјекта, који је поднео најповољнију понуду или ће обуставити поступак доделе концесије, ако постоје разлози за
обуставу.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Даваоца концесије о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка доделе јавног уговора, која наступи до доношења одлуке и да је документује
на прописани начин.
7. Критеријум за избор најповољније понуде: економски најповољнија понуда.
Понуде учесника биће рангиране на основу следећих критеријума:
Ред.
бр.

Критеријум

Максимални
број поена

1

Концесиона накнада

15

2

Могућност детекције вожње тротоаром

15

3

Динамика имплементације прве фазе

15

4

Провера коришћења заштитне кациге

15

5

Пружање услуге E-Cargo бицикала на захтев

10

6

Контрола брзине у зонама

5

7

Контрола зона са забраном паркирања

5

8

Могућност замене батерије на станицама

5

9

Бесплатни Wi-Fi на станицама

5

10

GBFS и MDS

5

11

Корисничка подршка
УКУПНО

5
100

1. Критеријум „Концесиона накнада” бодује се на следећи начин :
 – Понуда са највећим износом концесионе накнаде бодоваће се са
максималним бројем поена за овај критеријум.
 – Преостале разматране понуде, бодоваће се на следећи начин: разматране концесионе накнаде (α), деле се са највећом понуђеном концесионом

накнадом (ß) и добијени резултат се множи са максималним бројем поена
за овај критеријум (15). Добијени резултат се математички заокружује на
једну децималу и представља износ поена за овај критеријум.
α
 – – х 15 (поена)
β
2. Критеријум „Могућност детекције вожње тротоаром”
 – Учесник који у својој понуди поседује могућност детекције вожње
тротоаром за возила СЈБ бодује се са максималним бројем поена за овај
критеријум
 – Учесници који у својој понуди не поседује могућност детекције се
бодују са 0 поена за овај критеријум
3. Динамика имплементације прве фазе (рок имплементације за прву
фазу је максимално 100 дана од дана закључења Јавног уговора)
 – Понуда са најкраћим периодом имплементације бодује се са са
максималним бројем поена за овај критеријум
 – Понуда са другим најкраћим периодом имплементације бодује се
са 10 поена за овај критеријум
 – Понуда са трећим најкраћим периодом имплементације бодује се
са 5 поена за овај критеријум
 – Преостале понуде се бодују са 0 поена за овај критеријум
4. Провера коришћења заштитне кациге
 – Учесник који у својој понуди поседује могућност провере коришћења заштитне кациге корисника СЈБ-а, путем скенирања камером у
оквиру апликације, бодује се са максималним бројем поена за овај критеријум
 – Учесници који у својој понуди не поседују могућност провере коришћења заштитне кациге корисника СЈБ-а се бодују са 0 поена за овај
критеријум
5. Пружање услуге E-Cargo бицикала на захтев
 – Учесник који у својој понуди поседује могућност пружања услуге
E-Cargo бицикала на захтев са минимум 10 E-Cargo бицикала бодује се са
максималним бројем за овај критеријум
 – Учесници који у својој понуди не поседују могућност пружања
услуге E-Cargo бицикала на захтев са минимум 10 E-Cargo бицикала бодују са 0 поена за овај критеријум
6. Контрола брзине у зонама
 – Учесник који у својој понуди поседује могућност контроле брзине
возила СЈБ у зонама бодује се са максималним бројем поена за овај критеријум
 – Учесници који у својој понуди не поседују могућност контроле брзине возила СЈБ у зонама се бодују са 0 поена за овај критеријум
7. Контрола зона са забраном паркирања
 – Учесник који у својој понуди поседује могућност контроле зона са
забраном паркирања за возила СЈБ бодује се са максималним бројем поена
за овај критеријум
 – Учесници који у својој понуди не поседују могућност контроле
зона са забраном паркирања за возила СЈБ се бодују са 0 поена за овај критеријум
8. Могућност замене батерије на станицама
 – Учесник који у својој понуди поседује могућност замене батерије
на станицама за возила СЈБ бодује се са максималним бројем поена за овај
критеријум
 – Учесници који у својој понуди не поседују могућност замене батерије на станицама за возила СЈБ се бодују са 0 поена за овај критеријум
9. Бесплатни Wi-Fi на станицама
 – Учесник који у својој понуди поседује могућност бесплатног Wi-Fi
на станицама СЈБ бодује се са максималним бројем поена за овај критеријум
 – Учесници који у својој понуди не поседују могућност бесплатног
Wi-Fi на станицама СЈБ бодује се са 0 поена за овај критеријум
10. GBFS и MDS
 – Учесник чији понуђени систем испуњава GBFS и MDS спецификације бодује се са максималним бројем поена за овај критеријум
 – Учесник чији понуђени систем не испуњава GBFS и MDS спецификације бодује се са 0 поена за овај критеријум
11. Корисничка подршка (понуђач мора да понуди најмање један од
наведених видова пружања корисничке подршке)
 – Учесник који у својој понуди поседује могућност пружања корисничке подршке путем чета уживо (live chat-a) бодује се са 3 поена
 – Учесник који у својој понуди поседује могућност пружања корисничке подршке путем бесплатног телефона бодује се са 1 поен
 – Учесник који у својој понуди поседује могућност пружања корисничке подршке путем електронске поште бодује се са 1 поен
Резервни критеријум за избор најповољније понуде
Уколико две или више понуда имају исту број поена, уговор ће бити
додељен понуђачу који је понудио дужи рок важења понуде. Уколико након рангирања на основу критеријума за избор и резервних критеријума,
није могуће донети Одлуку и избору најповољније понуде, Давалац концесије ће јавни уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба, на
начин ближе одређен Конкурсном документацијом.
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8. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда
обавиће се дана 1. марта 2022. године, у 12.30 часова, по локалном времену, у просторијама Секретаријата за саобраћај, II спрат, Београд, 27. марта
43 –45, Београд.
9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у
поступку отварања понуда: отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учествовати само овлашћени представници
понуђача, који ће своја овлашћења предати Стручном тиму, пре отварања
понуда. Овлашћење мора да буде потписано од стране овлашћеног лица
понуђача.
10. Датум достављања обавештења о исходу поступка:
Одлуку о избору најповољније понуде, са копијом Записника о отварању и оцени понуда, Давалац концесије дужан је да, без одлагања, достави сваком понуђачу препорученом поштом са повратницом или на други
начин којим достављање може бити доказано.
11. Назив и адреса тела надлежног за решавање по захтевима за заштиту права и рокови за њихово подношење:
Правна заштита у поступку доделе јавног уговора обезбеђује се у
складу са законом којим се уређују јавне набавке.
Свако лице које је заинтересовано за учешће или које учествује у поступку доделе јавног уговора на основу закона може Републичкој комисији
за заштиту права у поступцима јавних набавки поднети захтев за заштиту
права против одлука јавног тела које спроводи поступак које се могу одвојено побијати, а које су према мишљењу тог лица донете незаконито.
Захтев за заштиту права подноси се Даваоцу концесије, а копија се
истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки на адресу: Немањина 22 –26, 11000 Београд.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка доделе концесије, против сваке радње Даваоца концесије, осим ако Законом
није другачије одређено.
Рокови за подношење захтева за заштиту права су:
 – Најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, у случају да се захтев за заштиту права односи на конкурсну документацију или
било коју другу радњу у вези са поступком доделе концесије која је предузета пре истека рока за подношење понуда, и
 – 15 дана од дана достављања Одлуке о избору најповољније понуде
или Одлуке о поништају поступка доделе концесије, понуђачу.
Уколико је у истом поступку доделе концесије, поново поднет захтев
за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не
могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или
могао знати приликом подношења претходног захтева.
Приликом подношења захтева за заштиту права Даваоцу концесије,
подносилац захтева је дужан да достави доказ о уплати таксе, у складу са
законом. 
21-34686

Pursuant to Article 35(1) of the Law on Public and Private Partnership
and Concessions, ”Official Gazette of RS”, No. 88/2011, 15/2016 and 104/2016,
hereinafter: the Law),
REPUBLIC OF SERBIA
CITY OF BELGRADE
CITY ADMINISTRATION OF THE CITY OF BELGRADE
Concession Grantor: Secretariat for Transport
43-45 27. Marta Str, Belgrade
announces
PUBLIC CALL
for submitting bids for the participation in the concession award
procedure – ”Entrusting the Management of the Public Bicycle System in
the Territory of the City of Belgrade”
1. Contact details of the Concession Grantor:
Name and address of the Concession Grantor: City of Belgrade, City
Administration of the City of Belgrade, Secretariat for Transport, 43-45 27.
Marta Str, 11000 Belgrade, e-mail: saobracaj.javnenabavke@beograd.gov.rs,
web page: www.bgsaobracaj.rs
2. Data on the procedure:
The Concession Grantor conducts the concession award procedure at the
proposal of the stakeholder, for the implementation of the public and private
partnership project with concession elements, in accordance with Article 10(1)
and Article 20(3) of the Law.
The procedure is conducted on the basis of the Opinion of the Commission
for Public and Private Partnership, Government of the Republic of Serbia, No.
46/2021 of 17.12.2021.
The Concession is granted in accordance with Article 35-41 of the Law.
3. Subject of the Concession, place of performing the concession activity
and the term of the Concession:
The subject of the Concession is the transfer of public areas which
are in the public property of the City of Belgrade, to the Concessionaire for
a certain period of time, under specially prescribed conditions, for financing,
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installation of stations, procurement of bicycles and equipment, introduction
and management of public bicycles for the City of Belgrade, with the payment
of the concession fee.
Place of performing the concession activity: City of Belgrade, Republic
of Serbia.
Concession term: 15 years.
4. Manner of downloading the tender documentation, i.e. the website
where the tender documentation is available: Tender documentation is
available on the Public Procurement Portal of the Public Procurement Office
https://jnportal.ujn.gov.rs/ and on the website of the Concession Grantor
www.bgsaobracaj.rs. The fee for the insight into or purchase of the tender
documentation will not be charged.
5. Deadline for the submission of bids, manner of submission and validity
of bids, the address to which bids are submitted, language and script in which
bids must be made:
 – Deadline for the submission of bids: by 1st of March 2022, until 12:00,
local time.
 – Manner of submitting bids: Bids are prepared and submitted in
accordance with the tender documentation and this Public Call. The Bidder
submits the bid directly or by mail to the address: City of Belgrade, City
Administration of the City of Belgrade  – Secretariat for Transport, clerk’s office,
Belgrade, 43-45 27. Marta Str, with the indication: Bid for the participation in
the procedure of granting the concession  – ”Entrusting the Management of
the Public Bicycle System in the Territory of the City of Belgrade”  – do not
open. On the back of the envelope or box, provide the name and address of the
Bidder. Bids are submitted in a sealed envelope or box, closed in such a manner
that when a bid is opened, it can be determined with certainty that it is being
opened for the first time. In case the bid is submitted by a Group of Bidders, it is
necessary to indicate on the envelope that it is a Group of Bidders and state the
names and addresses of all participants in the Joint Bid.
 – Bid validity period: Bid must be valid for at least 90 (ninety) days from
the day of bid opening.
 – Address for the submission of bids: 27. Marta 43-45, 11000 Belgrade,
clerk’s office of the Secretariat for Transport.
 – Language and script of the bid: The bid must be in Serbian. If the
bid contains a document in a foreign language, it is obligatory to submit a
translation into Serbian certified by a court interpreter.
6. Requirements that must be met by the Bidders and documents proving
their fulfillment
To participate in the subject procedure, economic entities have to meet
the following requirements and submit the required evidence of the latter:
Grounds for exclusion:
a) That the economic entity and its legal representative in the period of
the previous five years from the date of the expiration of the deadline for the
submission of bids, were not convicted, unless a final judgment determines
another period prohibiting participation in the procedure, for:
(1) the criminal offense committed as a member of an organized criminal
group and the criminal offense of association for the purpose of committing
criminal offenses;
(2) the criminal offense of abuse of office of a responsible person,
criminal offense of abuse in connection with public procurement, criminal
offense of accepting bribe in performing economic activities, criminal offense
of giving bribe in performing economic activities, criminal offense of abuse of
official position, criminal offense of trading in influence, criminal offense of
accepting bribe and criminal offense of giving bribe, criminal offense of fraud,
criminal offense of unjustified obtaining and using a loan and other benefits,
criminal offense of fraud in performing economic activities and the criminal
offense of tax evasion, criminal offense of terrorism, criminal offense of public
incitement to commit terrorist acts, criminal offense of recruiting and training
for committing terrorist acts and the criminal offense of terrorist association,
criminal offense of money laundering, criminal offense of terrorist financing,
criminal offense of trafficking in human beings and the criminal offense of
establishing slavery and transporting persons in slavery.
b) That the economic entity has paid the due taxes, contributions for
obligatory social insurance or that it has been granted a deferral of payment
of the debt, including all accrued interest and fines, by a binding agreement or
decision, in accordance with a special regulation.
c) That the economic entity did not, in the period of the previous two
years from the deadline for the submission of bids, violated obligations in the
field of environmental protection, social and labor law, including collective
agreements, and in particular the obligation to pay contracted wages or other
mandatory payments, including obligations in accordance with the provisions
of the international conventions listed in Annex 8 of the Law on Public
Procurement.
d) That the economic entity is not in a conflict of interest, in the sense of
the Law on Public Procurement, which cannot be eliminated by other measures.
e) That the economic entity has not tried to exert undue influence on
the decision-making process of the Concessionaire or to obtain confidential
information, which could give it an advantage in the concession award
procedure, and that it has not provided misleading information that may affect
decisions, concerning the exclusion of the economic entity, selection of the
economic entity or the decision on the selection of the most advantageous bid.
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The Concession Grantor may withdraw from the exclusion of the
economic entity from the concession award procedure for the reasons previously
stated in items a) - e) due to overriding reasons related to the public interest,
such as public health or environmental protection.
Proving method:
The economic entity is obliged to submit, along with the bid, Form 4
completed and signed - Statement of compliance with criteria for the qualitative
selection of an economic entity, confirming that there are no grounds for
exclusion, listed in items a) - e).
Before making a decision in the concession award procedure, the
Concession Grantor shall request from the Bidder which submitted the most
economically advantageous bid, to submit the following evidence, in uncertified
copies, within the time limit specified in the request for the submission of
evidence proving the absence of grounds for exclusion:
The absence of grounds for exclusion, referred to in item a) of the Public
Call, is proven by the following evidence:
Legal entities and entrepreneurs:
1) Certificate of the competent Basic Court in whose territory the seat
of the domestic legal entity or entrepreneur is located, i.e. the seat of the
representative office or branch of the foreign legal entity confirming that the
Bidder was not convicted in the previous five years from the expiration of the
deadline for the submission of bids, i.e. applications, unless the final judgment
did not determine another period of prohibition of participation in the public
procurement procedure, for the following criminal offenses: criminal offense of
tax evasion; criminal offense of fraud; criminal offense of unjustified obtaining
and using loan and other benefits; criminal offense of abuse of official position;
criminal offence of trading in influence; criminal offense of giving bribe;
criminal offense of trafficking in human beings (for forms referred to in Article
388, paras 2, 3, 4, 6, 8 and 9 of the Criminal Code) and the criminal offense of
establishing slavery and transporting persons in slavery (for forms referred to in
Article 390 paras 1 and 2 of the Criminal Code).
2) Certificate of the competent High Court in whose territory the seat
of the domestic legal entity or entrepreneur is located, i.e. the seat of the
representative office or branch of the foreign legal entity confirming that the
Bidder was not convicted in the previous five years from the expiration of the
deadline for the submission of bids, i.e. applications, unless the final judgment
does not determine other period of prohibition of participation in the public
procurement procedure, for the following criminal offenses: criminal offense
of abuse of official position, if the value of the obtained property gain exceeds
1,500,000.00 dinars; criminal offense of trafficking in human beings (for forms
referred to in Article 388 paras 1, 5 and 7 of the Criminal Code); criminal
offense of establishing slavery and transporting a person in slavery if it was
committed against a minor and the criminal offense of accepting bribe.
3) Certificate of the Special Department of the High Court in Belgrade
for Organized Crime confirming that the legal entity or entrepreneur has not
been convicted of any of the following criminal offenses: criminal offenses of
organized crime; criminal offense of association for the purpose of committing
criminal offenses; criminal offense of abuse of official position, trading
in influence, accepting bribe and giving bribe if the defendant or the person
to whom the bribe is given is an official or a responsible person performing
a function based on election, designation or appointment by the National
Assembly, President, General Session of the Supreme Court of Cassation, High
Judicial Council or the State Prosecutors’ Council; criminal offenses against
the economy, if the value of property gain exceeds 200,000,000 dinars, or if
the value of public procurement exceeds 800,000,000 dinars for: the criminal
offense of abuse in connection with public procurement, criminal offense of
accepting bribe in performing economic activities, criminal offense of giving
bribe in performing economic activities, criminal offense of fraud in performing
economic activities, criminal offense of abuse of position of a responsible
person, criminal offense of money laundering  – if the property subject to money
laundering originates from all the above criminal offenses; public offense
of public incitement to commit terrorist acts; criminal offense of terrorist
financing; criminal offense of terrorism; criminal offense of recruiting and
training for terrorist acts and the criminal offense of terrorist association.
4) Certificate of the Special Department of Higher Courts in Belgrade,
Novi Sad, Niš and Kraljevo for Fight against Corruption, confirming that the
legal entity or entrepreneur has not been convicted of any of the following
criminal offenses: the criminal offense of accepting bribe in the performance
of economic activities; criminal offense of giving bribe in the performance
of economic activities; criminal offense of abuse in connection with public
procurement; criminal offense of fraud in performing economic activities;
criminal offense of the abuse of the position of a responsible person and the
criminal offense of money laundering.
Legal representatives and natural persons:
1) Excerpt from the criminal records, i.e. the certificate of the competent
police administration of the Ministry of the Interior, confirming that the legal
representative or natural person has not been convicted of the following
criminal offenses:
1) criminal offense which he/she committed as a member of an organized
criminal group and the criminal offense of association for the purpose of
committing criminal offenses;
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2) criminal offense of the abuse of the position of a responsible person,
criminal offense of abuse in connection with public procurement, criminal
offense of accepting bribe in performing economic activities, criminal offense
of giving bribe in performing economic activities, criminal offense of abuse of
official position, criminal offense of trading in influence, criminal offense of
receiving bribe and the criminal offense of giving bribe; criminal offense of
fraud, criminal offense of unjustified acquisition and use of a loan and other
benefits, criminal offense of fraud in the performance of economic activities
and the criminal offense of tax evasion; criminal offense of terrorism, criminal
offense of public incitement to commit terrorist acts, criminal offense of
recruiting and training for the commission of terrorist acts and the criminal
offense of terrorist association; criminal offense of money laundering, criminal
offense of terrorist financing; criminal offense of trafficking in human beings
and the criminal offense of establishing slavery and transporting persons in
slavery.
The application can be submitted according to the place of birth or the
place of residence of the legal representative or natural person. If the Bidder has
several legal representatives, it is obliged to submit evidence for each of them.
The absence of grounds for exclusion, referred to in item b) of the Public
Call, is proven by the following evidence:
1) Certificate of the competent tax authority that the Bidder has settled the
due taxes, contributions for obligatory social insurance or that it has been granted
a deferral of payment of the debt, including all accrued interest and fines, by a
binding agreement or decision, in accordance with a special regulation.
2) Certificate of the competent local self-government tax authority that
the Bidder has settled the due obligations of public revenues or that it has been
granted a deferral of debt payment, including all accrued interest and fines, by a
binding agreement or decision, in accordance with a special regulation. A legal
entity which is in the process of privatization, instead of the evidence referred to
in items 1) and 2), encloses a certificate from the competent authority that it is
in the process of privatization. Economic entity established in another country:
If the economic entity has a registered office in another country, as evidence,
the Concession Grantor will accept the certificate of the competent authority in
the country of the registered office of the economic entity. If the said evidence
is not issued in the country in which the economic entity is established, i.e. in
the country of which the person is a citizen, or if the evidence does not include
all data related to the absence of grounds for exclusion, the economic entity
may submit its written statement under criminal and material liability, certified
before a judicial or administrative body, notary public or other competent body
of that state, stating that there are no stated grounds for the exclusion of the
economic entity.
Economic entity established in another country:
If the economic entity has its registered office in another state, as
evidence that there are no grounds for exclusion, the Concession Grantor will
accept the certificate of the competent authority in the state of the registered
office of the economic entity. If the said evidence is not issued in the country in
which the economic entity is established, i.e. in the country of which the person
is a citizen, or if the evidence does not include all data related to the absence
of grounds for exclusion, the economic entity may submit its written statement
under criminal and material liability, certified before a judicial or administrative
body, notary public or other competent body of that state, stating that there are
no stated grounds for the exclusion of the economic entity.
AN ECONOMIC ENTITY, WHICH IS REGISTERED IN THE
REGISTER OF BIDDERS, IS NOT OBLIGED TO SUBMIT EVIDENCE
REFERRED TO IN ITEMS A) AND B) OF THE PUBLIC CALL
It is considered that an economic entity registered in the Register of
Bidders of the Business Registers Agency of the Republic of Serbia, has no
grounds for exclusion from items a) and b) of the Public Call.
The Bidder, which has its registered office in another state and is
registered in the Register of Bidders or the corresponding register in another
state, is not obliged to submit evidence of the fulfillment of requirements from
the previous paragraph, if it submits evidence that for the registration in the
appropriate register it is necessary to meet the requirements from the previous
paragraph. The Concession Grantor will accept as evidence an excerpt from the
appropriate register, a certificate from the competent authority, a translation of
the relevant regulation of another state or other evidence from which it can be
determined that the requirements from the previous paragraph are requirements
for the entry in the appropriate register. This evidence must be translated into
Serbian, by a certified interpreter and certified at the notary public office.
Fulfillment of requirements for performing professional activity:
That the Bidder is registered with the competent authority, i.e. entered
in the appropriate register, if such a register is kept in the country in which the
economic entity has its registered office.
Proving method:
The Bidder is obliged to submit a completed and signed Form 4 - Statement
of compliance with the criteria for the qualitative selection of an economic entity.
Form 4 is signed by an authorized person of the economic entity.
Before making a decision in the concession award procedure, the Concession
Grantor will request from the Bidder which submitted the most economically
advantageous bid, to submit the following evidence, in uncertified copies, within
the time limit specified in the request for the submission of evidence proving the
fulfillment of requirements for performing its professional activity:
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 – Excerpt from the Register of Companies of the Business Registers
Agency or another appropriate register, which is kept in the country in which
the economic entity has its registered office.
If a joint bid or a bid with a subcontractor has been submitted, the Bidder
is obliged to submit the required evidence for each member of the consortium
or subcontractor.
THE ECONOMIC ENTITY, WHICH IS REGISTERED IN THE
REGISTER OF BIDDERS, IS NOT OBLIGED TO SUBMIT EVIDENCE
OF THE FULFILLMENT OF REQUIREMENTS FOR PERFORMING
PROFESSIONAL ACTIVITY.
Professional capacity
It is necessary that the economic entity have the professional capacity
to participate in the concession award procedure, i.e. that the economic entity,
in the period of no more than the last five years, before the deadline for the
submission of bids:
operated or operates a system of public bicycles, which it has set up, in at
least three cities, at least one of which must have more than 500,000 inhabitants.
Proving method:
The economic entity is obliged to submit a completed and signed Form
4  – Statement of compliance with the criteria for the qualitative selection of an
economic entity.
Before making a decision in the concession award procedure, the
Concession Grantor will request from the Bidder which submitted the most
economically advantageous bid, to submit the following evidence, in uncertified
copies, within the time limit specified in the request for the submission
of evidence proving the fulfillment of requirements regarding the requied
professional capacity:
 – Form of the list of provided services, filled in and signed by the
authorized person of the economic entity,
 – Form of the certificate on provided services, filled in and signed by the
authorized person of the Contracting Authority, for whose needs the service was
rendered.
NOTE:
If the economic entity which submitted the most economically
advantageous bid fails to submit the required evidence, does not prove within
the deadline or submitted evidence that it meets the criteria for the qualitative
selection of the economic entity, the Concession Grantor shall reject the bid
of this economic entity and invite the next economic entity which submitted
the most advantageous bid or shall suspend the concession award procedure, if
there are reasons for suspension.
The Bidder is obliged to immediately notify the Concession Grantor in
writing of any change in connection with the fulfillment of the requirements
from the public contract award procedure, which occurs before the decision is
made, and to document it in the prescribed manner.
7. Criteria for the selection of the most advantageous bid: most
economically advantageous bid.
Bids of participants will be ranked based on the following criteria:
Ord.
No.

Criterion

Maximum
number of
points

1

Concession fee

15

2

Option of detection of sidewalk driving

15

3

Dynamics of the implementation of the first phase

15

4

Checking the use of a protective helmet

15

5

Providing E-Cargo bicycle service on request

10

6

Speed control in zones

5

7

Control of zones with parking prohibition

5

8

Option of replacing the battery at the stations

5

9

Free Wi-Fi at the stations

5

10

GBFS and MDS

5

11

Customer support
TOTAL

5
100

1. The criterion ”Concession fee” is scored as follows:
 – The bid with the highest amount of the concession fee will be scored
with the maximum number of points for this criterion.
 – The remaining considered bids will be scored as follows: considered
concession fees (α) are divided by the highest offered concession fee (ß) and the
result obtained is multiplied by the maximum number of points for this criterion
(15). The obtained result is mathematically rounded to one decimal place and
represents the amount of points for this criterion.
α
 – – х 15 (points)
β
2. Criterion ”Option of detection of sidewalk driving”
 – A participant having the option of detecting sidewalk driving for
SoPB vehicles in its bid is scored with the maximum number of points for this
criterion
 – Participants not having the option of detection in their bid are scored
with 0 points for this criterion
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3. Dynamics of the implementation of the first phase (implementation
deadline for the first phase is a maximum of 100 days from the day of
concluding the Public Contract)
 – The bid with the shortest implementation period is scored with the
maximum number of points for this criterion
 – The bid with the second shortest implementation period is scored with
10 points for this criterion
 – The bid with the third shortest implementation period is scored with 5
points for this criterion
 – The remaining bids are scored with 0 points for this criterion
4. Checking the use of a protective helmet
 – The participant having the option to check the use of the protective
helmet of the SoPB user in its bid, by scanning with a camera within the
application, is scored with the maximum number of points for this criterion
 – Participants not having the option to check the use of the protective
helmet of the SoPB user in their bids are scored with 0 points for this criterion
5. Providing E-Cargo bicycle service on request
 – A participant offering the option of providing E-Cargo bicycles on
request with a minimum of 10 E-Cargo bicycles is scored with the maximum
number for this criterion
 – Participants not having the option to provide the E-Cargo bicycle
service on request with a minimum of 10 E-Cargo bicycles are score with 0
points for this criterion
6. Speed control in zones
 – A participant having the option of controlling the speed of the SoPB
vehicle in the zones in its bid is scored with the maximum number of points for
this criterion
 – Participants not having the option of controlling the speed of SoPB
vehicles in the zones in their bids are scored with 0 points for this criterion.
7. Control of zones with parking prohibition
 – A participant having the option of controlling the zones with no parking
for SoPB vehicles in its bid is scored with the maximum number of points for
this criterion
 – Participants not having the option of controlling the zones with no
parking for SoPB vehicles in their bids are scored with 0 points for this criterion
8. Option of replacing the battery at the stations
 – A participant offering the option of replacing the battery at the stations
for SoPB vehicles is scored with the maximum number of points for this
criterion
 – Participants not having the option of replacing the battery at the stations
for SoPB vehicles in their bids are scored with 0 points for this criterion
9. Free Wi-Fi at the stations
 – A participant having the option of free Wi-Fi at the SoPB stations is
scored with the maximum number of points for this criterion
 – Participants not having the option of free Wi-Fi at Sthe SoPB stations
are scored with 0 points for this criterion
10. GBFS and MDS
 – A participant whose offered system meets the GBFS and MDS
specifications is scored with the maximum number of points for this criterion
 – A participant whose offered system does not meet GBFS and MDS
specifications is scored with 0 points for this criterion
11. Customer support (the Bidder must offer at least one of the provided
types of customer support)
 – A participant having the option of providing customer support through a
live chat is scored with 3 points
 – A participant having the option of providing customer support through a
free phone line in its bid is scored with 1 point
 – A participant having the option of providing customer support through
e-mail in its bid is scored with 1 point
Reserve criteria for selecting the most advantageous bid
If two or more bids have the same number of points, the contract will be
awarded to the Bidder which has offered a longer bid validity period. If, after
ranking on the basis of selection criteria and reserve criteria, it is not possible to
make a decision and select the most advantageous bid, the Concession Grantor
will award the public contract to the Bidder which will be drawn, in a manner
specified in the Tender Documentation.
8. Place, time and manner of opening bids: Public opening of bids will
take place on 1st of March 2022, at 12:30, local time, in the premises of the
Secretariat for Transport, II floor, Belgrade, 43-45 27. Marta Str, Belgrade.
9. Conditions under which the bidders’ representatives may participate
in the bid opening procedure: All interested persons may attend the opening of
bids, and only authorized representatives of bidders may actively participate,
who will submit their authorizations to the Expert Team before the opening of
bids. The authorization must be signed by the authorized person of the Bidder.
10. Date of submission of the notification on the outcome of the
procedure:
The Concession Grantor is obliged to deliver the Decision on the
selection of the most advantageous bid, with a copy of the Minutes on Opening
and Evaluation of Bids, without delay, to each Bidder by registered mail with a
return receipt or in another manner that can serve as a proof of delivery.
11. Name and address of the body responsible for handling the
applications for the protection of rights and deadlines for their submission:
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Legal protection in the procedure of awarding a public contract is
provided in accordance with the law governing public procurement.
Any person who is interested in participating or who participates in the
procedure of awarding a public contract on the basis of law may submit to
the Republic Commission for the Protection of Rights in Public Procurement
Procedures an application for the protection of rights against decisions of the
public body conducting procedures that can be separately challenged, and
which were adopted unlawfully in the opinion of this person.
The application for the protection of rights is submitted to the Concession
Grantor, and a copy is simultaneously submitted to the Republic Commission
for the Protection of Rights in Public Procurement Procedures at the address:
22-26 Nemanjina Str, 11000 Belgrade.
The application for the protection of rights may be submitted throughout
the concession award procedure, against any action of the Concession Grantor,
unless otherwise provided by law.
Deadlines for submitting applications for the protection of rights are:
 – No later than three days before the deadline for the submission of bids,
in the event that the application for the protection of rights relates to tender
documents or any other action related to the concession award procedure
undertaken before the deadline for the submission of bids, and
 – 15 days from the day of delivery of the Decision on the selection of
the most advantageous bid or the Decision on the annulment of the concession
award procedure to the Bidder.
If, in the same concession award procedure, the application for the
protection of rights is re-filed by the same applicant, the actions of the
Contracting Authority for which the applicant knew or could have known during
the filing of the previous application cannot be challenged in this application.
When submitting the application for the protection of rights to the
Concession Grantor, the applicant is obliged to submit the proof of payment of
the fee, in accordance with the law. 
21-34686

На основу члана 22. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 15/16 и 104/16)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за јавни превоз
27. марта 43-45
објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за јавну набавку у отвореном поступку услуге – Превоз путника
у јавном речном превозу у Београду
Назив наручиоца: Град Београд  – ГУ, Секретаријат за јавни превоз.
Адреса: Двадесетседмог марта 43 –45, Београд, 11000.
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.
Врста предмета набавке: услуге.
Назив предмета набавке: превоз путника у јавном речном превозу у
Београду.
Главна ЦПВ ознака: 60600000.
Подаци о партијама: овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: Град Београд.
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене.
Трајање уговора: почетак: Од дана ступања на снагу уговора. Уговор
ступа на снагу даном пријема писаног обавештања од стране Приватног
партнера којим га Јавни парнер обавештава и потврђује да су понтони или
пристани стављени у функцију јавног превоза путника у линијској пловидби., завршетак: 30 година, односно 360 месеци од дана ступања на снагу
уговора.
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и
несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://
jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда или пријава: 21. фебруар 2022. године у
12.00 часова.
Отварање понуда
Датум и време: 21. фебруар 2022. године у 12.10 часова.
Место: 27. марта 43 –45, 11000 Београд, Секретаријат за јавни превоз,
канцеларија 242а.
Подаци о поступку отварања понуда јавном отварању понуда могу
присуствовати овлашћени представници понуђача и друга лица. Право активног учествовања на јавном отварању понуда имају само чланови комисије за јавну набавку и овлашћени представници понуђача, који су Комисији предали овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.
Додатни подаци: Пројекат покренут на иницијативу приватног предлагача. У случају да Изабрани понуђач није предлагач самоиницијативног предлога пројекта, биће у обавези да надокнади трошкове приватном предлагачу
у вредности израђене документације који износе 15.263.200,00 РСД а састоје
се од трошкова израде Предлога пројекта ЈПП у износу од 4.703.200,00 РСД
21-34687
и Студијско-развојног пројекта у износу од 10.560.000,00 РСД. 

7
Pursuant to Article 22 of the Law on Public-Private Partnership and
Concessions of the Republic of Serbia (”Official Gazette of RS”, no. 88/2011,
15/2016 and 104/2016)
CITY ADMINISTRATION OF THE CITY OF BELGRADE
Secretariat for Public Transport
27. marta Street 43-45, Belgrade
announces
PUBLIC CALL
For public procurement in the open procedure services – Passenger Public
River transport in Belgrade
Name of purchaser: The City of Belgrade  – CA, Secretariat for Public
Transport
Address: Dvadeset sedmog marta Street, no. 43-45, Belgrade, 11000.
Type of public procurement procedure: Open procedure.
Type of procurement item: Service.
Subject of procurement: Passenger public river transport in Belgrade.
Main CVP tag: 60600000.
Data on lots: This procurement item is not organized into lots.
The main place of execution: The City of Belgrade.
Contract award criteria: Price.
Contract duration: Beginning: from the date of entry into force of the
contract. The Contract shall enter into force on the day of the receipt of the
written notification by the Private Partner by which the Public Partner notifies
and confirms that the pontoons or piers have been put into operation for public
passenger transport in line shipping.
End: 30 years, that is, 360 months from the date of entry into force of the
contract.
Procurement documentation shall be available with free, unlimited and
unobstructed direct access at: https://jnportal.ujn.gov.rs/
The bids or the applications have to be submitted electronically at: https://
jnportal.ujn.gov.rs/
Deadline for submission of bids or applications: 21/2/2022. 12:00:00.
Bid opening
Date and time: 21/2/2022 12:10:00.
Place: 27. marta Street 43-45, 11000 Belgrade, Secretariat for Public
Transport, office 242a
Information on the bid opening procedure  – Authorized representatives
of the bidders and other persons may attend the public bid opening. Only the
members of the Public Procurement Commission and authorized representatives
of the bidders, who have submitted the authorization to participate in the bid
opening procedure to the Commission, have the right to actively participate in
the public bid opening procedure.
Additional information: The project was initiated by a private proposer.
In case the Selected Bidder is not the proposer of the self-initiated project
proposal, he shall be obliged to reimburse the costs to the private proposer in
the value of the prepared documentation which amount to RSD 15,263,200.00,
and consist of the costs of drafting the PPP Project Proposal in the amount of
RSD 4,703,200.00 and the Study and Development Project in the amount of
21-34687
RSD 10,560,000.00. 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ВРАЊА
објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
Назив наручиоца: Градска управа града Врања.
Адреса: Краља Милана 1, Врање, 17500.
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.
Врста предмета набавке: услуге.
Назив предмета набавке: избор приватног партнера и додела јавног
уговора о јавном приватном партнерству за замену, рационализацију и
одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеда енергије на територији града Врања.
Главна ЦПВ ознака: 71314200.
Подаци о партијама: овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: територија града Врања.
Критеријум за доделу уговора на основу: цене и критеријума квалитета.
Трајање уговора у месецима: 156.
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и
несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://
jnportal.ujn.gov.rs/
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Рок за подношење понуда или пријава: 23. фебруар 2022. године у
12.00 часова
Отварање понуда
Датум и време: 23. фебруар 2022. године у 12.00 часова.
Место: Градска управа града Врања. 
21-34674

ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ
објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
секторски наручилац
Назив наручиоца: ЈКП Градска топлана Ниш.
Адреса: Благоја Паровића, 3, Ниш 18105.
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.
Врста предмета набавке: услуге.
Назив предмета набавке: избор приватног партнера за за супституцију дела производње топлотне енергије из фосилних горива (природни
гас, лож уље и мазут), уговорном испоруком топлотне енергије из биомасе/
природног гаса код три топлотна извора.
Главна ЦПВ ознака: 71314000.
Подаци о партијама: овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: Ниш.
Критеријум за доделу уговора на основу: цене.
Трајање уговора у месецима: 360.
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и
несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://
jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда или пријава: 1. март 2022. године у 12.00
часова.
Отварање понуда
Датум и време: 1. март 2022. године у 12.00 часова.
Место: Портал ЈН. 
21-34675

ЈАВНИ КОНКУРСИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ, на основу члана 38.
став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16
и 88/19) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Комуналне услуге” Алексинац, број 011-145 од
29.12.2021. године, оглашава јавни конкурс
 – за избор директора Јавног комуналног предузећа „Комуналне услуге” Алексинац.
Подаци о Јавном предузећу: Јавно комунално предузеће „Комуналне
услуге” Алексинац, Књаза Милоша 29, Алексинац, матични број 20274328,
ПИБ 104937224. Претежна делатност предузећа је: 38.11  – скупљање отпада који није опасан.
Радно место: Директор Јавног комуналног предузећа „Комуналне
услуге” Алексинац на период од четири године.
За избор директора предузећа потребно је испунити следеће услове:
1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, занимања дипломирани грађевински инжењер, дипломирани правник, дипломирани економиста, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
4. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се
захтева високо образовање из тачке 3.;
5. да има најмање три године радног искуства на пословима који су
повезани са пословима јавног предузећа;
6. да познаје област корпоративног управљања;
7. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
8. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено
мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
9. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
10. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим
се уређују кривична дела, и то:
1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
3) обавезно лечење наркомана;
4) обавезно лечење алкохоличара;
5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Алексинац, Књаза Милоша 29.

132

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у
изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе уз пријаву на
јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада јавног предузећа, у складу са Законом
којим се уређује правни положај јавних предузећа, Уредбом о мерилима
за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник Републике
Србије”, број 65/16) и Одлуком о начину и поступку избора и именовања
директора јавних предузећа чији је оснивач општина Алексинац („Службени лист општине Алексинац”, број 11/17).
Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 30 дана од
дана објављивања овог јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти за Комисију за спровођење
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина
Алексинац, Општинска управа општине Алексинац, канцеларија број 45,
Књаза Милоша 169, 18220 Алексинац, са назнаком „За јавни конкурс за
избор директора Јавног комуналног предузећа ’Комуналне услуге’ Алексинац”.
Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и
место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву:
 – извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону
о матичним књигама („Службени гласник РС”, бр. 20/09, 145/14 и 47/18);
 – уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на дан
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”;
 – диплома о стручној спреми;
 – исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти
из којих се доказује најмање пет година радног искуства на пословима
за које се захтева условом постављено високо образовање. Из наведених
исправа потребно је да се јасно види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
 – исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и
вођењу послова (потврде или други акти из којих се доказује да лице има
радно искуство у организовању рада и вођењу послова);
 – исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су
повезани са пословима јавног предузећа (потврде или други акти из којих
се доказује да лице има најмање три године радног искуства на пословима
који су повезани са пословима јавног предузећа);
 – изјава кандидата, оверена пред надлежним органом, дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке
странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу
политичке странке;
 – уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора
од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене
мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана;
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Алексинац одбациће закључком
против којег није допуштена посебна жалба.
За давање обавештења о јавном конкурсу задужено је Одељење
за скупштинске послове Општинске управе општине Алексинац, тел:
018/809-011, сваког радног дана од 10.00 до 14.00 часова. 
21-34678

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ на основу члана 38.
став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и
88/19) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног
предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац,
број 011-146 од 29. децембра 2021. године, оглашава јавни конкурс
 – за избор директора Јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац.
Подаци о Јавном предузећу: Јавно предузеће за путеве и стамбено
комуналну делатност општине Алексинац, Душана Тривунца 7, спрат II,
Алексинац, матични број 07993447, ПИБ 100305659. Претежна делатност
предузећа је: 42.11  – изградња путева и аутопутева.
Радно место: Директор Јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац на период од четири године.
За избор директора предузећа потребно је испунити следеће услове:
1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
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3. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или
специјалистичким струковним студијама;
4. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се
захтева високо образовање из тачке 3.;
5. да има најмање три године радног искуства на пословима који су
повезани са пословима јавног предузећа;
6. да познаје област корпоративног управљања;
7. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
8. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено
мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
9. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
10. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим
се уређују кривична дела, и то:
1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
3) обавезно лечење наркомана;
4) обавезно лечење алкохоличара;
5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Алексинац, Душана Тривунца 7, спрат II.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у
изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући
начин сходно потребама рада јавног предузећа, у складу са Законом којим
се уређује правни положај јавних предузећа, Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16)
и Одлуком о начину и поступку избора и именовања директора јавних
предузећа чији је оснивач општина Алексинац („Службени лист општине
Алексинац”, број 11/17).
Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана
објављивања овог јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти за Комисију за спровођење
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина
Алексинац, Општинска управа општине Алексинац, канцеларија број 45,
Књаза Милоша 169, 18220 Алексинац, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност
општине Алексинац”.
Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и
место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву:
 – извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о
матичним књигама („Службени гласник Републике Србије”, број 20/2009,
145/2014 и 47/2018);
 – уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на дан
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”;
 – диплома о стручној спреми;
 – исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти
из којих се доказује најмање пет година радног искуства на пословима
за које се захтева условом постављено високо образовање. Из наведених
исправа потребно је да се јасно види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
 – исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и
вођењу послова (потврде или други акти из којих се доказује да лице има
радно искуство у организовању рада и вођењу послова);
 – исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су
повезани са пословима јавног предузећа (потврде или други акти из којих
се доказује да лице има најмање три године радног искуства на пословима
који су повезани са пословима јавног предузећа);
 – изјава кандидата, оверена пред надлежним органом, дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке
странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу
политичке странке;
 – уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора
од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене
мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана;
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Алексинац одбациће закључком
против којег није допуштена посебна жалба.
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За давање обавештења о јавном конкурсу задужено је Одељење
за скупштинске послове Општинске управе општине Алексинац, тел:
018/809-011, сваког радног дана од 10.00 до 14.00 часова. 
21-34678

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ,
Управни одбор, на основу члана 119. став 1. тачка 12. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, број 25/19) а у вези са чланом 116.
Закона о здрвственој заштити и члана 28. став 1. тачка 13. Статута Универзитетског клиничког центра Крагујевац расписује конкурс
 – за избор и именовање директора Универзитетског клиничког центра Крагујевац, за мандатни период од четири године.
Одлуком Управног одбора Универзитетског клиничког центра Крагујевац број 01-13968/2 од 22. децембра 2021. године расписан је конкурс
за избор и именовање директора Универзитетског клиничког центра Крагујевац (удаљем тексту: УКЦ Крагујевац) са седиштем у улици Змај Јовина
30, 34000 Крагујевац.
Услови за избор и именовање директора УКЦ Крагујевац прописани су
члановима 24. и 26. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17  – одлука УС, 113/17 и 95/18), чл. 115, 116. и 117.
Закона о здравственој заштити и чл. 21, 22. и 23. Статута УКЦ Крагујевац.
За директора УКЦ Крагујевац може бити именовано лице које:
1) је доктор медицине, доктор денталне медицине, магистар фармације, односно магистар фармације  – медицински биохемичар или има
високо образовање из области правних, економских, односно организационих наука, на академским мастер студијама, у складу са законом којим се
уређује високо образовање;
2) има најмање пет година радног искуства као руководилац здравствене установе, односно руководилац организационе јединице у здравственој установи;
3) није осуђивано, односно против којег се не води истрага, односно против којег није подигнута оптужница за кривично дело утврђено
законом којим се уређује организација и надлежност државних органа у
сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких
кривичних дела, односно које није правноснажном судском одлуком осуђивано за умишљајно кривично дело на казну затвора од шест месеци или
тежу казну, нити за кривично дело против здравља људи, односно којем
није правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу
са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување
у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана
вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати дужност директора;
4) није члан органа политичке странке;
5) да има завршену специјализацију у складу са законом (за здравствене раднике).
Уз пријаву кандидати треба да поднесу доказе о испуњености услова
конкурса са својом биографијом:
1. извод из матичне књиге рођених;
2. уверење о држављанству;
3. уверење о општој здравственој способности;
4. уверење да се против кандидата не води истрага;
5. уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела из става 3. тачке 3. овог огласа;
6. оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету;
7. оверена фотокопија уверења о положеном специјалистичком испиту за здравстеве раднике;
8. потврда да лице има радни стаж од најмање пет година у области
здравствене заштите као руководилац здравствене установе, односно руководилац организационе јединице у здравственој установи;
9. лиценца за рад издата од надлежне лекарске коморе (за здравствене раднике);
10. Програм рада и развоја Универзитетског клиничког центра Крагујевац за мандатни период.
Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак за директора
доставља се писмено обавештење о томе кад отпочиње изборни поступак,
најмање пет радних дана пре дана отпочињања изборног поступка. Кандидат за директора који се не одазове позиву да учествује у једном делу изборног поступка, не позива се да учествује у наредном делу изборног поступка.
У изборном поступку за директора, управни одбор оцењује стручне оспособљености, знања и вештине кандидата из области руковођења и
рада здравствене установе терцијарног нивоа здравствене заштите.
Управни одбор УКЦ Крагујевац је у обавези да спроведе поступак
избора и именовања директора УКЦ Крагујевац у складу са чланом 116.
Закона о здравственој заштити.
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Оглас о јавном конкурсу објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и у дневним
новинама „Политика“, као и на интернет страници Министарства здравља.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс за директора почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
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Непотпуне и неблаговремено примљене пријаве неће бити размотрене.
Сви докази се подносе у оригиналу или овереној фотокопији. Контакт особа за давање података Катарина Новчић, дипл. правник, број телефона 064/8065365.
Пријаве предати лично у писарници УКЦ Крагујевац или слати на
адресу: Универзитетски клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30,
34000 Крагујевац, (са назнаком „За конкурс за директора Универзитетског
клиничког центра Крагујевац”) . 
21-34429

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, декан, расписује конкурс
 – за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом, на радном месту:
 – једног редовног професора за ужу научну област Базичне стоматолошке науке, наставни предмети Општа и орална физиологија, Физиологија коштаног ткива (Интегрисане студије стоматологије) и Орална физиологија (Основне струковне студије Зубни техничар-протетичар);
 – једног ванредног професора за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Болести зуба  – претклиника, Рестауративна одонтологија, Претклиничка ендодонција и Ендодонција;
 – једног доцента за ужу научну област Базичне стоматолошке науке,
наставни предмет Патолошка физиологија;
 – једног асистента са докторатом за ужу научну област Клиничке
стоматолошке науке, наставни предмети Ортопедија вилица, Фиксна ортодонција, Прехируршка ортодонтска терапија, Компјутеризована стоматологија, Педодонција, 3D дигиталне технологије у ортодонцији, Ортодонтски мини импланти, Мултидисциплинарна терапија у ортодонцији,
Лингвална ортодонција, Ортодонтски приступ импакцији зуба, Примена
CBCT-а у ортопедији вилица, Ортодонтски апарати I и Ортодонтски апарати II;
 – три асистента са докторатом за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Дентална морфологија са основама
гнатологије, Претклиничка мобилна протетика, Мобилна стоматолошка
протетика, Претклиничка фиксна протетика, Фиксна стоматолошка протетика и Имплантологија;
 – једног асистента са докторатом за ужу научну област Клиничке медицинске науке, наставни предмет Општа хирургија.

СУДСКИ ОГЛАСИ
ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Други основни суд у Београду, и то судија Сенка
Радевић Сарић као судија појединац, решењем П. број
2992/21 од 9. децембра 2021. године, на основу члана
81. став 2. тачка 4. ЗПП-а, туженом Радуловић Душану,
непознатог пребивалишта и боравишта, поставио је за
привременог заступника адвоката Владимира Гаварића
из Београда, Сазонова 8, који ће га заступати у овом поступку све док се тужени или његов пуномоћник не појаве пред судом или док орган старатељства не обавести
суд да је туженом поставио стараоца.
4. П. број 2992/21  – Из Другог основног суда у Бео21-34397
граду. 

Други основни суд у Београду и то судија мр Јелена Драговић, у парничном предмету 23П. број 2331/20
у коме се води поступак по тужби тужиоца Симић
Драженка, против туженог Чанадановић Срђана, ради
раскида уговора, на основу члана 81. став 1. тачка 4.
ЗПП-а, поставио је туженом Чанадановић Срђану из
Београда, Кнежевачка 11, стан 30 (последње познато
пребивалиште) привременог заступника адвоката Јелену Бајчетић, из Београда, Миријевски булевар 46/2, која
ће заступати његова права и интересе у овом поступку све док се тужени или његов пуномоћник не појави
пред судом или док Градски центар за социјални рад  –
одељење Раковица не постави стараоца.
23. П. број 2331/20  – Из Другог основног суда у
Београду. 
21-34566

Пред овим судом у току је парнични поступак по
тужби тужиоца „ОТП Банка Србија” а.д. Нови Сад, Трг
слободе 5, чији је пуномоћник Светлана Анђелковић
Милошевић, адвокат из Београда, Косовска 34, против
тужене ради дуга, у ком предмету је туженој Зорки Париповић постављен привремени заступник Стакић Павле,
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Услови конкурса предвиђени су: Законом о високом образовању,
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, Правилником о условима, начину и поступку
избора у сарадничка звања на Стоматолошком факултету у Београду и Статутом Стоматолошког факултета у Београду.
Уз пријаву на конкурс кандидати подносе:
 – за избор у звање редовног професора, ванредног професора и доцента: биографију, списак радова, радове, диплому о завршеном одговарајућем факултету, диплому о одбрањеној докторској дисертацији, диплому
о положеном специјалистичком испиту (за клиничке предмете), уџбеничку
литературу и друго од значаја за избор у наведено звање,
 – за избор у звање асистента са докторатом: биографију, списак радова, радове, диплому о завршеном одговарајућем факултету, уверење или
диплому о одбрањеној докторској дисертацији, диплому о положеном специјалистичком испиту и друго од значаја за избор у наведено звање.
Пријаве се подносе Секретаријату Стоматолошког факултета у Београду, Др Суботића 8, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

21-34540

АКАДЕМИЈA СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШУМАДИЈА, КРАГУЈЕВАЦ, Трг тополиваца 4, пошт. фах 173, телефон 034/300-990, објављује
конкурс
 – за пријем у радни однос  – Спремачица  – 1 извршилац, на неодређено време са пуним радним временом, за рад у Одсеку Крушевац.
Услови: завршена основна школа.
Документа која се достављају на конкурс: својеручно потписана
пријава на конкурс; биографија; оверена фотокопија сведочанства о завршеном основном образовању и васпитању; уверење надлежне полицијске
управе да кандидат није осуђиван; фотокопија важеће личне карте, односно очитан образац личне карте, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених.
Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремена и непотпуна пријава неће се узeти у разматрање.
Пријава се доставља на адресу: Академија струковних студија Шумадија, Трг тополиваца 4, пошт. фах 173, 34000 Крагујевац, са назнаком
21-34403
„Пријава на конкурс”. 

ОСНОВНИ СУД У АЛЕКСИНЦУ

У овом парничном поступку привремени заступник ће вршити сва права и дужности законског заступника, док се тужена или њен пуномоћник не појаве пред
судом, односно док орган старатељства не обавести суд
да је поставио стараоца.
П2. број 146/21  – Из Основног суда у Аранђеловцу.

21-34279

Основни суд у Алексинцу, првостепени парнични, судија Мира Павловић, у правној ствари тужиоца
Душана Лукића из села Тешица, чији је пуномоћник
адв. Ана Ђинђић Станимировић из Алексинца, против
тужених Минерал ПРО ДОО Београд, Милутина Миланковића 90/1, чији је пуномоћник Драган Ранђеловић
адвокат из Ниша и Далибора Лукића, сада на непознатој адреси, ради недопустивости извршења, донео је 1.
децембра 2021. године, решење.
Туженом Далибору Лукићу из села Тешица, сада
на непознатој адреси у иностранству, поставља се привремени заступник адвокат Ана Поповић из Алексинца
у предмету овог суда 3П. број 418/21, који се води по
тужби тужиоца Душана Лукића из Тешице, Минерал
ПРО ДОО Београд и Далибора Лукића, ради недопустивости извршења.
Привремени заступник у поступку има сва права и
дужности као законски заступник и исти ће вршити све
док се тужени или његов пуномоћник не појаве пред
судом.
Против овог решења није дозвољена жалба.
3. П. број 418/21  – Из Основног суда у Алексинцу.

21-34620

Основни суд у Аранђеловцу и то судија Надежда
Симић, у правној ствари тужиље Биљане Томић Благојевић из Гараша општина Аранђеловац чији је пуномоћник адв. Илија Ковачевић из Аранђеловца против
тужених Тодоровић Милана и Верице из Аустралије,
на непознатој адреси, и других ради стицања права својине одржајем, донео је 16. новембра 2021. године, ван
рочишта решење.
Поставља се адвокат Драган Јаћимовић из Аранђеловца за привременог заступника тужених Тодоровић
Милана и Тодоровић Верице обоје из Аустралије, обоје
на непознатој адреси, а немају пуномоћника.
У овом парничном поступку привремени заступник ће вршити сва права и дужности законског заступника, док се тужени или њихови пуномоћници не појаве
пред судом, односно док орган старатељства не обавести суд да је поставио стараоца.
П. број 3716/21  – Из Основног суда у Аранђеловцу.

21-34288

адвокат из Београда, Мике Аласа 24, који ће заступати
туженог у овој парници и имати сва права и дужности
законског заступника, све док се тужени не појави.
26. Пл. број 697/21  – Из Другог основног суда у
Београду. 
21-34568

ОСНОВНИ СУД У АРАНЂЕЛОВЦУ
Основни суд у Аранђеловцу и то судија Надежда
Симић, у правној ствари тужиоца Ђуровић Бојана из
Буковика, општина Аранђеловац чији је пуномоћник
адв. Љубомир Бошковић из Аранђеловца против тужене
Веронике Ђуровић из Буковика, општина Аранђеловац
(ранија адреса Тујрале, Бавлински реон, АССР, Бавли,
Пионирска 14/80), сада на непознатој адреси, ради развода брака, донео је 20. децембра 2021. године, ван рочишта, решење.
Поставља се адвокат Илија Ковачевић из Аранђеловца за привременог заступника тужене Веронике
Ђуровић из Буковика, општина Аранђеловац, сада на
непознатој адреси, а нема пуномоћника.

Основни суд у Аранђеловцу и то судија Надежда
Симић, у правној ствари тужиље Иванке Грујић из
Аранђеловца, Браће Југовића 14/13 чији је пуномоћник
адв. Љиљана Костић из Аранђеловца, против тужених
Миленковић Ненада из Понора, општина Пирот, и др.
ради утврђивања, донео је 21. децембра 2021. године,
ван рочишта, решење.
Поставља се адвокат Драган Сворцан из Аранђеловца за привременог заступника тужених Миленковић Ненада из Понора, општина Пирот и Миленковић
Далибора из Младеновца, сада на непознатој адреси, а
немају пуномоћника.
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У овом парничном поступку привремени заступник ће вршити сва права и дужности законског заступника, док се тужени или њихови пуномоћници не
појаве пред судом, односно док орган старатељства не
обавести суд да је поставио стараоце.
П. број 2622/21  – Из Основног суда у Аранђеловцу.

21-34479
ОСНОВНИ СУД У АРАНЂЕЛОВЦУ
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У ТОПОЛИ
Основни суд у Аранђеловцу, Судска јединица у
Тополи и то судија Живослав Кузмић у ванпарничном
предмету предлагача Радише Ђорђевићa из М. Крчмара, ради доказивања смрти пок. Ђорђевић Василија
бив. из М. Крчмара, ради доказивања смрти пок. Ђорђевић Василија бив. из М. Крчмара, у смислу члана 71,
а у вези са чланом 61. ЗВП-а, издаје оглас.
Пред овим судом у току је поступак по предлогу
предлагача Радише Ђорђевићa из М. Крчмара, ради
утврђивања чињенице смрти пок. Ђорђевић Василија
бив. из М. Крчмара, рођеног 7. марта 1873. године, у
М. Крчмарима, од оца Милоша Ђорђевића и мајке Саре
Ђорђевић, који је преминуо 7. новембра 1967. године,
али чињеница смрти није уписана у матичне књиге
умрлих.
Основни суд у Аранђеловцу, Судска јединица у Тополи, позива сва лица која нешто знају о животу или
смрти пок. Ђорђевић Василија бив. из. М. Крчмара, да
у року од 30 дана од дана објављивања овог огласа јаве
о томе овом суду.
По истеку тог рока суд ће утврдити да је наведено
лице умрло.
I-7-Р2. број 28/21  – Из Основног суда у Аранђеловцу, Судска јединица у Тополи. 
21-34399

11
ОСНОВНИ СУД У КРАЉЕВУ
Туженом Предрагу Ристовићу из Краљева, сада на
непознатој адреси, за заступање у овој правној ствари
поставља се за привременог заступника адв. Верослав
Гарић из Краљева.
Привремени заступник у овом поступку има сва
права и дужности законског заступника и предузимаће
парничне радње у поступку све док се тужени, његов
зак. заступник или пуномоћник не појави пред судом
или док орган старатељства не обавести суд даје туженом поставио старатеља.
12. П. број 1879/20  – Из Основног суда у Краљеву.

21-34487
ОСНОВНИ СУД У ЛЕБАНУ
Основни суд у Лебану, као ванпарнични суд, по
судији Наталији Недељковић, поступајући по предлогу предлагача Димитријевић Димитрија из Лапотинца,
општина Бојник, против противника предлагача АИК
Банка а.д. Београд, Филијала Лесковац, ради поништаја
чекова, 14. децембра 2021. године, издаје оглас.
Позивају се лица код којих се налази чек издат од АИК Банка Београд, Филијала Лесковац, број
33597063, издат 10. септембра 2019. године, да се јаве
Основном суду у Лебану, ради предаје исте или пак да
поднесу приговор у року од 60 дана, у противном, по
протеку овог рока, суд ће поменуту исправу огласити
за поништену.
Огласни рок од 60 дана тече од објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Упозорава се дужник да по наведеној исправи не
може пуноважно испунити своју обавезу нити заменити исправу, нити издати нову, те да не сме пренети права из наведене исправе.
Р3. број 686/21  – Из Основног суда у Лебану.

21-34374

ОСНОВНИ СУД У БУЈАНОВЦУ

ОСНОВНИ СУД У МЛАДЕНОВЦУ

Основни суд у Бујановцу, председник већа  – судија
Иљаз Мустафа, у правној ствари тужиоца Дуљај Наиље, М.Н. Цале 79, коју заступа пун. Јовановић Светислав адв. из Бујановца, против туженог Дуљај Дениса
из Прешева, Коче Зози 8, сада на непознатој адреси у
Немачкој, ради развода брака, након одржаног рочишта
за главну и не јавну расправу, 8. јануара 2021. године,
донео је оглас.
Решењем овог суда П2. број 49/2021 од 8. децембра
2021. године, донетог на основу члана 81. став 2. тачка 5.
ЗПП-а постављен је адвокат Владан Крстић из Бујановца, за привременог заступника туженом Дуљај Денису
из Прешева, Коче Зози 8, сада на непознатој адреси у
Немачкој, против кога је овде тужиља Дуљај Наиље из
Бујановца, поднела тужбу ради развода брака.
Истим решењем одређено је да ће привремени
заступник заступати туженог у поступку ради развода брака, све док се тужени или његов пуномоћник не
појаве пред судом, односно док орган старатељства не
обавести суд да је туженом поставио стараоца.
Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Републике Србије” и на огласној табли Основног суда у
Бујановцу.
П2. број 49/21  – Из Основног суда у Бујановцу.

21-34273

Основни суд у Младеновцу је решењем П2. бр.
368/2021 од 8. децембра 2021. године туженој Барси
Габриели из Републике Мађарске, са последњим познатим пребивалиштем lmreutca 4, Esanytelek, 664 7, рођене 17. фебруара 1983. године, у Секешфекхервару, од
мајке Илоне Молнар, сада непознате адресе, поставио
привременог заступника, адвоката Владимира Остојића из Београда, Поштански фах 56, 11158 Београд, у
правној ствари по тужби тужиоца Милисављевић Дејана из Влашке, ради развода брака, а који привремени
заступник има сва права и дужности законског заступника и који ће у поступку предузимати све радње док
се странка, њен законски заступник или пуномоћник
не појави пред судом или док орган старатељства не
обавести суд да је постављен старатељ, а на основу чл.
81, 82. и 83. Закона о парничном поступку.
П2. број 368/2021  – Из Основног суда у Младеновцу.

21-34262

ОСНОВНИ СУД У КИКИНДИ
Основни суд у Кикинди, по судији Зорици Лаушев
Глигић као судији појединцу. у правној ствари тужиоца
Земљорадничка задруга „Будућност” из Хетина, Бориса Кидрича 44, ПИБ 101376782, МБ 08031100 кога заступа Горан Мандић, адвокат из Зрењанина против тужене Стефаније Јефтић са непознатим пребивалиштем,
ради утврђења права својине, вредност предмета спора
10.000.00 динара, ван рочишта 21. децембра 2021. године донео је решење.
Туженој Стефаиији Јефтић са непознатим пребивалиштем поставља се привремени заступник у поступку који се води пред овим судом под пословним
бројем 6П. 2049/21.
За привременог заступника поставља се Милана
Радивојша адвокат из Кикинде, која има сва права и
дужности законског заступника и овлашћења да предузима све парничне радње у поступку све док се странка, њен законски заступник или пуномоћник не појаве
пред судом или док орган старатељства не обавести суд
да је поставио стараоца.
Против овог решења жалба није дозвољена.
6. П. број 2049/21  – Из Основног суда у Кикинди.

21-34570

ОСНОВНИ СУД У НИШУ
Пред Основним судом у Нишу покренут је поступак тужбом тужиоца Срећка Младеновића из Ниша
власника ТР „Срећко Плус”, Дурлан 18, кога заступа
пуномоћник Соња Живковић из Ниша, против туженог
Игора Стојановића из Ниша, Деспота Стефана 9, ради
дуга, вредност предмета спора 17.300,00 динара.
Решењем Основног суда у Нишу 29 П. број
4322/19 од 15. октобра 2021. године туженом Игору
Стојановићу из Ниша, са последњом адресом пребивалишта Деспота Стефана 9, на непознатој адреси
боравишта, постављен је привремени заступник, а из
разлога предвиђених одредбама члана 81. ст. 1. и ст. 2.
тачка 4. и члана 82. Закона о парничном поступку. За
привременог заступника је постављен адвокат Марко
Ђорђевић из Ниша.
Привремени заступник заступаће туженог у поступку све док се тужени или његов пуномоћник не
појаве пред судом, односно док орган старатељства не
обавести суд да је поставио старатеља.
29. П. број 4322/19  – Из Основног суда у Нишу.

21-34571

У парничном поступку који се под ознаком и бројем 28 П број 3657/20 води пред Основним судом у
Нишу, између тужиоца PS4 Room д.о.о. Ниш, Давидова
3, кога заступа адв. Мирјана Дејановић из Ниша, против
туженог Милоша Ускоковића, непознатог боравишта,
ради дуга, вредност предмета спора 42.000,00 динара,
туженом Милошу Ускоковићу је постављен привремени
заступник и то адв. Стефан Ђорђевић из Ниша.

Привремени заступник вршиће за туженог сва
права и дужности законског заступника, све док се законски заступник туженог или његов пуномоћник не
појаве пред судом.
28. П. број 3657/20  – Из Основног суда у Нишу.

21-34572
ОСНОВНИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У ТУТИНУ
Основни суд у Новом Пазару, Судска јединица у
Тутину, судија Реџеп Адемовић, у правној ствари тужиоца Шкријељ Емира из Бороштице, кога заступа
пуномоћник Енвер Реџеповићш адв. из Тутина, против тужене Коломпар Александра из Кишкунхалаш,
Мађарска, без познате ближе адресе становања, ради
развода брака, одсутној туженој, сходно одредби члана
81. ст. 1. и 2. тачка 5. и чл. 82. и 83. ЗПП, за привременог заступника поставио је Дупљак Џенгиса, адвоката
из Тутина, који ће вршити права и дужности законског
заступника док се тужена, њен законски заступник или
пуномоћник не појаве пред судом, или док јој орган
старатељства не постави стараоца.
II-17 П2. број 773/21  – Из Основног суда у Новом
21-34483
Пазару, Судска јединица у Тутину. 

Основни суд у Новом Пазару, Судска јединица у
Тутину, судија Реџеп Адемовић, у правној ствари тужиоца Зукорлић Хариса из Тутина, кога заступа пун. Рашит Пепић, адв. из Тутина, против тужене Хенриетта
Коломпар из Мађарске, без познате ближе адресе становања, ради развода брака, одсутној туженој, сходно
одредби члана 81. ст. 1. и 2. тачка 5. и чл. 82. и 83. ЗПП,
за привременог заступника поставио је Садовић Ахмедина, адвоката из Тутина, који ће вршити права и дужности законског заступника док се тужена, њен законски заступник или пуномоћник не појаве пред судом,
или док јој орган старатељства не постави стараоца.
II-17 П2. број 788/21  – Из Основног суда у Новом
Пазару, Судска јединица у Тутину. 
21-34484

Основни суд у Новом Пазару, Судска јединица у Тутину, судија Алдин Лекпек, председник већа, у правној
ствари тужиоца Хајровић Мирсада из Тутина, с. Западни
Мојстир 66, чији је пуномоћник адвокат Енвер Реџеповићиз Тутина, против тужене Агнете Олимпие Варга
из Р. Румуније, сада на непознатој адреси, ради развода
брака, 22. децембра 2021. године, донео је оглас.
Основни суд у Новом Пазару, Судска јединица у
Тутину поставио је адвоката Хот Самира из Тутина
за привременог заступника туженој Агнети Олимпии
Варга из Р. Румуније, сада на непознатој адреси, који
ће заступати интересе тужене, све док се тужена или
њен пуномоћник не појаве пред судом или док орган
старатељства не постави стараоца туженој.
II 19. П2. број 756/21  – Из Основног суда у Новом
Пазару, Судска јединица у Тутину. 
21-34655
ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
Основни суд у Новом Саду, по судији Милошу Секулићу, у ванпарничној ствари
предлагача Чикош Чиле из Темерина, Петефи
Шандора 41, чији је пуномоћник Данијела Миловановић, адвокат у Темерину, против противника предлагача Марије Александер, ради проглашења несталог
лица за умрло, објављује оглас.
Овим путем оглашава се да је Основни суд у Новом Саду, у ваннарничној ствари предлагача Чикош
Чиле из Темерина, Петефи Шандора 41, чији је пуномоћник Данијела Миловановић, адвокат у Темерину,
против противника предлагача Марије Александер,
ради проглашења несталог лица за умрло, решењем
посл. бр. Р2. 44/21 од 22. новембра 2021. године противнику предлагача Марији Александер поставио привременог заступника Маријану Ковачевић, адвоката
у Новом Саду, ради заштите њених права и интереса
у поступку проглашења несталог лица за умрло, који
се води код овог суда под горњим пословним бројем,
који привремени заступник у поступку има сва права
и дужности законског заступника све док се противник
предлагача или њен пуномоћник не појаве пред судом
или док орган старатељства не обавести суд да је противнику предлагача поставио старатеља.
Оглас о постављању привременог заступника ће
се објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”, на огласној табли суда и на интернет страници суда.
Р2. број 44/21  – Из Основног суда у Новом Саду.

21-34371
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ОСНОВНИ СУД У СОМБОРУ

Основни суд у Сомбору, судија Бултовић Рада, у
ванпарничном поступку у правној ствари предлагача
Кекезовић Олгице из Сомбора, Спортска 14 од 1. октобра 2021. године, ради амортизације чека, на основу члана 23. став 1. тачка 14. Закона о чеку у вези са
чланом 90. ст. 3. и 4. Закона о меници, објављује оглас.
Позивају се сва лица код којих се налазе чекови
серијских бројева 0000010705754 и 0000010705762 издати од стране НЛБ банке, а.д. Београд ПЈ експозитура
Сомбор 71 дана 1. октобра 2015. године, да се у року од
60 дана од дана објављивања овог огласа јаве Основном суду у Сомбору са позивом на број Р3. 961/21.
Уколико се у означеном року нико не јави на оглас,
Основни суд у Сомбору ће наведени чек огласити за
поништен.
Р3. број 961/21  – Из Основног суда у Сомбору.

21-34400
Основни суд у Сомбору, судија Булатовић Рада, у
ванпарничном поступку у правној ствари предлагача
Павлов Наде из Сомбора, Пинкијева 70 од 8. октобра
2021. године, ради амортизације чека, на основу члана
23. став 1. тачка 14. Закона о чеку у вези са чланом 90.
ст. 3. и 4. Закона о меници, објављује оглас.
Позивају се сва лица код којих се налазе чекови
серијских бројева 0000006706175 и 0000011338780, издати 12. децембра 2003. године и чек серијског броја
0000007840988 издат 29. априла 2006. године од стране
ОТП банке Нови Сад, да се у року од 60 дана од дана
објављивања овог огласа јаве Основном суду у Сомбору са позивом на број Р3. 995/21.
Уколико се у означеном року нико не јави на оглас,
Основни суд у Сомбору ће наведене чекове огласити за
поништене.
Р3. број 995/21  – Из Основног суда у Сомбору.

21-34401
ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ
I Усваја се Завршни рачун стечајног управника
стечајног дужника „Il Fenomeno” д.о.о  – у стечају, Змај

Јовина 4, МБ20118717, ПИБ10421396, поднет од стране стечајног управника 23. новембра 2021. године.
II Закључује се поступак стечаја над стечајним
дужником „Il Fenomeno” д.о.о  – у стечају, Змај Јовина
4, матични број 20118717, ПИБ 10421396.
III Налаже се Агенцији за привредне регистре
из Београда, да по правоснажности овог решења изврши брисање стечајног дужника „Il Fenomeno” д.о.о
 – у стечају, Змај Јовина 4, матични број 20118717, ПИБ
10421396
V Налаже се Министарству финансија  – Пореској управи, Филијала Центар, да по правоснажности
овог решења из Регистра пореских обвезника изврши
брисање пореског идентификационог броја стечајног
дужника 104213966.
VI По правоснажности овог решењња и попредатом извештају стечајног управника уз досатву
уништених печата стечајонг дужника суд ће донети
посебно решење о разрешењу дужности стечајног
управника.
VII Оглас о закључењу поступка стечаја објавити
на огласној табли суда и у „Службеном гласнику Републике Србије”.
10. Ст. број 53/2021  – Из Привренодног суда у Бео21-34373
граду. 

I Усваја се завршни извештај и завршни рачун стечајног управника стечајног дужника Привредно друштво за трговину и угоститељство „Пеоплес” д.о.о. у
стечају из Београда, Шпанских бораца 1, матични број
20634464, ПИБ 106575238.
II Закључује се поступак стечаја над стечајним дужником Привредно друштво за трговину и угоститељство „Пеоплес” д.о.о. у стечају из Београда, Шпанских
бораца 1, матични број 20634464, ПИБ 106575238.
III Налаже се стечајном управнику да угаси рачун
стечајног дужника, и то: број 205-0000000422720-09,
који се води код Комрцијалне банке а.д. Београд.
IV Налаже се Агенцији за привредне регистре из
Београда, да по правноснажности овог решења, изврши брисање стечајног дужника Привредно друштво за

132

трговину и угоститељство „Пеоплес” д.о.о. у стечају из
Београда, Шпанских бораца 1, матични број 20634464,
ПИБ 106575238.
V Налаже се Министарству финансија  – Пореска
управа  – филијала Нови Београд, да по правноснажности овог решења брише из регистра порески идентификациони број 106575238.
VI Налаже се Републичком заводу за статистику,
да по правноснажности овог решења брише из своје
евиденције стечајног дужника са матичним бројем
20634464.
VII По правноснажности овог решења, а по извештају стечајног управника уз достављање доказа
о уништењу печата стечајног дужнка, суд ће донети
посебно решење о разрешењу дужности стечајног дужника.
VIII Решење објавити на огласној табли суда и у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
8. Ст. број 143/2021  – Из Привредног суда у Београду. 
21-34621
ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ
Привредни суд у Зајечару и то стечајни судија
Јелена Миленковић, у поступку стечаја над стечајним
дужником стечајна маса АД Теретни транспорт Бор
у стечају, Бор, Наде Димић 99, МБ 27009727, ПИБ
112234668, дана 22. децембра 2021. године донео је
решење.
Одређује се завршно рочиште за закључење стечајног поступка који се води над стечајним дужником стечајна маса АД Теретни транспорт Бор у стечају, Бор, Наде
Димић 99, МБ 27009727, ПИБ 112234668, за 19. јануар
2022. године у 11.00 часова, које ће се одржати у Привредном суду у Зајечару, судницa број 6, на коме ће се расправљати о завршном рачуну стечајног управника, захтевима
за исплату награде стечајног управника и о другим питањима од значаја за банкротство стечајног дужника.
Позивају се повериоци и стечајни управник да
приступе на заказано рочиште, а овај оглас сматра се
позивом за ово рочиште.
4. Ст. број 12/2020  – Из Привредног суда у Зајечару.

21-34407

ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ
Привредни суд у Крагујевцу, и то стечајни судија Саша Милосављевић, у поступку стечаја над стечајном масом стечајног дужника Акционарско друштво за производњу
и промет електро опреме и електричних инсталација „Застава Електро” Рача, Крагујевац, матични број 27003311, ПИБ 108874380, кога заступа стечајни управник Агенција
за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај Београд, чији је повереник Снежана Димитријевић из Крагујевца, на завршном рочишту одржаном 22. децембра 2021.
године, у стечајног управника, донео је и јавно објавио решење.
1. Усваја се у целини заврши рачун стечајне масе за период од 10. септембра 2014. године до 15. новембра 2021. године са финансијским извештајем кога је доставио повереник стечајног управника. Снежана Димитријевић 23. новембра 2021. године.
2. Закључује се стечајни поступак над стечајном масом стечајног дужника Акционарско друштво за производњу и промет електро опреме и електричних инсталација „Застава Електро” Рача, Крагујевац, матични број 27003311, ПИБ 108874380.
3. Одређује се завршна деоба стечајне масе стечајног дужника „Застава Електро” Рача, Крагујевац, матични број 27003311, ПИБ 108874380, у износу од 7.302.194,00 динара, повериоцима трећег исплатног реда, према следећем:
Ред.
бр.

Назив и адреса

Исплатни ред Призната потраживања

Намирено по главној деоби 18.87

Проценат Износ за исплату по деонамирења би по закључењу стечаја

1.

Тема Брокер
Земун, Загорска 13 б

3

585,863.05

2.82

16,505.70

2.

ЈВП „Србијаводе”
Ниш, Трг краља Александра 2

3

56,041.66

2.82

1,578.88

3.

Миливојевић Радица Рача, Вука Караџића 5

3

155,371.00

2.82

4,377.31

4.

Застава Безбедност у реструктурирању
Крагујевац, Трг тополиваца .4

3

92,133.62

2.82

2,595.71

5.

Delta Generali
Београд, Милентија Поповића 78

3

1,142,235.16

2.82

32,180.54

6.

Ментор Консалтинг Крагујевац, Краља Александра 88/9

3

668,208.10

2.82

18,825.63

7.

Графопромет
Крагујевац, Атинска 14

3

11,821.07

2.82

333.04

8.

VECO
Крагујевац, Војислава Калановића 1

3

3,564,129.92

2.82

100,413.31

9.

Аутопревоз- турист
Велика Плана, 28. октобра 5

3

1,808,724.43

2.82

50,957.74

10. Стругара СЗУР Рача

3

202,160.00

2.82

5,695.52

Економски биро
11.
Коцељева, Немањина 95

3

30,479.30

2.82

858.70

Тамњанка
12.
Шабац, Владимирци-Јаловик б.б.

3

1,667,105.38

2.82

46,967.87
50,598.42

13.

Писко Ком
Милошевац, Лоле Рибара б.б.

3

1,795,970.61

2.82

14.

City Express
Београд, Кумодрашка 240

3

21,030.24

2.82

592.49

15. Милетић Бојан Рача, село Трска

3

59,045.33

2.82

1,663.50
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ЈКП „Рача”
Рача, Карађорђева 53

Милојевић Бошко
17.
Рача, Краља Александра Карађорђевића 7

Исплатни ред Призната потраживања

Намирено по главној деоби 18.87

Проценат Износ за исплату по деонамирења би по закључењу стечаја

3

656,409.91

2.82

18,493.24

3

181,356.43

2.82

5,109.41

18.

Belcons Internacional
Нови Сад, Хиландарска 9

3

20,000.00

2.82

563.47

19.

Унитех
Смедерево, Ђуре Салаја 17

3

105,389.57

2.82

2,969.17

EOS MATRIX
20.
Београд, Ђорђа Станојевића 14

3

4,512,742.65

2.82

127,138.87

21. Илић Босиљка Рача, село Адровац

3

34,715.69

2.82

979.73

Илић Милоје
22.
Рача, село Адровац

3

42,003.25

2.82

1,185.39

Refil M
23.
Крагујевац, Љубе Вучковића 2

3

171,687.33

2.82

4,837.00

24. Радојковић Гордана Рача

3

41,504.84

2.82

1,169.33

25. Ђорђевић Јасмина Рача, Вучић

3

48,266.82

2.82

1,359.84

26. Николић Марко Д. Рача

3

55,848.16

2.82

1,573.43

Застава Промет – Арена Моторс Крагујевац,
27.
Лепенички Булевар 33

3

33,773.94

2.82

951.52

28. Пантић Марина Рача, село Сараново

3

84,897.04

2.82

2,391.83

29. Станојевић Марко Мирашевац

3

34,283.45

2.82

965.88

30. Стојановић Сања Д. Рача

3

73,434.99

2.82

2,068.91

31. Марковић Саша Вишевац

3

54,867.02

2.82

1,545.79

32. Миловановић Светлана Вишевац

3

107,528.66

2.82

3,029.44

33. Арнаутовић Наташа Сараново

3

71,207.21

2.82

2,006.14

34. Јукић Душица Рача

3

34,105.61

2.82

960.87

35. Стевановић Марина Рача

3

70,672.09

2.82

1,991.07

36. Павловић Сунчица Д. Рача

3

94,465.55

2.82

2,661.41

37. Станојевић Данијела Рача

3

40,150.48

2.82

1,131.17

38. Голубовић Горица Сипић

3

39,911.35

2.82

1,124.43

39. Шовић Светлана Д. Рача

3

25,591.87

2.82

721.01

40. Илић Снежана Д. Рача

3

50,456.67

2.82

1,421.53

41. Томић Мирјана Вишевац

3

33,679.31

2.82

948.86

42. Марисављевић Десанка Рача

3

94,842.12

2.82

2,672.02

Симић Радмила
Рача, ул. Паланачка 28

3

29,886.55

2.82

842.00

43.

44. Цанковић Светлана Рача

3

29,876.62

2.82

841.72

45. Илић Верка Адровци

3

108,327.81

2.82

3,051.95

46. Гојковић Јелка Вучић

3

48,335.64

2.82

1,361.77

47. Пауновић Небојша Мирашевац

3

55,840.11

2.82

1,573.20

48. Антонијевић Бојана Стојац

3

59,849.26

2.82

1,686.15

49. Марић Бојан Рача, Вучић

3

52,392.46

2.82

1,476.07

50. Јукић Марко Рача

3

34,941.16

2.82

984.41

51. Савковић Слободанка Рача

3

42,067.11

2.82

1,185.17

52. Бранковић Иван Д. Рача

3

52,392.50

2.82

1,476.07

53. Шовић Манда Д. Рача

3

50,434.69

2.82

1,420.91

54. Ђоковић Милена Рача

3

48,380.23

2.82

1,363.03

55. Тимотијевић Јаворка Борци

3

49,627.63

2.82

1,398.17

56. Срећковић Радмила В. Крчмари

3

34,278.77

2.82

965.75

57. Трунић Снежана Ракинац

3

34,148.96

2.82

962.09
1,465.72

58. Живуловић Јасмина Рача

3

52,025.06

2.82

59. Дедић Милош Рача

3

34,148.96

2.82

962.09

60. Петровић Драган Борци

3

96,736.86

2.82

2,725.40

61. Ковачевић Гордана Рача, Ракинац

3

96,742.86

2.82

2,725.57

62. Милановић Гордана Рача, Вучић

3

55,898.81

2.82

1,574.85

63. Симоновић Данијела В. Плана

3

99,079.09

2.82

2,791.39

64. Шмигић Бранка Вучић

3

88,994.08

2.82

2,507.26

65. Срећковић Виолета В, Крчмаре

3

33,267.54

2.82

937.26

66. Панић Ирена Црни Као

3

97,741.51

2.82

2,753.70

67. Сретеновић Мирка Бошњани

3

90,912.72

2.82

2,561.31

68. Првуловић Драгана Адровци

3

40,354.27

2.82

1,136.91

69. Николић Душица Рача

3

52,503.11

2.82

1,479.19

70. Видић Наташа Д. Рача

3

50,474.59

2.82

1,422.04

71. Ђорђевић Олга Трска

3

49,110.03

2.82

1,383.59

72. Степковић Маријана Адровац

3

28,685.75

2.82

808.17

73. Николић Косана Рача, Вучић

3

90,608.74

2.82

2,552.75

74. Вучетић Гордана Рача

3

54,796.30

2.82

1,543.79

75. Стевановић Саша Рача

3

97,875.56

2.82

2,757.48

76. Радисављевић Соња Ракинац

3

35,537.37

2.82

1,001.21
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77. Карић Весна Рача

3

52,919.91

2.82

1,490.93

78. Живуловић Светлана Трска

3

40,090.17

2.82

1,129.47

79. Голубовић Драган Вучић

3

35,071.79

2.82

988.09

80. Марковић Зорица Рача, Адровци

3

49,005.96

2.82

1,380.66

81. Вељковић Игор Рача

3

56,937.99

2.82

1,604.13

82. Ристић Добра Ђурђево

3

52,182.83

2.82

1,470.16

83. Глишић Далибор Доња Рача

3

51,173.05

2.82

1,441.71

84. Прешић Мирјана Рача

3

52,283.63

2.82

1,473.00

85. Милошевић Данијела Рача

3

115,658.61

2.82

3,258.49

86. Стевић Ана, Крагујевац, село Јовановац

3

107,648.85

2.82

3,032.82

87. Ристић Данијела Ђурђево

3

71,326.49

2.82

2,009.50

88. Кидишевић Душица Рача

3

42,331.73

2.82

1,192.62

89. Јовчић Марковић Душица Рача, Борци б.б.

3

73,469.38

2.82

2,069.88

90. Милошевић Горица Д. Рача

3

113,437.72

2.82

3,195.92

91. Илић Светлана, Рача, Деспота Стефана Високог 12

3

116,081.00

2.82

3,270.39

92. Николић Миланка Д. Рача

3

109,616.86

2.82

3,088.27

93. Првуловић Златан Рача

3

56,044.67

2.82

1,578.96

94. Јовановић Натка Вучић

3

46,673.98

2.82

1,314.96

95. Милетић Миланка Рача, Мирашевац

3

39,538.41

2.82

1,113.93

96. Петровић Милеса Трска

3

28,208.74

2.82

794.73

97. Манојловић Милина Смедеревска Паланка

3

55,690.67

2.82

1,568.99

98. Милојевић Светлана Рача

3

58,405.26

2.82

1,645.47

99. Ђокић Гордана Д. Рача

3

53,512.05

2.82

1,507.61

100. Симић Љиљана Рача

3

46,928.16

2.82

1,322.12

101. Шмигић Зорица Вучић

3

31,964.80

2.82

900.55

102. Милојевић Дарко Адровци

3

50,551.92

2.82

1,424.21

103. Карић Снежана Рача

3

48,306.98

2.82

1,360.97

104. Матић Милена Рача, Адровци

3

56,242.01

2.82

1,584.52

105. Николић Марина Бошњани

3

41,618.13

2.82

1,172.52

106. Стојковић Весна Рача

3

56,494.48

2.82

1,591.64

107. Николић Весна Вучић

3

80,491.53

2.82

2,267.71

108. Тимотијевић Војкан Борци

3

56,807.95

2.82

1,600.47

109. Милутиновић Јелена Трска

3

51,282.22

2.82

1,444.79

110. Михајловић Јованка Мирашевац

3

52,652.23

2.82

1,483.39

111. Милутиновић Сања Трска

3

56,494.48

2.82

1,591.64

112. Милановић Бранковић Катарина Рача, Мирашевац

3

59,102.09

2.82

1,665.10

113. Гачић Олица Борци

3

47,882.39

2.82

1,349.01

114. Првуловић Радојка Рача

3

47,365.04

2.82

1,334.43

115. Томић Милан Вишевац

3

35,228.26

2.82

992.50

116. Гавриловић Мирјана В. Крчмаре

3

39,582.92

2.82

1,115.18

117. Димитријевић Зорица М.Крчмаре

3

91,792.99

2.82

2,586.11

118. Ђокић Горан Д. Рача

3

43,472.38

2.82

1,224.76

119. Марковић Станимирка Борци

3

33,541.07

2.82

944.96

120. Ђорђевић Весна Рача

3

51,483.05

2.82

1,450.45

121. Милојевић Снежана Адровци

3

45,801.89

2.82

1,290.39

122. Вуловић Миладинка М. Крчмари

3

72,751.55

2.82

2,049.65

123. Видић Стана Д. Рача

3

47,468.00

2.82

1,337.33

124. Матић Драганка Рача

3

35,147.85

2.82

990.23

125. Рашковић Јаворка Адровци

3

49,679.53

2.82

1,399.64

126. Глишић Веселинка Поповић

3

55,388.80

2.82

1,560.49

127. Миливојевић Весна Рача, Бошњане

3

47,995.28

2.82

1,352.19

128. Живуловић Виолета Рача

3

29,187.56

2.82

822.31

129. Драмићанин Видосава Рача

3

47,633.95

2.82

1,342.01

130. Радуновић Милијана Вучић

3

47,490.83

2.82

1,337.97

131. Милојевић Љиљана Рача, Вишевац

3

48,035.49

2.82

1,353.32

132. Вучић Милица Вучић

3

99,759.63

2.82

2,810.56

133. Марковић Весна Рача

3

55,415.61

2.82

1,561.24

134. Стојановић Јасмина Поповић

3

29,051.39

2.82

818.47

135. Иванковић Љиљана Рача

3

47,905.29

2.82

1,349.65

136. Шћекић Слађана Сараново

3

58,557.93

2.82

1,649.77

137. Вучић Милијана Вучић

3

29,030.99

2.82

817.90

138. Огњановић Јелена Рача

3

41,819.33

2.82

1,178.19

139. Трифуновић Тања Поповић

3

68,402.86

2.82

1,927.13

140. Стевановић Александра Рача

3

53,276.65

2.82

1,500.98

141. Стојановић Ана Рача

3

53,265.77

2.82

1,500.67

142. Живић Марина Рача

3

53,276.65

2.82

1,500.98

143. Русимовић Гордана Ракинац

3

35,159.05

2.82

990.55

144. Ивановић Мирјана Д. Рача

3

41,303.41

2.82

1,163.65
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3

41,286.57

2.82

1,163.18

146. Костић Марина Радовање

3

100,945.03

2.82

2,843.95

147. Костић Мирослав Радовање

3

99,383.95

2.82

2,799.97

148. Ковачевић Марија Ракинац

3

98,613.71

2.82

2,778.27

149. Милановић Весна Рача, Сипић

3

41,257.77

2.82

1,162.37

150. Јовановић Драган Вучић

3

38,183.40

2.82

1,075.75

151. Ранђеловић Ивица Вучић

3

54,555.68

2.82

1,537.01

152. Спасић Гордана Рача

3

49,436.12

2.82

1,392.78

153. Николић Гордана, Рача, Браће Хаџића 11

3

49,436.12

2.82

1,392.78

154. Веселиновић Љиљана Рача

3

38,675.76

2.82

1,089.62

155. Мијатовић Верица Рача, В. Крчмаре

3

48,829.64

2.82

1,375.69

156. Маринковић Јасмина Рача

3

55,761.18

2.82

1,570.98

157. Вукосављевић Наталија Пиносава

3

91,552.59

2.82

2,579.34

158. Николић Невенка Рача

3

47,360.71

2.82

1,334.31

159. Аксић Милан Баточина

3

59,421.09

2.82

1,674.09

160. Божић Виолета Мирашевац

3

91,496.98

2.82

2,577.77

161. Стевановић Зорица Рача

3

55,268.66

2.82

1,557.10

162. Шћекић Александар Сараново

3

51,081.95

2.82

1,439.15

163. Јовановић Јасмина Рача

3

51,072.02

2.82

1,438.87

164. Рађеновић Снежана Рача

3

46,844.63

2.82

1,319.77

165. Николић Витеза Рача

3

92,406.50

2.82

2,603.40

166. Мићковић Зорица Рача, Поповић

3

105,127.60

2.82

2,961.79

167. Милошевић Светлана Борци

3

47,855.47

2.82

1,348.25

168. Мићковић Саша Рача

3

41,500.09

2.82

1,169.19

169. Лукић Јелена Баничина

3

59,095.69

2.82

1,664.92

170. Петковић Александра Рача

3

41,227.99

2.82

1,161.53

171. Милошевић Зорица Рача, Адровци

3

33,145.35

2.82

933.81

172. Тодоровић Данијела Ракинац

3

26,857.08

2.82

756.65

173. Јозић Милованка Рача

3

43,981.72

2.82

1,239.11

174. Говедаровић Слађана Ракинац

3

26,829.28

2.82

755.87

175. Трифуновић Севдалина Д. Рача

3

42,081.47

2.82

1,185.57

176. Јанковић Биљана Ракинац

3

28,857.08

2.82

813.00

177. Руменић Загорка Рача, Ђурђево

3

50,961.25

2.82

1,435.75

178. Живановић Владан Рача

3

37,131.98

2.82

1,046.13

179. Трифуновић Зорица, Рача, ул.радоја Домановића 8
180. Милетић Вера Рача

3

245,912.00

2.82

6,928.15

3

245,912.00

2.82

6,928.15

181. Миливојевић Наташа Вучић

3

46,844.32

2.82

1,319.76

182. Милић Милош Рача

3

46,843.95

2.82

1,319.75

183. Савић Марко Рача

3

48,416.60

2.82

1,364.06

184. Стаматовић Гордана Трска

3

106,640.30

2.82

3,004.41

185. Бакајац Марина Ђурђево

3

109,300.90

2.82

3,079.37

186. Орловић Марко Вучић

3

104,113.41

2.82

2,933.22

187. Обрадовић Милош Рача

3

56,959.25

2.82

1,604.73

188. Николић Зорица Рача

3

108,900.90

2.82

3,068.10

189. Рајаковић Славица Вишевац

3

56,959.25

2.82

1,604.73

190. Мисирлић Слађана Вучић

3

56,964.69

2.82

1,604.88

191. Мићковић Горица М. Крчмари

3

106,640.30

2.82

3,004.41

192. Новичић Снежана Рача, село Бошњане

3

92,850.15

2.82

2,615.90

193. Јовчић Гордана Д. Рача

3

90,172.19

2.82

2,540.45

194. Лекић Марина Ракинац

3

66,718.91

2.82

1,879.69

195. Миленовић Гордана Рача

3

46,844.32

2.82

1,319.76

196. Ристић Дејан Ђурђево

3

56,964.69

2.82

1,604.88

197. Ивановић Марија Сараново

3

59,171.65

2.82

1,667.06

198. Глишић Драгана Рача

3

100,868.05

2.82

2,841.79

199. Денчић Љубинка Рача

3

88,008.05

2.82

2,479.48

200. Живановић Виолета Вишевац

3

56,959.25

2.82

1,604.73

201. Милорадовић-Божић Снежана Рача

3

88,007.45

2.82

2,479.46

202. Милошевић Далибор Рача

3

46,801.04

2.82

1,318.54

203. Павловић Зорица Поповић

3

93,176.37

2.82

2,625.09

204. Петровић Душанка Мирашевац

3

61,649.67

2.82

1,736.87

205. Петровић Сузана Вишевац

3

74,672.20

2.82

2,103.76

206. Стевић Горица Јовановац

3

103,126.10

2.82

2,905.40

207. Петровић Драгица М.Крчмари

3

109,119.70

2.82

3,074.26

208. Николић Гордана Трска

3

48,995.46

2.82

1,380.36

209. Станојевић Драган Рача,ул. Браће Живића 22

3

104,396.60

2.82

2,941.20

210. Петронијевић-Златић Татјана Рача

3

33,169.91

2.82

934.51

211. Живановић Слободанка Вишевац

3

95,341.12

2.82

2,686.07
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212. Стошић Јелка Доња Рача

3

95,112.16

2.82

2,679.62

213. Живановић Марко Вишевац

3

57,018.41

2.82

1,606.40

214. Матић Дара Поповић

3

49,552.26

2.82

1,396.05

215. Цветковић Никола Ђурђево

3

57,062.37

2.82

1,607.64

216. Јанковић Драгана Сипић

3

49,761.82

2.82

1,401.95

217. Милошевић Мирослав Рача

3

35,216.91

2.82

992.18

218. Николић Дарко Вучић

3

58,521.00

2.82

1,648.73

219. Даниловић Виолета Црни Као

3

52,640.46

2.82

1,483.06

220. Милатовић Радослава Рача

3

55,666.13

2.82

1,568.30

221. Миливојевић Весна Рача, Бошњане

3

106,640.30

2.82

3,004.41

222. Живковић Милена Рача

3

111,856.14

2.82

3,151.36

223. Сретеновић Горан Бошњане

3

106,640.30

2.82

3,004.41

224. Ђоковић Драгана Рача

3

109,195.18

2.82

3,076.39

225. Јовановић Радмила, Рача, Милана Кемивеша 18

3

83,835.41

2.82

2,361.92

226. Цветковић Светлана Ђурђево

3

56,298.97

2.82

1,586.13

227. Милошевић Зорица Рача

3

106,640.30

2.82

3,004.41

228. Милосављевић Драгана Бошњане

3

111,856.14

2.82

3,151.36

229. Павловић Наташа Мирашевац

3

115,354.48

2.82

3,249.92

230. Првуловић Дарко Адровац

3

55,298.96

2.82

1,557.95

231. Стевановић Живадинка Рача, ул.Сутјеска 10

3

40,000.00

2.82

1,128.86

232. Привредни суд Крагујевац Крагујевац, Трг слободе 3

3

11,000.00

2.82

309.91

233. DZODA MM Company, Крагујевац, Београдска б.б.

3

1,630,951.16

2.82

45,949.28
2,467,676.68

234. Фонд за развој РС, Ниш, Булевар Немањића 14 а

3

87,589,184.56

2.82

235. Рибаћ Зоран Рача, Мирашевац

3

34,715.69

2.82

979.73

236. Сретеновић Милена, Рача. Р. Домановића 6

3

33,060.00

2.82

933.00

237. Телеком Србија а.д. Београд, Таковска 2

3

1,603,359.78

2.82

45,171.94

Safety tehnology elektroenergetic power Нови Београд, Владимира
238.
Поповића 36

3

1,643,762.74

2.82

46,310.23
979.73

239. Николић Зорица Рача

3

34,715.69

2.82

240. Станојевић Биљана Рача, Ђуре Јакшића 1

3

34,747.46

2.82

980.62

241. Цветић Дарко Рача

3

45,250.84

2.82

1,274.87

242. Јовановић Слободан Рача

3

45,788.10

2.82

1,290.00

243. Глишић Драгана Доња Рача

3

34,715.69

2.82

979.73

244. Настић Јасмина, Велика Плана, Које Станковића 50

3

102,832.82

2.82

2,897.14

245. Карић Милан Рача

3

122,290.53

2.82

3,445.33

246. Стоисављевић Бранко Рача

3

127,362.74

2.82

3,588.23

247. Петровић Далибор, Рача, Кумановска 7/27

3

20,190.59

2.82

568.84

248. Марковић Предраг Рача

3

21,899.35

2.82

616.98

249. Срећковић Милан Рача

3

67,759.67

2.82

1,909.01

250. Рајић Милан Рача

3

58,012.51

2.82

1,634.40

251. Трифуновић Даринка Рача, Браће Живић 3

3

34,747.46

2.82

980.62

252. Вучетић Милорад Лепеничка 24

3

25,375.24

2.82

714.90

253. Вучетић Милорад Лепеничка 24

3

54,671.00

2.82

1,540.26

254. Рајић Весна, Рача, Карађорђева 53

3

48,925.39

2.82

1,378.39

255. Петровић Жаклина, Рача, М. Кемивеша 23

3

45,791.83

2.82

1,290.11

256. Русимовић Даниел, Ракинац, Божидара Антонијевића 7

3

44,866.35

2.82

1,264.03

257. Чекановић Мирјана Рача

3

34,715.69

2.82

979.73

258. Милојевић Зоран Д. Рача

3

34,715.69

2.82

979.73

259. Марковић Предраг Рача

3

34,715.69

2.82

979.73

260. Обрадовић Милан Рача

3

34,715.69

2.82

979.73
979.73

261. Маринковић Милосав Рача, Свете Ђорђевића б.б.

3

34,715.69

2.82

262. Весић Плана Вучић

3

34,747.46

2.82

980.62

263. Гојковић Љубиша Вучић

3

34,747.46

2.82

980.62

264. Ивановић Слободан Мирашевац

3

34,747.46

2.82

980.62

265. Garo Reisen, Нови Пазар, Стевана Немање 50

3

623,917.90

2.82

17,577.83

266. Видојевић Десанка Борци

3

34,747.46

2.82

980.62

267. Илић Сладица Вишевац

3

34,747.46

2.82

980.62

268. Обрадовић Милорад Рача, Сутјеска 12

3

34,747.46

2.82

980.62

269. Јанковић Радмила, Рача, Свете Ђорђевић б.б.

3

34,747.46

2.82

980.62

270. Симић Драгица, Рача, Лепеничка 14

3

34,747.46

2.82

980.62

271. Степановић Слађана Д. Јарушице

3

34,747.46

2.82

980.62

272. Рибаћ Јасмина, Рача, Ђуре Јакшића 10

3

34,747.46

2.82

980.62

273. Живановић Миомирка Вучић

3

34,715.69

2.82

979.73

274. Бранковић Горан Мирашевац

3

34,715.59

2.82

979.72

275. Петровић Радмила Бошњане

3

34,715.69

2.82

979.73

276. Јовановић Натка Вучић

3

33,060.00

2.82

933.00

277. Петровић Марина Трска

3

34,715.69

2.82

979.73

278. Матић Милосав Поповић

3

34,715.69

2.82

979.73
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279. Живуловић Виолета, Рача, Свете Ђорђевића 24

3

34,747.46

2.82

980.62

280. Београдска берза, Београд, Омладинских бригада 1

3

45,668.20

2.82

1,286.62

281. Даничић Милосав Рача, село Мирашевац

3

196,300.00

2.82

5,530.42

282. Липов Цвет Рача

3

145,012.88

2.82

4,085.49

283. Alpha bank a.d. Beograd Београд, Краља Милана 11

3

6,900.00

2.82

194.40

284. Миливојевић Живојин Рача, Бошњане

3

21,001.62

2.82

592.70

285. Радовановић Анка Рача, Цара Лазара 8

3

34,747.46

2.82

980.62

286. Шовић Милијада Доња Рача

3

34,715.69

2.82

979.73

287. Илић Драгослав Вучић

3

34,715.69

2.82

979.73

288. Крстић Добрила Сипић

3

34,715.59

2.82

979.72

289. Васић Снежана М.Крчмари

3

55,666.13

2.82

1,568.30

290. Марковић Драгослав Рача

3

34,747.46

2.82

980.62

291. Васић Љиљана, Рача, село Мале Крчмаре

3

34,747.46

2.82

980.62

292. Марковић Зорица Рача, Адровци

3

34,747.46

2.82

980.62

293. Миливојевић Драгана Вучић

3

34,747.46

2.82

980.62

294. Миливојевић Светлана Бошњане

3

34,747.46

2.82

980.62

295. Радовановић Драгица Велико Крчмаре

3

34,747.46

2.82

980.62

296. Радић Радомир, Рача, Срете Ђорђевића 23

3

34,715.59

2.82

979.72

297. Радиодифузна установа РТС Београд, Таковска 10

3

17,642.43

2.82

497.05

298. Милошевић Жељко Мирашевац

3

70,183.86

2.82

1,977.31

299. CANO KG, Кнић, Губеревац

3

74,335.95

2.82

2,094.29

300. Рибаћ Зоран Рача, Мирашевац

3

34,747.46

2.82

980.62

301. Дунав Осигурање, Крагујевац, Бранка Радичевића 3

3

6,641,321.94

2.82

187,107.98

302. Застава ЗЗЗЗР, Крагујевац, Трг тополиваца 4

3

6,780.00

2.82

191.02

Promotion plus, Beograd, Булевар др Зорана Ђинђића 69/15, 11070
303.
Нови Београд

3

948,350.59

2.82

26,718.17

304. Етик, Јагодина, Краујевачког Октобра З-3 33/9

3

404,840.46

2.82

11,405.69

305. Петровић Јасмина, Ракинац, Гојка Јанковића 17

3

34,715.69

2.82

979.73

306. Трајан АТЦ, Београд, Устаничка 64/XII

3

147,746.09

2.82

4,162.50

307. Стојановић Дејан Велика Плана

3

180,307.52

2.82

5,079.86

308. Станимировић Радојка Поповић

3

92,284.41

2.82

2,599.96

309. Недељковић Гордана Рача

3

205,394.18

2.82

5,786.63

310. Ђорић Радмила, РАча, М. Кемивеша 48

3

34,747.46

2.82

980.62

311. Станковић Јагода, Рача, Милана Кемивеша 15

3

34,747.46

2.82

980.62

312. Шмигић Снежана Рача, село Мирашевац

3

34,747.46

2.82

980.62

313. Обрадовић Нада Рача, село Борци

3

1,292,214.57

2.82

36,405.95

314. Цанковић Светлана Рача

3

34,715.59

2.82

979.72

315. Марковић Биљана Рача. Адровац

3

34,715.69

2.82

979.73

316. Маричић Славица Крагујевац, Ружице Бојовић 7

3

22,003.25

2.82

620.96

317. Start Com d.o.o., Крагујевац, Српских добровољаца 6

3

17,113.59

2.82

482.15

3

14,425,729.83

2.82

406,420.46

3

5,610,798.75

2.82

158,074.74

318. KBC banka Beograd
319.

Општина Рача, Општинска управа – Служба за утврђивање,
наплату и контролу јавних прихода

320. DHL International d.o.o, Београд, Јурија Гагарина 36 в

3

12,548.79

2.82

353.54

321. Петровић Радмила Рача, Лепеничка 11

3

33,060.00

2.82

933.00

322. Алексић Биљана Рача, М. Тита 45/10

3

34,715.59

2.82

979.72

323. Војвођанска Банка АД Нови Сад Нови Сад, Tрг слободе 5–7

3

2,601,121.08

2.82

73,282.17

324. Војвођанска Банка АД Нови Сад Нови Сад, Tрг слободе 5–7

3

3,330,935.34

2.82

93,843.45

325. OTP BANKA, Beograd

3

27,067,738.17

2.82

762,587.60

326. Миловановић Милановић Владан Борци

3

56,696.45

2.82

1,597.33

327. Милетић Милованка Мирашевац

3

34,747.46

2.82

980.62

328. Петровић Гордана, Рача, Вука Караџића 27

3

34,747.46

2.82

980.62

329. Гојковић Јелка Вучић

3

34,715.69

2.82

979.73

330. Vektor Group, Kрагујевац, Симе Марковића 11

3

683,117.17

2.82

19,245.67

331. Божић Илија, Рача, Трг Републике 11

3

34,747.46

2.82

980.62

332. Термоинжињеринг, Панчево, Ослобођења 39

3

26,327.50

2.82

741.73

333. Пауновић Гордана Мирашевац

3

34,747.46

2.82

980.62

334. Пореска управа – Рача Рача,

3

65,733,032.01

2.82

1,851,916.66

335. BLT & M, Београд, Партизанске воде 8

3

73,725.40

2.82

2,077.09

336. DST-REVIZIJA, Нови Београд, Гоце Делчева 38/I

3

283,000.93

2.82

7,973.07

337. Јовановић Вера, РАча, М. Кемивеша 22

3

34,715.69

2.82

979.73

338. Електрошумадија Крагујевац, Трг слободе 7

3

1,150,179.96

2.82

32,404.37

339. Петровић Радмила 36792 Рача, Србе Нешића 19

3

33,060.00

2.82

933.00

340. ШОЛЕ, Рача, Карађорђева 45

3

28,757.40

2.82

810.19

341. Митић Зоран Сипић

3

33,766.00

2.82

952.93

342. Маринковић Слободан, Рача, Друге пролетерске бригаде 1

3

34,715.69

2.82

979.73

343. Костић Драган Рача, Мирашевац

3

34,715.69

2.82

979.73

344. Јовановић Мијомирка Вучић

3

34,747.46

2.82

980.62
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345. Јанковић Јасмина Мирашевац

3

34,747.46

2.82

980.62

346. Стојановић Јасмина Поповић

3

34,747.46

2.82

980.62

347. Петровић Горица Рача, село Ђурђево

3

640.46

2.82

18.04

348. Срећковић Миланка Рача, Велико Крчмаре

3

222.77

2.82

6.28

349. Радовановић Душица Рача, Ђуре Јакшића 17

3

1,125.62

2.82

31.71

350. Марковић Верица, Рача, село Борци

3

1,098.18

2.82

30.94

Радић Владислава
Рача, Свете Ђорђевића 23

3

1,114.60

2.82

31.40

352. Милошевић Љубодраг Бошњане

3

903.62

2.82

25.46

353. Јанковић Драгана Рача, Сипић

3

1,117.23

2.82

31.48

354. Ђорђевић Милка Рача

3

1,043.38

2.82

29.40

355. Филиповић Петар Рача

3

1,111.76

2.82

31.32

356. Орловић Нада Вучић

3

1,098.18

2.82

30.94

357. Пауновић Горан Рача, село В. Крчмаре

3

1,533.49

2.82

43.20

358. Петковић Слободан Рача, село В. Крчмаре

3

1,451.37

2.82

40.89

359. Стефановић Љубиша Рача, село Поповић

3

1,360.85

2.82

38.34

360. Миљојковић Паулина Рача

3

799.51

2.82

22.52

361. Вељковић Славица Рача

3

851.76

2.82

24.00

362. Антонијевић Светлана Рача

3

1,089.89

2.82

30.71

363. Стевановић Драган Рача, село Сипић

3

1,013.15

2.82

28.54

364. Живановић Миомирка Вучић

3

147.48

2.82

4.16

365. Туфегџић Љиљана РАча, 11. октобра 12

3

1,007.89

2.82

28.40

351.

Пантић Бобан
Марковац, Љупчета Мишковића 15

3

40,000.00

2.82

1,128.86

367. Panizzo Mario Крагујевац, Доситејева 22

3

360,414.21

2.82

10,154.06

3

387,390.75

2.82

10,914.08

366.

368.

Ašić d.o.o.
Рача, Краља Петра I 33
Укупно

259,184,468.98
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7,302,194.00

4. Одређује се коначна награда за рад стечајног управника у износу од 1.504.882,02 динара, која ће се исплатити стечајном управнику по правноснажности овог решења.
5. Одређује се резервација средстава за намирење незмирених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих у периоду од 10. септембра 2014. до 15. новембра 2021. године у укупном износу од 760.621,08 динара у складу са спецификацијом трошкова датом у финансијском извештају.
6. Одређује се резервација средстава за намирење трошкова који ће настати у периоду од 15. новембра 2021. године до оконччања свих активности у стечајном поступку
у укупном износу од 577.500,00 динара, који ће се исплатити у складу са врстом и износом насталог трошка. Уколико по намирењу свих трошкова насталих након закључења
стечајног поступка над стечајном масом преостану средства овом резервацијом, тај износ уплатити у корист рачуна стечајног управника на име накнаде трошкова стечајном
управнику.
7. Налаже се Агенцији за привредне регистре Београд да, по правноснажности овог решења изврши упис брисања горе означене стечајне масе из регистра стечајних маса.
8. Ово решење ће се објавити истицањем на огласној табли суда 22. децембра 2021. године, и накнадно у „Службеном гласнику Републике Србије”.
1. Ст. број 27/2021  – Из Привредног суда у Крагујевцу. 
21-34404
ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ
Привредни суд у Лесковцу, по стечајном судији
Срђану Цветковићу, у стечајном поступку над стечајним дужником „Мисан Комерц” д.о.о. у стечају, Лесковац, МБ 06105980, ПИБ 100409552, дана 22. децембра
2021. године донео је решење.
Одређује се завршно рочиште, у поступку стечаја над стечајним дужником „Мисан Комерц” д.о.о.
у стечају, Лесковац, МБ 06105980, ПИБ 100409552, за
9. фебруар 2022. године, са почетком у 12.30 часова, у
судници број 3 Привредног суда у Лесковцу, Булевар
ослобођења 2.
На завршном рочишту ће се расправљати о свим
питањима из члана 145. Закона о стечају.
Позивају се повериоци и сва заинтересована лица
да присуствују рочишту.
1. Ст. број 384/2011  – Из Привредног суда у Лесковцу. 
21-34372

Привредни суд у Лесковцу, стечајни судија Милица Алексић, у стечајном поступку над стечајним дужником ТД „Љубисављевић” д.о.о.  – у стечају Врање, Бунушевачка б.б. Врање, МБ 06874789, ПИБ 100549826, на
завршном рочишту, 22. децембра 2021. године, донео је
решење о закључењу стечајног поступка.
I Усваја се извештај о току стечајног поступка и
завршни рачун стечајног дужника ТД „Љубисављевић”
д.о.о.  – у стечају Врање, Бунушевачка б.б., Врање, МБ
06874789, ПИБ 100549826.
II Закључује се стечајни поступак над стечајним
дужником ТД „Љубисављевић” д.о.о.  – у стечају, Бунушевачка б.б., Врање, МБ 06874789, ПИБ 100549826.
III Наставља се стечајни поступак над стечајном
масом стечајног дужника ТД „Љубисављевић” д.о.о.  –
у стечају, Бунушевачка б.б., Врање, МБ 06874789, ПИБ
10054982 коју чини поступак у парници Привредног
суда у Лесковцу у предмету П. бр. 313/2020.

IV Именује се стечајни управник Венцислав Ценић из Лесковца, Трг Револуције 45 за заступање стечајне масе стечајног дужника до окончања парнице
која се води пред Привредним судом у Лесковцу П. бр.
313/2020.
V Стечајни управник ће стечајну масу регистровати у Регистар стечајних маса и заступати до правноснажности поступка у парници овога суда П. бр. 313/2020.
VI Евентулани приходи од окончања парнице у корист стечајног дужника по одбитку директних трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе настали
по основу наведене парнице биће употребљени за намирење стечајних поверилаца.
VII Налаже се Агенцији за привредне регистре да
изврши брисање стечајног дужника из Регистра са МБ
06874789 и да у Регистар унесе забележбу о закључењу
стечајног поступка.
VIII Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије” и на огласној и електронској табли суда.
4. Ст. број 3/2015  – Из Привредног суда у Лесковцу.

21-34622

Привредни суд у Лесковцу, у већу састављеном
од председника стечајног већа судије Новице Николића и чланова стечајног већа судија Срђана Цветковића
и Александра Гирића, у стечајном поступку над стечајним дужником ДП „Леминд Пролетер”  – у стечају,
Лесковац, Симе Погачаревића 5, МБ 07204868, кога заступа Агенција за лиценцирање стечајних управника из
Београда, 27. децембра 2021. године, донео је решење.
Одређује се завршно рочиште у поступку стечаја
над стечајним дужником ДП „Леминд Пролетер”  – у
стечају, Лесковац, Симе Погачаревића 5, МБ 07204868,
за 2. фебруар 2022. године, са почетком у 11.30 часова,
у судници број 2, Привредног суда у Лесковцу, Булевар
ослобођења 2.
На завршном рочишту ће се расправљати о свим
питањима из члана 145. Закона о стечају.

Позивају се повериоци и сва заинтересована лица
да присуствују рочишту.
Оглас је истакнут на огласној табли суда, 27. децембра 2021. године.
2. Ст. број 18/2010  – Из Привредног суда у Лесковцу.

21-34623
ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ
Привредни суд у Нишу, стечајни судија Нинослав Воларевић, у поступку одлучивања о покретању
стечајног поступка над DOO za turizam i ugostiteljstvo
Galijaturs Niš, матични број 17209183, са седиштем у
Нишу, Николе Пашића 35, кога заступа директорка Ивана Мировић из Ниша, Старца Вујадина 2а, у својству
законске заступнице, и адвокат Зоран Митић из Ниша,
Вожда Карађорђа 14/1, у својству пуномоћника, по
предлогу који је поднео дужник, донео је 20. децембра
2021. године решење.
Отвара се поступак стечаја над дужником DOO
za turizam i ugostiteljstvo Galijaturs Niš, са седиштем у
Нишу, Николе Пашића 35, матични број 17209183.
Стечајни разлог је трајнија неспособност плаћања.
За стечајног управника именује се Весна Петровић
из Ниша, Обилићев венац 3/3/2.
Позивају се повериоци да у року од 40 дана од дана
објављивања огласа о отварању стечајног поступка
над стечајним дужником у „Службеном гласнику Републике Србије”, пријаве овом суду своја обезбеђена и
необезбеђена потраживања према стечајном дужнику
писменом пријавом поднетом у два примерка са приложеним доказима о основаности потраживања. Пријаве
се могу поднети и по истеку наведеног рока, али најкасније у року од 120 дана од дана објављивања огласа
у „Службеном гласнику Републике Србије”. Трошкове
одржавања допунског рочишта за испитивање потраживања по пријавама које су поднете по истеку рока од 30
дана, а у року од 120 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”, дужан
је да предујми подносилац пријаве. Ако се у року који
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одреди суд не положи предујам, пријава ће се одбацити. Све пријаве потраживања поднете по истеку рока
од 120 дана биће одбачене као неблаговремене.
Позивају се дужници стечајног дужника да одмах
испуне своје обавезе према стечајном дужнику.
Прво поверилачко рочиште заказује се за 21. јануар 2022. године, с почетком у 10.00 часова, када се
сазива и седница скупштине поверилаца и позивају се
сви повериоци да седници присуствују у судници број
3 Привредног суда у Нишу, Светосавска 7а.
Рочиште за испитивање потраживања заказује се за
28. март 2022. године, с почетком у 10.00 часова, у судници број 3 Привредног суда у Нишу, Светосавска 7а.
Решење је објављено на огласној и електронској табли Привредног суда у Нишу, 20. децембра 2021. године.
2. Ст. број 26/2021  – Из Привредног суда у Нишу.

21-34405
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промет роба ЛД Промет, Нови Сад  – у стечају, матични
број 27004989, Нови Сад, Руменачка 15, од 15. новембра 2021. године.
Закључује се, стечајни поступак над стечајном
масом иза стечајног дужника: ДОО за промет роба ЛД
Промет, Нови Сад  – у стечају, матични број 27004989,
Нови Сад, Руменачка 15.
Налаже се стечајном управнику да на име објаве
решења о закључењу стечаја, уплати износ од 3.828,00
динара „Службеном гласнику Републике Србије” (број
рачуна 160-14944-58 Banca Intesa a.d.).
Налаже се стечајном управнику да у име стечајног
дужника на име паушалне таксе на решење о закључењу стечаја уплати износ од 1.000,00 динара на рачун
Привредног суда у Новом Саду, број 840-29703845-68
са позивом на број 97 92-223-106399480.
1. Ст. број 98/2020  – Из Привредног суда у Новом
21-34431
Саду. 

ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ
Привредни суд у Новом Саду, судија Владислав
Куртек, у поступку стечаја над дужником Силоил
д.о.о. Силбаш у стечају, матични број 20856688, ПИБ
107710676, Силбаш, Петра Драпшина 119, 24. децембра 2021. године доноси решење.
Заказује се допунско испитно рочиште за 24.
јануар 2022. године са почетком у 9.55 часова у Привредном суду у Новом Саду, Нови Сад, Сутјеска 3,
приземље, судница број 7, на које се позивају стечајни
управник Ђорђе Остојић, те повериоци чија ће потраживања бити испитано на овом рочишту, те сви остали
заинтересовани повериоци.
Налаже се стечајном управнику да на име објаве
решења о заказивању допунског испитног рочишта,
уплати износ од 3.828,00 динара „Службеном гласнику Републике Србије” (број рачуна 160-14944-58 Banca
Intesa a.d.).
Налаже се стечајном управнику да испита у међувремену приспеле допунске пријаве потраживања те
да сачини допунску листу за рочиште заказано за 24.
јануар 2022. године.
Позивају се повериоци Eurobank Direktna a.d.
Beograd и Victoria Logistic d.o.o. Novi Sad да у року од
пет дана уплате износ од по 10.000,00 динара на име
трошкова одржавања допунског испитног рочишта на
рачун стечајног дужника Силоил д.о.о. Силбаш у стечају, матични број 20856688, ПИБ 107710676, Силбаш,
Петра Драпшина 119 број 205-423594-06 који се води
код Комерцијалне банке а.д., те да суду доставе доказ
о уплати.
1. Ст. број 49/2021  – Из Привредног суда у Новом
21-34427
Саду. 

Привредни суд у Новом Саду, судија Владислав
Куртек, у поступку стечаја над дужником Победа-Металац акционарско друштво за машинску обраду, Петроварадин  – у стечају, матични број 08250251, ПИБ
100398170, Петроварадин, Раде Кончара 1, 22. децембра 2021. године доноси решење.
Усваја се завршни извештај и завршни рачун стечајног дужника Победа-Металац акционарско друштво
за машинску обраду, Петроварадин  – у стечају, матични број 08250251, ПИБ 100398170, Петроварадин, Раде
Кончара 1, од 29. новембра 2021. године.
Закључује се, без одлагања, стечајни поступак
над стечајним дужником Победа-Металац акционарско
друштво за машинску обраду, Петроварадин  – у стечају, матични број 08250251, ПИБ 100398170, Петроварадин, Раде Кончара 1.
Налаже се стечајном управнику да на име објаве
решења о закључењу стечаја, уплати износ од 3.828,00
динара „Службеном гласнику Републике Србије” (број
рачуна 160-14944-58 banca intesa a.d.).
Налаже се стечајном управнику да у име стечајног
дужника на име паушалне таксе на решење о закључењу стечаја уплати износ од 1.000,00 динара на рачун
Привредног суда у Новом Саду, број 840-29703845-68
са позивом на број 97 92-223-106399480.
1. Ст. број 66/2021  – Из Привредног суда у Новом
Саду. 
21-34430

Привредни суд у Новом Саду, судија Владислав
Куртек, у поступку над стечајном масом иза стечајног
дужника: ДОО за промет роба ЛД Промет, Нови Сад  –
у стечају, матични број 27004989, Нови Сад, Руменачка
15, 8. децембра 2021. године доноси решење.
Усваја се допунски завршни извештај и завршни
рачун стечајне масе иза стечајног дужника: ДОО за

Привредни суд у Новом Саду, судија Владислав
Куртек, у поступку стечаја над дужником Лавера д.о.о. за производњу промет роба и услуга Нови Сад  – у
стечају, матични број 08731144, ПИБ 100637587, Нови
Сад, Цара Душана 75-77/5/ 33, дана 23. децембра 2021.
године доноси решење.
Заказује се завршно рочиште у поступку стечаја
над стечајним дужником Лавера д.о.о. за производњу
промет роба и услуга Нови Сад  – у стечају, матични
број 08731144, ПИБ 100637587 Нови Сад, Цара Душана 75-77/5/ 33, за 24. јануар 2022. године у 9.45 часова,
које ће се одржати у расправној сали Привредног суда
у Новом Саду, у судници број 7, у приземљу, на адреси
Нови Сад, Сутјеска 3.
Позивају се сви заинтересовани повериоци да изврше увид у завршни извештај и завршни рачун стечајног дужника, у стечајној писарници Привредног суда у
Новом Саду, сваког радног дана од 8.00 до 13.00 часова.
Налаже се стечајном управнику да одмах по пријему овог решења уплати износ од 3.828,00 динара на
име објаве огласа о заказивању завршног рочишта у
„Службеном гласнику Републике Србије” (број рачуна
160-14944-58 Banca Intesa a.d. са позивом на број 1. Ст.
2/2015).
Решење о заказивању завршног рочишта објављује се на огласној табли суда 23. децембра 2021. године
и електронској огласној табли, и доставља се „Службеном гласнику Републике Србије”, ради објављивања.
1. Ст. број 2/2015  – Из Привредног суда у Новом
21-34654
Саду. 

Привредни суд у Новом Саду, судија Владислав
Куртек, у поступку над стечајном масом иза стечајног
дужника: Акционарско друштво радник за производњу,
трговину и посредовање, Бачка Паланка  – у стечају, матични број 27010318, ПИБ 112480768, Бачка Паланка,
Бранка Бајића 79, дана 29. децембра 2021. године доноси решење.
Заказује се завршно рочиште у поступку над стечајном масом иза стечајног дужника: Акционарско друштво Радник за производњу, трговину и посредовање,
Бачка Паланка  – у стечају, матични број 27010318, ПИБ
112480768 Бачка Паланка, Бранка Бајића 79, за 26. јануар 2022. године у 9.55 часова, које ће се одржати у расправној сали Привредног суда у Новом Саду, у судници број 7, у приземљу, на адреси Нови Сад, Сутјеска 3.
Позивају се сви заинтересовани повериоци да изврше увид у завршни извештај и завршни рачун стечајног дужника, у стечајној писарници Привредног суда у
Новом Саду, сваког радног дана од 8.00 до 13.00 часова.
Решење о заказивању завршног рочишта објављује се на огласној табли суда 29. децембра 2021. године
и електронској огласној табли, и доставља се „Службеном гласнику Републике Србије”, ради објављивања.
1. Ст. број 37/2021  – Из Привредног суда у Новом
21-34668
Саду. 

Привредни суд у Новом Саду, судија Владислав
Куртек, у поступку над стечајном масом иза стечајног
дужника: ДТД-Канал акционарско друштво, Нови Сад
 – у стечају, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 23,
дана 24. децембра 2021. године доноси решење.
Заказује се завршно рочиште у поступку над стечајном масом иза стечајног дужника: ДТД-Канал акционарско друштво, Нови Сад  – у стечају Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 23, за 20. јануар 2022. године у

9.30 часова, које ће се одржати у расправној сали Привредног суда у Новом Саду, у судници број 7, у приземљу, на адреси Нови Сад, Сутјеска 3.
Позивају се сви заинтересовани повериоци да
изврше увид у Измену допунског завршног извештаја
и завршног рачуна стечајног дужника, у стечајној писарници Привредног суда у Новом Саду, сваког радног
дана од 8.00 до 13.00 часова.
Решење о заказивању завршног рочишта објављује се на огласној табли суда, 24. децембра 2021. године
и електронској огласној табли, и доставља се „Службеном гласнику Републике Србије”, ради објављивања.
1. Ст. број 107/2021  – Из Привредног суда у Новом
Саду. 
21-34692
ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ
Привредни суд у Панчеву, поступајући по судији
Светлани Денчић Бјелановић, као стечајном судији, у
поступку стечаја над стечајним дужником „Агроин
силос” д.о.о. Мраморак, у стечају, Братства јединства
81, матични број 20751932, ПИБ 107186622, донео је 9.
децембра 2021. године решење.
I Усваја се завршни рачун стечајног управника  – за
стечајног дужника „Агроин силос” д.о.о. Мраморак, у
стечају, Братства јединства 81, матични број 20751932,
ПИБ 107186622.
II Утврђује се да су резервисана средства у износу
од 28.578,00 динара на име коначне награде за рад стечајног управника и у износу од 595,00 динара на име
трошкова одржавања рачуна код Banca Intesa.
III Закључује се поступак стечаја над стечајним
дужником „Агроин силос” д.о.о. Мраморак, у стечају,
Братства јединства 81, матични број 20751932, ПИБ
107186622.
IV Налаже се стечајном управнику да по правоснажности овог решења обави преостале послове у
складу са Законом о стечају и да о реализацији наведених одлука стечајном судији поднесе извештај.
V Налаже се Агенцији за привредне регистре да
изврши брисање стечајног дужника „Агроин силос” д.о.о. Мраморак, у стечају, Братства јединства 81, матични
број 20751932, ПИБ 107186622.
VI Налаже се Министарству финансија  – Пореској
управи Панчево да изврши брисање стечајног дужника
из своје евиденције ПИБ 107186622.
Решење о закључењу поступка стечаја објављено
је на огласној табли суда и биће објављено у „Службеном гласнику Републике Србије”.
5. Ст. број 1/2021  – Из Привредног суда у Панчеву.

21-34468

Привредни суд у Панчеву, поступајући по судији
Вуковић Бошку, у привредном спору тужиоца
Адут д.о.о. из Уљме, Срдана Петрова 115, матични број 08707685, кога заступа Малина Весић, адвокат
из Новог Сада, против првотуженог Ивана Ивановића,
чији је ЈМБГ 0603984773621, друготуженог Фољански Небојше из Вршца, Жарка Зрењанина 29, ЈМБГ
1305987870027, трећетуженог Фољански Василија из
Вршца, Жарка Зрењанина 29, ЈМБГ 0810963870010,
које заступа Зекић Радивоје, адвокат из Вршца и четвртотуженог Стојановски Дејана из Вршца, Зрењанински
пут 936, ЈМБГ 0405975710165, кога заступа адвокат
Живко Живковић из Панчева, ради дуга, вредност спора 25.863.900,00 динара, донео је 21. децембра 2021.
године решење.
Поставља се привремени заступник адвокат Божидар
Копривица из Панчева, Његошева 7, туженом првог реда.
4. П. број 290/2017  – Из Привредног суда у Панчеву.

21-34471
ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ
Привредни суд у Пожаревцу, стечајни судија
Срђан Стојилковић у поступку стечаја над стечајним дужником стечајна маса Пољопривреднa задругa „СТИГ” у стечају из Божевца МБ 27011080, ПИБ
112797986, дана 24. децембра 2021. године, донео је
решење.
Одређује се завршно рочиште за 14. јануар 2022.
године у 9.00 часова у Привредном суду у Пожаревцу,
судница 76/3 на коме ће се:
1. расправљати о завршном рачуну стечајног
управника;
2. расправљати о коначним захтевима за исплату
награде стечајног управника и накнаде трошкова;
3. подносити примедбе на завршни рачун или на
поднете захтеве за исплату накнада и награда;
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4. одлучује о нерасподељеним деловима стечајне
масе;
5. одлучује о другим питањима од значаја за банкротство стечајног дужника.
Позивају се повериоци да присуствују завршном
рочишту
4. Ст. број 13/2021  – Из Привредног суда у Пожаревцу. 
21-34406

Привредни суд у Пожаревцу, стечајни судија
Срђан Стојилковић у поступку стечаја над стечајним дужником Гоша Фабрика друмских возила д.о.о.
у стечају Смедеревска Паланка МБ 07627360, ПИБ
101405651, дана 27. децембра 2021. године, донео је
решење.
Одређује се завршно рочиште за 14. јануар 2022.
године у 11.00 часова у Привредном суду у Пожаревцу,
судница број 76/3 на коме ће се:
1. расправљати о завршном рачуну стечајног
управника,
2. расправљати о коначним захтевима за исплату
награде стечајног управника и накнаде трошкова,
3. подносити примедбе на завршни рачун или на
поднете захтеве за исплату накнада и награда,
4. одлучује о нерасподељеним деловима стечајне
масе,
5. одлучује о другим питањима од значаја за банкротство стечајног дужника.
Позивају се повериоци да присуствују завршном
рочишту.
4. Ст. број 14/2015  – Из Привредног суда у Пожаревцу. 
21-34592
ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ
Привредни суд у Чачку, решењем Ст. бр. 23/2018
oд 24. децембра 2021. године закључио је поступак стечаја над дужником ВЕСО д.о.о Котража у стечају, МБ
17439731.
Против означеног решења повериоци могу изјавити жалбу у року од осам дана од дана објављивања
истог на огласној табли суда, односно у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
Након правоснажности решења стечајни дужник
ће бити брисан из регистра АПР.
3. Ст. број 23/2018  – Из Привредног суда у Чачку.

21-34624

УПИС У СУДСКИ РЕГИСТАР

Привредни суд у Нишу решењем Фи. број
111/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском
улошку број РУ 12, податке:
Oсновна школа „Вук Караџић” Гњилане Шилово,
врши промену овлашћеног лица за заступање тако да
се брише Тања Аксић као директор, а уписује се Даниела Стојановић као в.д. директора.
Фи. број 111/2021  – Из Привредног суда у Нишу.

21-34581

Привредни суд у Нишу решењем Фи. број
112/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском
улошку број 1-510-0, податке:
Основна школа „Јован Јовановић Змај” Алексиначки рудник, врши промену овлашћеног лица за заступање тако да се брише Дејан Стефановић као в.д.
директора, а уписује се Јелена Петровић као директор.
Фи. број 112/2021  – Из Привредног суда у Нишу.

21-34582

Привредни суд у Нишу решењем Фи. број 113/2021
уписао је у судски регистар, у регистарском улошку
број 5-368, податке:
Оснива се Установа за социјалне заштите Дом за
смештај одраслих и старијих „Чегарска долина”, Доњи
Матејевац Чегарска б.б.
Оснивач: Привредно друштво „Чегарска долина”,
Доњи Матејевац Чегарска б.б., матични број 21073334,
ПИБ 108817665.
Шифре делатности: 87,30  – рад установа за стара
лица и лица са посебним потребама.
Лице овлашћено за заступање: Дејан Стојановић,
ЈМБГ 0811986730034.
Фи. број 113/2021  – Из Привредног суда у Нишу.

21-34583

Привредни суд у Нишу решењем Фи. број 114/2021
уписао је у судски регистар, у регистарском улошку
број 1-18-00, податке:
Дом културе Бабушница, врши промену овлашћеног лица за заступање тако да се брише Валентина
Николић Радивојев као директор, а уписује се Биљана
Стевановић Игњатовић као в.д. директора.
Фи. број 114/2021 – Из Привредног суда у Нишу.

21-34585

ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ
Привредни суд у Нишу решењем Фи. број
107/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском
улошку број 1-496-0, податке:
Oсновна школа „Јастребачки партизани” Мерошина, врши промену овлашћеног лица за заступање тако
да се брише Бобан Раденковић као в.д. директора, а
уписује се Бобан Раденковић као директор.
Фи. број 107/2021  – Из Привредног суда у Нишу.

21-34576

Привредни суд у Нишу решењем Фи. број
115/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском
улошку број 1-419-00, податке:
Основна школа „Младост” Велико Боњинце, врши
промену овлашћеног лица за заступање тако да се брише Биљана Стевановић Игњатовић као директор, а
уписује се Марија Станковић као директор.
Фи. број 115/2021  – Из Привредног суда у Нишу.

21-34586
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Привредни суд у Нишу, решењем Фи. број
119/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском
улошку број 1-3067, податке:
Центар за културу и уметност Алексинац, врши
промену овлашћеног лица за заступање тако да се брише Маја Радоман као директор, а уписује се Стевановић Далиборка као в.д. директора.
Фи. број 119/2021  – Из Привредног суда у Нишу.

21-34590

ОБАВЕШТЕЊА ПРАВНИХ
И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
Јавни извршитељ Јасна Брчкаловић, именована за подручје Вишег суда и Привредног суда у Новом Саду
Јавни извршитељ Јасна Брчкаловић именована за
подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда
у Новом Саду, у извршном предмету извршног повериоца ЈКП „Информатика” Нови Сад, Нови Сад, Булевар
цара Лазара 3, МБ 08023182, ПИБ 101651557, против
извршног дужника Александар Фелдеак, Нови Сад, Руменачки пут 5, ЈМБГ 2005984800052, чији је пуномоћник адв. Саша Дошен, Нови Сад, Даника Киша 17/2/14,
ради намирења новчаног потраживања, доноси оглас.
Овим путем се оглашава да је јавни извршитељ
Јасна Брчкаловић именована за подручје Вишег суда
у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду у извршном предмету извршног поверица КП „Информатика” Нови Сад, Нови Сад, Булевар цара Лазара 3,
МБ 08023182, ПИБ 101651557, ради наплате новчаног
потраживања на основу веродостојне исправе решењем
посл. бр. И. Ивк. 833/19 од 10. децембра 2021. године разрешила привременог заступника, Дошен Сашу,
адвоката у Новом Саду, обзиром да су престали разлози за постојање привременог заступника.
Овај оглас ће се објавити путем огласне табле
Основног суда у Новом Саду и путем „Службеног
гласника Републике Србије” Београд и доставиће се
органу старатељства према последњем пребивалишту
извршног дужника. 
21-34619

Јавни извршитељ Бојана Милановић Недељковић, именована за подручје Вишег суда и Привредног суда у Суботици
Јавни извршитељ Бојана Милановић Недељковић
именована за подручје Вишег и Привредног суда у
Суботици је на основу члана 39. Закона о извршењу и
обезбеђењу и члана 81. Закона о парничном поступку,
у предмету ИИВ 40/21, поставио адвоката Добросав
Бајић из Суботице, Вука Караџића 16, за привременог
заступника извршном дужнику Далибор Кљајић, Суботица, Корзо 9, ЈМБГ 0302976820041, који ће у овој
правној ствари заступати интересе извршног дужника,
све док се извршни дужник или његов пуномоћник не
појаве пред овим јавним извршитељем или док орган
старатељства не обавести овог јавног извршитеља да је
21-34408
извршном дужнику поставио старатеља. 

НЕВАЖЕЋЕ ИСПРАВЕ
– ЛИЧНЕ КАРТЕ –

Привредни суд у Нишу решењем Фи. број 108/2021
уписао је у судски регистар, у регистарском улошку
број 5-348, податке:
Туристичка организација општине Житорађа,
врши промену овлашћеног лица за заступање тако да
се брише Александра Стајковић као в.д. директора, а
уписује се Александра Стајковић као директор.
Фи. број 108/2021  – Из Привредног суда у Нишу.

21-34578

Привредни суд у Нишу решењем Фи. број 118/2021
уписао је у судски регистар, у регистарском улошку
број 1-16914, податке:
Народна библиотека „Детко Петров” Димитровград, врши промену овлашћеног лица за заступање
тако да се брише Алебена Милев као в.д. директора, а
уписује се Албена Милен као директор.
Фи. број 118/2021  – Из Привредног суда у Нишу.

21-34588

Привредни суд у Нишу решењем Фи. број 109/2021
уписао је у судски регистар, у регистарском улошку
број 149/1, податке:
Природно математички факултет Универзитета у
Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, врши промену овлашћеног лица за заступање
тако да се брише проф. др Бранко Дрљача као в.д. декана, а уписује се проф. др Дејан Гурешић као декан.
Фи. број 109/2021  – Из Привредног суда у Нишу.

21-34579

Привредни суд у Нишу решењем Фи. број 116/2021
уписао је у судски регистар, у регистарском улошку
број 5-2, податке:
Универзитет у Нишу Факултет уметности из
Ниша, врши промену овлашћеног лица за заступање
тако да се брише проф. др ум. Милена Ињац в.д. декана, а уписује се проф. др ум. Милена Ињац као декан
факултета.
Фи. број 116/2021  – Из Привредног суда у Нишу.

21-34589

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1271-21 од
07.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број
004710933 издата од ПУ Крагујевац на име Поповић Јована,
Нови Београд, Београд.
01-1028041-2021
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1273-21 од
07.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број
110342129 издата од ПС Нови Београд на име Чолић Недељко,
Нови Београд, Београд.
01-1028042-2021
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1930-21 од
08.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број
007019467 издата од ПС Нови Београд на име Грубач Марко,
Нови Београд, Београд.
01-1028043-2021
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1292-21 од
08.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00957560
издата од ПС Земун на име Исмаиловић Џева, Нови Београд,
Београд.
01-1028044-2021
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1926-21 од
08.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број
0561874479 издата од ПС Нови Београд на име Пауновић Радмила, Нови Београд, Београд.
01-1028045-2021
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1928-21 од
08.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број
006043067 издата од ПС Нови Београд на име Ракић Маја, Нови
Београд, Београд.
01-1028046-2021
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1934-21 од
08.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010437236 издата од ПС Нови Београд на име Шумар Драгица,
Нови Београд, Београд.
01-1028047-2021
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Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1934-2021
од 08.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број
0083063295 издата од ПС Нови Београд на име Стојановић Филип, Нови Београд, Београд.
01-1028048-2021
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1936-21 од
08.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00618721
издата од ПС Нови Београд на име Чапкуновић Нина, Нови Београд, Београд.
01-1028049-2021
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1397-2021
од 18.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број
0106541745 издата од ПС Нови Београд на име Милошевић Матеја, Нови Београд, Београд.
01-1028050-2021
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1939-21 од
08.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број
006150236 издата од ПС Нови Београд на име Окиљевић Даница, Нови Београд, Београд.
01-1028051-2021
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1941-2021
од 09.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број
009348178 издата од ПС Нови Београд на име Петаковић Ксенија, Нови Београд, Београд.
01-1028052-2021
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-19740-2021
од 09.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број
003623458 издата од ПС Савски венац на име Богосављевић
Драгана, Нови Београд, Београд.
01-1028053-2021
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1924-21 од
08.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број
0086133414 издата од ПС Нови Београд на име Попадић Алњек,
Нови Београд, Београд.
01-1028054-2021
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1932-21 од 08.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 01076228 издата од
ПС Нови Београд на име Бакић Марија, Земун, Београд.
01-1028055-2021
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1933-21 од
08.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број
006383464 издата од ПС Нови Београд на име Јушковић Милош,
Нови Београд, Београд.
01-1028056-2021
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1929-21 од
08.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број
009171724 издата од ПС Нови Београд на име Роксанда, Нови
Београд, Београд.
01-1028057-2021
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-190-21 од 07.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 0065367762 издата од
ПС Нови Београд на име Бакић Зоран, Нови Београд, Београд.
01-1028058-2021
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1927-21 од
08.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број
01089717840 издата од ПС Александровац на име Булатовић
Стефан, Нови Београд, Београд.
01-1028059-2021
Решењем ПС Нови Београд број 2105.2-1938-2021 од
09.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00817009
издата од ПС Нови Београд на име Симић Јасминка, Нови Београд, Београд.
01-1028060-2021
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1942-21 од
11.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 0134875
издата од ПС Нови Београд на име Видаковић Никола, Нови
Београд, Београд.
01-1028061-2021
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1943-2021 од
11.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010734575
издата од ПС Нови Београд на име Кораћ Горан, Нови Београд,
Београд.
01-1028062-2021
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1946-2021
од 11.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број
0071575787 издата од ПС Нови Београд на име Пановић Миливоје, Нови Београд, Београд.
01-1028063-2021
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-14948-21 од
12.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00854460
издата од ПС Нови Београд на име Ковачевић Љиљана, Нови
Београд, Београд.
01-1028064-2021
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1494-2021 од
11.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 01129611
издата од ПС Нови Београд на име Стојановић Стефан, Нови
Београд, Београд.
01-1028065-2021
Решењем ПС Нови Београд број 2105.2-1950-2021 од
11.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 011451161
издата од ПС Нови Београд на име Богдановић Дамјан, Нови
Београд, Београд.
01-1028066-2021
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1551-21 од
11.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 01395237
издата од ПС Нови Београд на име Јеремић Ђорђе, Нови Београд, Београд.
01-1028067-2021
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1953-21 од
11.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број
010570263 издата од ПС Нови Београд на име Крављанац Слбоданка, Земун, Београд.
01-1028068-2021
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1954-2021
од 11.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број
01063802218 издата од ПС Нови Београд на име Зајц Данило,
Нови Београд, Београд.
01-1028069-2021
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1955-21 од
11.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010847073
издата од ПС Нови Београд на име Јовановић Никола, Нови Београд, Београд.
01-1028070-2021
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-294 од 04.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 01119276 издата од ПС Лазаревац на име Петквоић Марко, Лазаревац, Београд. 01-1028071-2021
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-298/21 од 07.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010763421 издата од
ПС Лазаревац на име Ђорђевић Теодор, Лазаревац, Београд.
01-1028072-2021
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-297 од 06.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 011438424 издата од ПС Лазаревац на име Јовановски Миладинка, Велики Црљени, Београд.
01-1028073-2021
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-295-21 од 06.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 01193726 издата од
ПС Лазаревац на име Марјановић Бранислав, Лазаревац, Београд.
01-1028074-2021

21
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-296-21 од 06.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 0114457 издата од
ПС Лазаревац на име Хаурдић Љиљана, Лазаревац, Београд.
01-1028075-2021
Решењем ПС Обреновац број 205.2-492-21 од 29.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 01080919 издата од ПС Обреновац на име Живковић Милош, Умка, Београд. 01-1028076-2021
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1304-21 од 07.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 011323109 издата од
ПС Чукарица на име Скакавац Момир, Чукарица, Београд.
01-1028077-2021
Решењем ПС Варварин број 205-0068071 од 14.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 007380871 издата од
ПС Стари Град на име Максимовић Лазар, Бачина, Варварин.
01-1028078-2021
Решењем ПИ Борча број 205.2-1-428-21 од 29.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 008673141 издата од ПС Палилула на име Абдуловић Ружди, Палилула, Београд. 01-1028079-2021
Решењем ПС Савски венац број 205.2-712-2021 од
06.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број 10464459
издата од ПС Савски венац на име Грујичић Данка, Чукарица,
Београд.
01-1028080-2021
Решењем ПС Савски венац број 205.2-714-21 од 06.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010208835 издата од
ПС Вождовац на име Делибашић Вељко, Звездара, Београд.
01-1028081-2021
Решењем ПС Савски венац број 205.2-713-21 од 06.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010909158 издата од
ПС Вождовац на име Атасси Ангелина, Савски венац, Београд.
01-1028082-2021
Решењем ПС Стари Град број 205.2-792-21 од 11.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 007933007 издата од
ПС Стари Град на име Бјековић Верица, Стари град, Београд.
01-1028083-2021
Решењем ПС Стари Град број 205.2-791-21 од 11.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 211231600 издата од
ПС Стари Град на име Стајковић Ивана, Стари град, Београд.
01-1028084-2021
Решењем ПС Стари Град број 205.2-789-21 од 11.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005831533 издата од
ПС Стари Град на име Лукић Кречаревић Радмила, Стари град,
Београд.
01-1028085-2021
Решењем ПС Стари Град број 205.2-680-21 од 07.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 0106659545 издата од
ПС Нови Београд на име Ђузовић Душан, Нови Београд, Београд.
01-1028086-2021
Решењем ПС Стари Град број 205.2-790-21 од 11.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 01112199 издата од
ПС Палилула на име Стевановић Предраг, Стари град, Београд.
01-1028087-2021
Решењем ПС Стари Град број 205.2-769-21 од 04.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 0108547453 издата од
ПС Палилула на име Урошевић Милосав, Стари град, Београд.
01-1028088-2021
Решењем ПС Стари Град број 205.21-794-21 од 11.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010202568 издата од
ПС Стари Град на име Марчета Зоран, Стари град, Београд.
01-1028089-2021
Решењем ПС Стари Град број 205.2-793-21 од 11.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 00110557 издата од
ПС Стари Град на име Милошевић Тина, Раковица, Београд.
01-1028090-2021
Решењем ПС Савски венац број 205.2-709-21 од 06.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 008399206 издата од
ПС Савски венац на име Јаџић Зоран, Вождовац, Београд.
01-1028091-2021
Решењем ПС Савски венац број 205.2-710-21 од 06.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010832434 издата од ПС
Савски венац на име Новаковић Ненад, Нови Београд, Београд.
01-1028092-2021
Решењем ПС Савски венац број 205.3-711-21 од 06.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 01198909 издата од ПС
Нови Београд на име Мијатовић Милица, Савски венац, Београд.
01-1028093-2021
Решењем ПС Савски венац број 205.2-707-2021 од 06.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 00346997 издата од ПС Звездара на име Башовић Махмут, Чукарица, Београд. 01-1028094-2021
Решењем ПС Савски венац број 205.2-708-2021 од
06.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 0104193030
издата од ПС Раковица на име Дишовски Радосављевић Сања, Рушањ, Београд.
01-1028095-2021
Решењем ПС Врбас број 205-47-174-21 од 17.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 7829121 издата од ПС Врбас
01-1028096-2021
на име Ћирић Немања, Савино село, Врбас.
Решењем ПС Врбас број 205-47-219-21 од 14.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 67177 издата од ПС Врбас на име Стрибер Петар, Врбас, Врбас.
01-1028097-2021
Решењем ПС Врбас број 205-47-21-21 од 11.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 1174140478 издата од
ПС Врбас на име Хантел Тања, Бачко Добро Поље, Врбас.
01-1028098-2021
Решењем ПС Варварин број 205-009015218 од 14.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009015218 издата од ПС
Варварин на име Томић Стојана, Обреж, Варварин. 01-1028099-2021
Решењем ПС Стари Град број 205.2-782-21 од 08.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 0061819873 издата од
ПС Стари Град на име Тодоровић Биљана, Стари град, Београд.
01-1028100-2021
Решењем ПС Стари Град број 205-781-21 од 08.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 008698247 издата од ПС
Звездара на име Првуљ Таа, Вождовац, Београд. 01-1028101-2021
Решењем ПС Стари Град број 205.2-788-21 од 09.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005327241 издата од
ПС Стари Град на име Пријовић Ивана, Нови Београд, Београд.
01-1028102-2021
Решењем ПС Стари Град број 205.2-787-21 од 08.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 007651772 издата од ПС
Савски венац на име Манојловић Радован, Стари град, Београд.
01-1028103-2021

Решењем ПС Стари Град број 205.2-786-21 од 09.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 003459906 издата од
ПС Звездара на име Радуловић Марко, Звездара, Београд.
01-1028104-2021
Решењем ПС Стари Град број 205.2-785-21 од 09.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010709980 издата од
ПС Стари Град на име Лазић Душан, Стари град, Београд.
01-1028105-2021
Решењем ПС Стари Град број 205.2-784-21 од 08.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 205.2-784-21 издата
од ПС Стари Град на име Стојиљковић Стефан Иван, Врачар,
Београд.
01-1028106-2021
Решењем ПС Палилула број 205.2-1024-21 од 05.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 011290376 издата од
ПС Палилула на име Ненадовић Александра, Палилула, Београд.
01-1028107-2021
Решењем ПС Палилула број 205.2-1019-21 од 04.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010718146 издата од
ПС Палилула на име Попивода Ђорђија, Палилула, Београд.
01-1028108-2021
Решењем ПС Палилула број 205.2-1020-21 од 04.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 01143890 издата од
ПС Палилула на име Андријашевић Јован, Звездара, Београд.
01-1028109-2021
Решењем ПС Палилула број 274-12 од 04.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 008396167 издата од ПС
Стари Град на име Лалевић Светлана, Палилула, Београд.
01-1028110-2021
Решењем ПС Палилула број 205.2-10252-21 од 04.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005392739 издата од
ПС Стари Град на име Милојевић Србољуб, Палилула, Београд.
01-1028111-2021
Решењем ПС Палилула број 205.2-994-21 од 27.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009173018 издата од ПС Палилула на име Ђуран Боривоје, Палилула, Београд. 01-1028112-2021
Решењем ПС Палилула број 205.2-1021-21 од 04.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 011304786 издата од ПС
Земун на име Којић Милена, Палилула, Београд. 01-1028113-2021
Решењем ПС Палилула број 205.2-1023-21 од 02.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 006609336 издата од ПС
Палилула на име Грозданић Малетић Власта, Палилула, Београд.
01-1028114-2021
Решењем ПС Палилула број 205.2-1024-21 од 02.09.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006417756 издата од
ПС Палилула на име Ристић Верислава, Палилула, Београд.
01-1028115-2021
Решењем ПС Палилула број 205-14 од 06.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 007189313 издата од ПС
Звездара на име Милошевић Слободан, Палилула, Београд.
01-1028116-2021
Решењем ПС Лозница број 205-8-365-2021 од 07.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 106500099 издата од
ПС Лозница на име Јевтић Павле, Бања Ковиљача, Лозница.
01-1028117-2021
Решењем ПС Лозница број 205-8-271-12 од 05.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 3278189 издата од ПС Лозница на име Крстић Радомир, Л. Шор, Лозница. 01-1028118-2021
Решењем ПС Лозница број 205-8-361-21 од 05.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00926607 издата од ПС Лозница на име Конић Славиша, Липница, Лозница. 01-1028119-2021
Решењем ПС Лозница број 2058-364-21 од 07.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 3489152 издата од ПС
Лозница на име Ковачевић Предраг, Бања Ковиљача, Лозница.
01-1028120-2021
Решењем ПС Лозница број 205-8-363-21 од 06.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010699561 издата од ПС Лозница на име Курћубић Софија, Лозница, Лозница.
01-1028121-2021
Решењем ПС Лозница број 205-358-21 од 04.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 4722687 издата од ПС Лозница на име Аврамовић Дејан, Лозница, Лозница. 01-1028122-2021
Решењем ПС Лозница број 205-8-236021 од 04.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 7535375 издата од
ПС Лозница на име Ђуричић Станисав, Велико село, Лозница.
01-1028123-2021
Решењем ПС Лозница број 205-8-356-2021 од 04.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 10604632 издата од ПС Лозница на име Миражић Горан, Клупци, Лозница. 01-1028124-2021
Решењем ПС Лозница број 2058-362-2021 од 06.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 8963598 издата од
ПС Лозница на име Манојловић Вукосава, Лозница, Лозница.
01-1028125-2021
Решењем ПС Бачка Паланка број 205-39663-21 од
21.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 01240154
издата од ПС Бачка Паланка на име Бизик Тамара, Бачка Паланка, Бачка Паланка.
01-1028126-2021
Решењем ПС Бачка Паланка број 205-4150-21 од 04.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 060528572 издата од
ПС Бачка Паланка на име Бодрожа Стево, Бачка Паланка, Бачка
Паланка.
01-1028127-2021
Решењем ПС Бачка Паланка број 205-413074-21 од
01.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00383958
издата од ПС Бачка Паланка на име Чивчић Миленко, Бачка Паланка, Бачка Паланка.
01-1028128-2021
Решењем ПС Бечеј број 205-164-2021 од 04.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 1136588 издата од ПС Бечеј
на име Шетет Викторија, Бачко Петрово Село, Бачка Паланка.
01-1028129-2021
Решењем ПС Бечеј број 205-166-2021 од 06.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 113912155 издата од ПС Бечеј
на име Секереш Валерија, Бачко Петрово Село, Бачка Паланка.
01-1028130-2021
Решењем ПС Бечеј број 205123-2021 од 18.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број 1017519 издата од ПС Бечеј
на име Новаковић Стефан, Бечеј, Бечеј.
01-1028131-2021
Решењем ПС Бечеј број 205-170-2021 од 11.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 8183442 издата од ПС
Бечеј на име Крижак Шандор, Бачко Петрово Село, Бечеј.
01-1028132-2021

22
Решењем ПС Барајево број 205-233-21 од 15.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 0094939243 издата од
ПС Барајево на име Крупниковић Милорад, Вранић, Београд.
01-1028133-2021
Решењем ПС Барајево број 2051-232-2021 од 02.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 006759029 издата од ПС Барајево на име Ждеро Славко, Чукарица, Београд. 01-1028134-2021
Решењем ПС Барајево број 205-234-21 од 06.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 004293484 издата од ПС Барајево на име Лазић Светлана, Звездара, Београд.
01-1028135-2021
Решењем ПС Савски венац број 205.23-716-21 од 07.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 008449209 издата од
ПС Палилула на име Панић Милена, Палилула, Београд.
01-1028136-2021
Решењем ПС Савски венац број 205.2-715-2021 од
07.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број
006797785 издата од ПС Савски венац на име Настић Михаило,
Савски венац, Београд.
01-1028137-2021
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-299-21 од 08.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 0071229235 издата од
ПС Лазаревац на име Миливојевић Радица, Лазаревац, Београд.
01-1028138-2021
Решењем ПС Лазаревац број 25.4-3000 од 12.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009903651 издата од ПС
Лазаревац на име Јовановић Љубомир, Лазаревац, Београд.
01-1028139-2021
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-301-21 од 09.09.2021
проглашава се неважећим лична карта број 0099854498 издата
од ПС Лазаревац на име Павловић Гордана, Лазаревац, Београд.
01-1028140-2021
Решењем ПС Лазаревац број 205-4-302-21 од 09.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 0099222561 издата
од ПС Лазаревац на име Станивуковић Ненад, Велики Црљени,
Београд.
01-1028141-2021
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-303-21 од 09.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010987966 издата од
ПС Лазаревац на име Радојичић Елена, Лазаревац, Београд.
01-1028142-2021
Решењем ПС Стари град број 205.2771-21 од 05.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 004007231 издата од
ПС Стари град на име Матевски Никола, Стари град, Београд.
01-1028143-2021
Решењем ПС Стари град број 205.2-773-21 од 05.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 00818831836 издата од ПС Обреновац на име Милисављевић Живка, Стари град,
Београд.
01-1028144-2021
Решењем ПС Стари град број 205.2-772-21 од 05.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005476741 издата од
ПС Стари Град на име Марковић Дарко, Стари град, Београд.
01-1028145-2021
Решењем ПС Стари град број 205.2-77-21 од 06.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006149180 издата од
ПС Стари град на име Ђокановић Маја, Палилула, Београд.
01-1028146-2021
Решењем ПС Стари град број 205.2-766-21 од 04.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 01177825 издата од ПС Стари град на име Суботић Петар, Земун, Београд.
01-1028147-2021
Решењем ПС Стари Град број 205.2-776-21 од 06.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 00964551 издата од
ПС Сурчин на име Тодоровић Миломир, Вождовац, Београд.
01-1028148-2021
Решењем ПС Стари град број 205.2-775-21 од 06.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 0172020 издата од ПС
Стари град на име Обрадовић Михаило, Стари град, Београд.
01-1028149-2021
Решењем ПУ Смедерево број 205-18523-21 од 06.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005524131 издата од
ПУ Смедерево на име Спасић Јелена, Мала Крсна, Смедерево.
01-1028150-2021
Решењем ПУ Смедерево број 205-1528-21 од 06.11.2021
проглашава се неважећим лична карта број 00630165 издата од
ПУ Смедерево на име Здравковић Лазар, Радинац, Смедерево.
01-1028151-2021
Решењем ПУ Смедерево број 205-156-21 од 13.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 006130975 издата од ПУ
Смедерево на име Јанковић Драгослав, Осипаоница, Смедерево.
01-1028152-2021
Решењем ПУ Смедерево број 205-1492-21 од 02.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 005983997 издата од
ПУ Смедерево на име Петровић Санела, Враново, Смедерево.
01-1028153-2021
Решењем ПУ Смедерево број 205-1529-21 од 06.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 10252246 издата од
ПУ Смедерево на име Бјелић Викторија, Смедерево, Смедерево.
01-1028154-2021
Решењем ПУ Смедерево број 205-1512 од 11.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00824271 издата од ПУ Смедерево на име Мрђа Иван, Смедерево, Смедерево. 01-1028155-2021
Решењем ПУ Смедерево број 205-1488-21 од 29.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006494119 издата од
ПУ Смедерево на име Гргур Лидија, Смедерево, Смедерево.
01-1028156-2021
Решењем ПУ Смедерево број 205-1255 од 16.08.2021 проглашава се неважећим лична карта број 006253276 издата од ПУ
Смедерево на име Павловић Влада, Смедерево, Смедерево.
01-1028157-2021
Решењем ПУ Смедерево број 205-1517 од 05.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 004141974 издата од ПУ
Смедерево на име Ресавац Зорана, Смедерево, Смедерево.
01-1028158-2021
Решењем ПУ Смедерево број 205.2-718/21 од 08.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010629099 издата од
ПУ Смедерево на име Костић Надица, Нови Београд, Смедерево.
01-1028159-2021
Решењем ПУ Смедерево број 205.2-719-21 од 08.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 008127755 издата од ПУ
Смедерево на име Кризмановић Горјана, Савски венац, Смедерево.
01-1028160-2021

30. ХII 2021. /
Решењем ПС Савски венац број 006667835 од 08.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 006667535 издата од
ПС Обреновац на име Рафаиловић Милан, Барич, Обреновац.
01-1028161-2021
Решењем ПС Вршац број 205-2627-21 од 24.08.2021 проглашава се неважећим лична карта број 006794393 издата од ПС
Вршац на име Ливиус Суру, Стража, Вршац. 01-1028162-2021
Решењем ПС Вршац број 205-4615-2021 од 04.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 785883 издата од ПС Вршац на име Ковач Кристина, Ритишево, Вршац. 01-1028163-2021
Решењем ПС Вршац број 205-41824-2021 од 04.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 6621117 издата од ПС
Вршац на име Митов Борис, Вршац, Вршац.
01-1028164-2021
Решењем ПУ Ваљево број 205-43271-21-1 од 12.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009599026 издата од ПУ
Ваљево на име Стојановић Дуња, Ваљево, Ваљево. 01-1028165-2021
Решењем ПС Бабушница број 205-34-21 од 04.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 006093881 издата од ПС
Бабушница на име Савић Небојша, Горњи Стрижевац, Бабушница.
01-1028166-2021
Решењем ПУ Крагујевац број 205-42624-21 од 09.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 99196110 издата од
ПУ Крагујевац на име Јовановић Ивана, Крагујевац, Крагујевац.
01-1028167-2021
Решењем ПУ Крагујевац број 205-4256-21 од 11.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 104761827 издата од ПУ
Крагујевац на име Грујовић Катарина, Крагујевац, Крагујевац.
01-1028168-2021
Решењем ПУ Ваљево број 205-43478-21-1 од 13.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 004745088 издата од
ПУ Ваљево на име Станковић Мирослав, Белошевац, Ваљево.
01-1028169-2021
Решењем ПУ Ваљево број 205-43696-21-1 од 14.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 006139566 издата од ПУ
Ваљево на име Елмаз Миланка, Ваљево, Ваљево. 01-1028170-2021
Решењем ПС Стара Пазова број 205-4-392-21 од 12.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 008951818 издата од
ПС Стара Пазова на име Миладиновић Живомир, Нова Пазова,
Стара Пазова.
01-1028171-2021
Решењем ПС Стара Пазова број 205-4-394-21 од 13.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 009118544 издата од
ПС Стара Пазова на име Калик Синиша, Стара Пазова, Стара
Пазова.
01-1028172-2021
Решењем ПС Стара Пазова број 205-4-390-21 од 12.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 5005072 издата од
ПС Нови Београд на име Ресан Љубица, Стара Пазова, Стара
Пазова.
01-1028173-2021
Решењем ПС Рашка број 205-772-2021 од 08.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 006268933 издата од ПС
Рашка на име Вукадиновић Радоје, Рашка, Рашка.01-1028174-2021
Решењем ПС Рашка број 205-785-2021 од 13.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 003448108 издата од ПС
Рашка на име Јовановић Љиљана, Рашка, Рашка. 01-1028175-2021
Решењем ПС Свилајнац број 205-10283-21 од 10.03.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010243018 издата од
ПС Свилајнац на име Лазаревић Саша, Свилајнац, Свилајнац.
01-1028176-2021
Решењем ПС Оџаци број 20542-137-2021 од 14.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010817320 издата од ПС
Оџаци на име Дејановић Давид, Ратково, Оџаци. 01-1028177-2021
Решењем ПС Оџаци број 205-42-138-2021 од 14.10.2021
проглашава се неважећим лична карта број 010677126 издата од
ПС Лозница на име Радосављевић Слађана, Клупци, Лозница.
01-1028178-2021
Решењем ПС Бачка Топола број 208-236-21-140 од
14.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 006564405
издата од ПС Бачка Топола на име Симић Аница, Бачка Топола,
Бачка Топола.
01-1028179-2021
Решењем ПУ Јагодина број 205-43723-21 од 14.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010806061 издата од ПУ Јагодина на име Ивковић Вељко, Јагодина, Јагодина.
01-1028180-2021
– ПУТНЕ ИСПРАВЕ –
Решењем ПУ Краљево број 27-46/19 од 16.04.2019 проглашава се неважећим пасош број 012464924 издат од ПУ Краљево на име
Маринковић Ненат, Штулац, Врњачка Бања.
02-01-1000018-2021
– ИСПРАВЕ СТРАНАЦА –
Sarah Lee Groen, Београд, дипломатска лична карта OSCE00058 D-03132, издата од Министарства спољних послова РС.
03-04-1000080-2021
– СЛУЖБЕНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ –
Вушуровић Ратка, Београд, службена значка туристичког
инспектопа бр. 025, издата од Министарства трговине, туризма
и телекомуникација.
04-10-1000567-2021
Јовић Дејан, Београд војна књижица . 04-02-1000568-2021
Тркуља Небојша, Бачка Паланка службена легитимација бр.
33255 издата/e од МУП Републике Србије. 04-09-1000569-2021
Марковић Братислав, Београд адвокатска легитимација бр.
3882 издата од Адвокатске коморе Београд. 04-06-1000570-2021
Стојановић Бојан, Београд, легитимација службеника приватног обезбеђења број 49859, издата 20.09.2021. од ПУ за град
Београд.
04-10-1000571-2021
– МЕНИЦЕ И ЧЕКОВИ –
Лилић Нинослав, Пирот, чек/ови бр. 0000135614824,
0000135614832 издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-1002954-2021
Ђурђевић Стефан, Дражањ, чек/ови бр. 0000149249385,
0000149249393, 0000149249401, 0000149249419 издат/и од
Banca Intesa a.d. Beograd.
05-01-1002955-2021
Београд –Чукарица,
чек/ови
бр.
Марковић
Драги,
0000111255378, 0000111255386, 0000111255394, 0000123997777,
0000123997785, 0000123997793 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd.
05-01-1002956-2021
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Ђукић Снежана, Београд, чек/ови бр. 67645081, 67645090,
67645103 издат/и од Банке Поштанске штедионице а.д. Београд.
05-01-1002957-2021
Драган,
Београд –Земун,
чек/ови
бр.
Николић
0000202021630, 0000202021648, 0000202021655, 0000202021663
издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd.
05-01-1002958-2021
Дроњак Предраг, Београд –Земун, чек/ови бр. 0000015843790
издат/и од OTP banke Srbija a.d.
05-01-1002959-2021
Мартинс Тања, Београд, чек/ови бр. 0000163456809 издат/и од Banca Intesa a.d.
05-01-1002960-2021
Аничић Радмила, Косјерић, чек/ови бр. 0000114116254 издат/и од Banca Intesa a.d.
05-01-1002961-2021
Аничић Радмила, Косјерић, чек/ови бр. 0000114116262 издат/и од Banca Intesa a.d.
05-01-1002962-2021
Аничић Радмила, Косјерић, чек/ови бр. 0000114116270 издат/и од Banca Intesa a.d.
05-01-1002963-2021
Аничић Радмила, Косјерић, чек/ови бр. 0000114116288 издат/и од Banca Intesa a.d.
05-01-1002964-2021
Аничић Радмила, Косјерић, чек/ови бр. 0000116526005 издат/и од Banca Intesa a.d.
05-01-1002965-2021
Војтечки Виолета, Вршац, чек/ови бр. 0000010495513 издат/и од OTP bankе a.d. Novi Sad.
05-01-1002966-2021
Стојановић Марија, Београд, чек/ови бр. 0000159792043,
0000159792050, 0000159792068 издат/и од Banca Intesa a.d.
Beograd.
05-01-1002967-2021
Лукић Горан, Београд, чек/ови бр. 0000111757768 издат/и
од Vojvodjanske banke OTP group.
05-01-1002968-2021
Јелић Снежана, Савино Село, чек/ови бр. 0000203394895
издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd.
05-01-1002969-2021
Перишић Марија, Чачак, чек/ови бр. 0000148626294 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd.
05-01-1002970-2021
Перишић Марија, Чачак, чек/ови бр. 0000148626302 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd.
05-01-1002971-2021
Јанковић Живорад, Ниш, чек/ови бр. 0000099231821 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd.
05-01-1002972-2021
Перишић Марија, Чачак, чек/ови бр. 0000148626310 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd.
05-01-1002973-2021
Перишић Марија, Чачак, чек/ови бр. 0000177909215 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd.
05-01-1002974-2021
Лалевић Доброслав, Београд, чек/ови бр. 0000081912933,
0000081912941, 0000084072149 издат/и од Banca Intesa a.d.
05-01-1002975-2021
Перишић Марија, Чачак, чек/ови бр. 0000177909223 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd.
05-01-1002976-2021
Перишић Марија, Чачак, чек/ови бр. 0000177909231 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd.
05-01-1002977-2021
Перишић Марија, Чачак, чек/ови бр. 0000177909249 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd.
05-01-1002978-2021
Перишић Марија, Чачак, чек/ови бр. 0000177909256 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd.
05-01-1002979-2021
Станков Драган, Нови Сад, чек/ови бр. 0000002220733 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd.
05-01-1002980-2021
Зељковић Небојша, Бачки Јарак, чек/ови бр. 0000163765191,
0000163765209, 0000163765217, 0000163765225, 0000163765233,
0000163765241, 0000163765258, 0000163765266, 0000163765274,
0000163765282 издат/и од Banca intesa a.d. Beograd.
05-01-1002981-2021
Данијел,
Власотинце,
чек/ови
бр.
Цветковић
0000193009362 издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-1002982-2021
Савковић Живорад, Нови Сад, чек/ови бр. 9000036070399,
9000036070407, 9000036070415, 9000036070423 издат/и од
Banca Intesa a.d. Beograd.
05-01-1002983-2021
Суботић Јасмина, Београд, чек/ови бр. 0000050894641,
0000050894666, 0000050894674, 0000050894682, 0000050894690,
0000050894708, 0000050894716 издат/и од Banca Intesa a.d.
Beograd.
05-01-1002984-2021
Подгорац Којадиновић Јелена, Београд, чек/ови бр.
0000284947603, 0000284947611, 0000284947629, 0000284946209,
0000284946217, 0000284946225, 0000284946233 издат/и од Комерцијалне банке а.д. Београд.
05-01-1002985-2021
Мохан Ана, Локве, чек/ови бр. 0000173422197 издат/и од
Banca Intesa a.d. Beograd.
05-01-1002986-2021
Мохан Ана, Локве, чек/ови бр. 0000173422205 издат/и од
Banca Intesa a.d. Beograd.
05-01-1002987-2021
Мохан Ана, Локве, чек/ови бр. 0000178579462 издат/и од
Banca Intesa a.d. Beograd.
05-01-1002988-2021
Николић Мирјана, Београд –Нови Београд, чек/ови бр.
37927228, 37927236, 37927244, 37927252, 37927260, 37927279,
37927287, 379277295, 37927309 издат/и од Банке Поштанске
штедионице а.д. Београд.
05-01-1002989-2021
Капић Даница, Београд –Земун, чек/ови бр. 52601169,
52601177, 52601185, 52601193, 52601207, 34493421, 34493448,
34493472 издат/и од Банке Поштанске штедионице а.д. Београд.
05-01-1002990-2021
Крстић Зоран, Плочица, чек/ови бр. 0000126197813 издат/и
од Banca Intesa a.d.
05-01-1002991-2021
Цвијовић Марија, Ниш, чек/ови бр. 0000200513521 издат/и
од Banca Intesa a.d. Beograd.
05-01-1002992-2021
Јовић Драгица, Крагујевац, чек/ови бр. 51153910, 51153928
издат/и од Банке Поштанске штедионице а.д. Београд.
05-01-1002993-2021
Милановић Анђелка, Параћин, чек/ови бр. 0000207473844,
0000207473851, 0000207473869, 0000207473877 издат/и од
Banca Intesa a.d.
05-01-1002994-2021
Руски
Крстур,
чек/ови
бр.
Говља
Владимир,
0000005069141, 0000005069158, 0000005069166 издат/и од
Credit Agricole a.d. Novi Sad.
05-01-1002995-2021
Рајковић Светлана, Београд, чек/ови бр. 0000003627593 издат/и од Credit Agricole, Београд.
05-01-1002996-2021
Ристановић Милан, Шабац, чек/ови бр. 6529650091102,
6529650091111, 6529650091129, 6529650091137, 6529650091145,
6529650091152 издат/и од Halkbank a.d.
05-01-1002997-2021
Aлексић Виктор, Београд –Нови Београд, чек/ови бр.
9908889, 9908890, 9908891, 9908892, 9908893 издат/и од
Raiffeisen bank a.d.
05-01-1002998-2021
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Миленковић Олга, Барич, чек/ови бр. 15689420 издат/и од
Банке Поштанске штедионице а.д. Београд. 05-01-1002999-2021
– ДОКУМЕНТИ ОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА –
Generali osiguranje Srbija a.d.o., Београд –Нови Београд,
полиса комбинованог осигурања живота, последица несрећног
случаја и тежих болести, број 3512360, уговарача осигурања
Салвете Мустафа.
06-05-1000578-2021
Generali osiguranje Srbija a.d.o., Београд –Нови Београд,
полиса комбинованог осигурања живота, последица несрећног
случаја и тежих болести, број 3615495, уговарача Песлаћ Дарко.
06-05-1000579-2021
Generali osiguranje Srbija a.d.o., Београд –Нови Београд, полиса комбинованог осигурања живота, последица несрећног случаја и тежих болести, број 3609926, уговарача Станојевић Лидија.
06-05-1000580-2021
Generali osiguranje Srbija a.d.o., Београд –Нови Београд, полиса комбинованог осигурања живота за случај доживљења са
могућношћу исплате осигуране суме у ратама и осигурање од
последица несрећног случаја број 4134641 уговарача осигурања
Бига Александар.
06-05-1000581-2021
Generali osiguranje Srbija a.d.o., Београд –Нови Београд, полиса комбинованог осигурања живота за случај доживљења са
могућношћу исплате осигуране суме у ратама и осигурање од
последица несрећног случаја број 4146540 уговарача осигурања
Зороски Босиљка.
06-05-1000582-2021
Generali osiguranje Srbija a.d.o., Београд –Нови Београд, полиса осигурања стипендијске личне ренте са опцијом ослобађања од даљег плаћања премије број 5018386 уговарача осигурања
Милосављевић Ненад.
06-05-1000583-2021
Generali osiguranje Srbija a.d.o., Београд –Нови Београд, полиса осигурања деце за случај доживљења број 5508462 уговарача осигурања Вујичић Мирослав.
06-05-1000584-2021
Generali osiguranje Srbija a.d.o., Београд –Нови Београд, полиса осигурања деце за случај доживљења број 5509524 уговарача осигурања Машић Срђан.
06-05-1000585-2021
Generali osiguranje Srbija a.d.o., Београд –Нови Београд, полиса за допунско осигурање од последица несрећног случаја (
незгоде) уз осигурање живота број 9904125 уговарача осигурања
Салвете Мустафа.
06-05-1000586-2021
Generali osiguranje Srbija a.d.o., Београд –Нови Београд,
полиса за допунско осигурање од последица несрећног случаја
(незгоде) уз осигурање живота број 9927902 уговарача осигурања Станојевић Лидија.
06-05-1000587-2021
Generali osiguranje Srbija a.d.o., Београд –Нови Београд,
полиса за допунско осигурање од последица несрећног случаја
(незгоде) уз осигурање живота број 9945634 уговарача осигурања Песлаћ Дарко.
06-05-1000588-2021
Generali osiguranje Srbija a.d.o., Београд –Нови Београд, полиса за допунско здравствено осигурање за лечење у иностранству уз осигурање живота број 7810938 уговарача осигурања
Вујичић Мирослав.
06-05-1000589-2021
Generali osiguranje Srbija a.d.o., Београд –Нови Београд, потврде
о плаћеној премији: 557551, 557552, 557553, 557554, 557555, 557556,
557557, 557558, 557559, 557560, 557561, 557562, 557563, 557564,
557565, 557566, 557567, 557568, 557569, 57570, 557571, 557572,
557573, 557574, 557575, 666401, 666402, 666403, 666404, 666405,
666406, 666407, 666408, 666409, 666410, 666411, 666412, 666413,
666414, 666415, 666416, 666417, 666418, 666419, 666420, 666421,
666422, 666423, 666424, 666425, 666426, 666427, 666428, 666429,
666430, 666431, 666432, 666433, 666434, 666435, 666436, 666437,
666438, 666439, 666440, 666441, 666442, 666443, 666444, 666445,
666446, 666447 , 666448, 666449, 666450.
06-05-1000590-2021
Generali osiguranje Srbija a.d.o., Београд –Нови Београд, полиса АО  – добровољна незгода бр. 18662152. 06-05-1000591-2021
Generali osiguranje Srbija a.d.o., Београд –Нови Београд,
нове полисе АО: 352135164, 372784066, 349042010, 349042028,
349042036, 349042044, 349042051, 349042069, 349042077,
349042085, 349042093, 349042101, 349042119, 349042127,
349042135, 349042143, 349042150, 349042168, 349042176,
349042184, 349042192, 349042200, 349042218, 349042226,
349042234, 349042242, 349042259, 349042267, 349042275,
349042283, 349042291, 349042309, 349042317, 349042325,
349042333, 349042341, 349042358.
06-05-1000592-2021
Generali osiguranje Srbija a.d.o., Београд –Нови Београд, нове полисе АО: 349042366, 349042374, 349042382, 349042390, 349042408,
349042416, 349042424, 349042432, 349042440, 349042457,
349042465, 349042473, 349042481, 349042499, 349042507,
349042515, 349042523, 349042531, 349042549, 349042556,
349042564, 349042572, 349042580, 349042598, 349042606,
349042614, 349042622, 349042630, 349042648, 349042655,
349042663, 349042671, 349042689, 349042697, 349042705,
349042713, 349042721, 349042739, 349042747, 349042754.
06-05-1000593-2021
Generali osiguranje Srbija a.d.o., Београд –Нови Београд, полисе
ауто плус: 744445, 744446, 744447, 744448, 744449, 744450, 744451,
744452, 744453, 744454, 744455, 744456, 744457, 744458, 744459,
744460, 744461, 744462, 744463, 744464, 744465, 744466, 744467,
744468, 744469, 744470, 744471, 744472, 744473, 744474, 744475,
744476, 744477.
06-05-1000594-2021
Влајнић Александар, Београд полиса/е осигурања
„Providence” бр. 4182975 издатa/e од Generali osiguranjа Srbije a.d.o.
06-01-1000595-2021
Вратоњић Марија, Београд полиса/е животног осигурања
бр. SL2000022899 издатa/e од Сава животнг осигурања а.д.о.
06-01-1000596-2021
Тошић Снежана, Ваљево полиса/е животног осигурања бр.
SL2002006450 издатa/e од Сава животног осигурања а.д.о.
06-01-1000597-2021
Вићентијевић Добринка, Рековац полиса/е животног осигурања бр. SL2002006374 издатa/e од Сава животног осигурања а.д.о.
06-01-1000598-2021
Вићентијевић Добринка, Рековац полиса/е животног осигурања бр. SL2001009734 издатa/e од Сава животног осигурања а.д.о.
06-01-1000599-2021
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– ЈАВНЕ ИСПРАВЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА –
Ћурчић Стеван, Гроцка, ђачка књижица II циклуса ОШ
„Старина Новак” у Београду.
07-01-1003958-2021
Ћурчић Сара, Гроцка, ђачка књижица II циклуса ОШ „Старина Новак” у Београду.
07-01-1003959-2021
Станковић Александар, Београд –Земун, ђачка књижица
07-01-1003960-2021
ОШ „Илија Бирчанин” у Земун Пољу.
Алексић Вук, Крушевац, ђачка књижица II циклуса ОШ
„Драгомир Марковић” у Крушевцу.
07-01-1003961-2021
Enrike Cesar Stanić Laranjeira, Београд, ђачка књижица ОШ
„Владислав Рибникар” у Београду.
07-01-1003962-2021
Исаковић Ива, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ
„Бора Станковић” у Београду.
07-01-1003963-2021
Душан Марјановић, Београд, ђачка књижица II циклуса
ОШ „Бора Станковић” у Београду.
07-01-1003964-2021
Стојановић Филип, Београд, ђачка књижица I циклуса ОШ
„Ћирило и Методије” у Београду.
07-01-1003965-2021
Миловановић Милош, Београд –Земун, ђачка књижица ОШ
„Соња Маринковић” у Земуну.
07-01-1003966-2021
Нововић Сандра, Крагујевац, ђачка књижица II циклуса
ОШ „Милоје Симовић” у Крагујевцу.
07-01-1003967-2021
Стојановић Александар, Младеновац, ђачка књижица II
циклуса ОШ „Коста Ђукић” у Младеновцу. 07-01-1003968-2021
Савић Снежана, Косовска Митровица, сведочанство/а
основног образовања ОШ „Десанка Максимовић” у Косовској
Митровици.
07-03-1003969-2021
Пејовић Ива, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ „14.
октобар” у Београду.
07-01-1003970-2021
Ристић Невен, Кнић, ђачка књижица II циклуса ОШ „Свети Сава” у Книћу  – Баре.
07-01-1003971-2021
Дудић Ивана, Београд, сведочанство/а ОШ „Војвода Степа
Степановић” у Београду.
07-03-1003972-2021
Илић Павле, Београд, ђачка књижица I циклусa ОШ „Ћи07-01-1003973-2021
рило и Методије” у Београду.
Бугариновић Богдан, Севојно, сведочанство/а VI разреда
ОШ „Алекса Дејовић” у Ужицу.
07-03-1003974-2021
Кнежевић Видан, Београд –Нови Београд, ђачка књижица
II циклуса ОШ „Краљ Александар Први” у Београду.
07-01-1003975-2021
Томић Анђела, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ
07-01-1003976-2021
„Мирослав Антић” у Београду.
Вељовић Владан, Краљево, сведочанство/а о завршеном
основном образовању и васпитању ОШ „Чибуковачки партиза07-03-1003977-2021
ни” у Краљеву.
Марковић Стефан, Прово, ђачка књижица II циклуса ОШ
07-01-1003978-2021
„Јован Цвијић” у Дебрцу.
Марковић Огњен, Прово, ђачка књижица II циклуса ОШ
07-01-1003979-2021
„Јован Цвијић” у Дебрцу.
Марковић Анастасија, Београд –Нови Београд, ђачка књижица
II циклуса ОШ „Борислав Пекић” у Београду. 07-01-1003980-2021
Маричић Александра, Београд, ђачка књижица од I до IV
разреда (први циклус) ОШ „1300 каплара” у Београду  – Звездара.
07-01-1003981-2021
Ракић Слободан, Косовска Митровица, сведочанство/а о
завршеном основном музичком образовању и васпитању „Стеван Мокрањац” у Новом Пазару.
07-03-1003982-2021
Ракић Слободан, Косовска Митровица, сведочанство/а VI
разредa Школе за основно музичко образовање и васпитање
07-03-1003983-2021
„Стеван Мокрањац” у Новом Пазару.
Јанковић Хелена, Врање, ђачка књижица ученика основног
образовања од V до VIII разреда ОШ „Радоје Домановић” у Врању.
07-01-1003984-2021
Цапуреловић Саша, Зајечар, сведочанство/а ОШ „15. мај”
у М. Јасеновцу.
07-03-1003985-2021
Gavrić Daniella, Бечеј, сведочанство/а VIII разреда ОШ
„Шаму Михаљ” у Бечеју.
07-03-1003986-2021
Николић Драган, Блаце, сведочанство/а ОШ „Стојан Новаковић” у Блацу.
07-03-1003987-2021
Мустафа Адам, Београд –Нови Београд, ђачка књижица II
циклуса ОШ „Ратко Митровић” у Београду. 07-01-1003988-2021
Пешић Мила, Врање, ђачка књижица II циклуса основног
образовања ОШ „Радоје Домановић” у Врању. 07-01-1003989-2021
Петровић Лола, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ
07-01-1003990-2021
„Уједињене нације” у Београду.
Петровић Лука, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ
„Владислав Рибникар” у Београду.
07-01-1003991-2021
Милић Горица, Београд, сведочанство/а ОШ „Владимир
07-03-1003992-2021
Роловић” у Београду.
Вујичин Радован, Нови Сад, ђачка књижица II циклуса
ОШ „Доситеј Обрадовић” у Новом Саду.
07-01-1003993-2021
Коцић Нина, Омољица, ђачка књижица II циклуса ОШ
07-01-1003994-2021
„Доситеј Обрадовић” у Омољици.
Међак Ленка, Београд –Нови Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ „Радоје Домановић” у Новом Београду. 07-01-1003995-2021
Куленовић Михаел, Београд, ђачка књижица II циклусa
ОШ „Владислав Рибникар” у Београду.
07-01-1003996-2021
Марковић Јована, Краљево, ђачка књижица ОШ „Светозар
07-01-1003997-2021
Марковић” у Краљеву.
Гавриловић Игор, Београд, ђачка књижица I циклуса ОШ
„Мирослав Антић” у Београду.
07-01-1003998-2021
Драговић Јована, Београд, ђачка књижица ОШ „Коста Ђу07-01-1003999-2021
кић” у Младеновцу.
Вуковић Андрија, Београд –Нови Београд, ђачка књижица
07-01-1004000-2021
II циклуса ОШ „Бранко Радичевић”.
Поповић Татјана, Шабац, ђачка књижица II циклуса ОШ
07-01-1004001-2021
„Јанко Веселиновић” у Шапцу.
Веселиновић Стефани, Шабац, ђачка књижица II циклуса
07-01-1004002-2021
ОШ „Јанко Веселиновић” у Шапцу.
Катински Матеја, Београд, ђачка књижица ОШ „Милена
07-01-1004003-2021
Павловић Барили” у Београду.
Станић Владимир, Куршумлија, ђачка књижица ОШ
07-01-1004004-2021
„Дринка Павловић” у Куршумлији.
Јовановић Драгана, Београд, ђачка књижица I циклуса ОШ
07-01-1004005-2021
„Филип Филиповић”.
Бркушанин Давид, Краљево, ђачка књижица ОШ „Ђура
07-01-1004006-2021
Јакшић” у Конареву  – Краљево.

Богдановић Милош, Обреновац, ђачка књижица ОШ „14.
07-01-1004007-2021
октобар” у Баричу.
Спасојевић Андрија, Београд, ђачка књижица II циклуса
07-01-1004008-2021
ОШ „Владимир Роловић” у Београду.
Маљковић Маша, Земун Поље, ђачка књижица II цикуса
ОШ „Светозар Милетић” у Земуну, Београд. 07-01-1004009-2021
Лукић Леонардо, Београд, ђачка књижица II циклусa ОШ
07-01-1004010-2021
„Владислав Рибникар” у Београду.
Краљевић Михајло, Ниш, ђачка књижица I циклуса ОШ
07-01-1004011-2021
„Његош” у Нишу.
Јоковић Павле, Крагујевац, ђачка књижица I циклуса ОШ
07-01-1004012-2021
„Станислав Сремчевић” у Крагујевцу.
Обрадовић Јана, Обреновац, ђачка књижица ОШ „Јефими07-01-1004013-2021
ја” у Обреновцу.
Антић Михајло, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ
„Сава Жебељан” у Црепаји.
07-01-1004014-2021
Коларевић Анастасија, Београд, ђачка књижица II циклуса
основног образовања ОШ „Раде Драинац” у Борчи.
07-01-1004015-2021
Ђулић Мила, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ
07-01-1004016-2021
„Владислав Рибникар” у Београду.
Илић Наталија, Лесковац, ђачка књижица II циклуса ОШ
„Вук Караџић” у Лесковцу.
07-01-1004017-2021
Кнежевић Тијана, Чачак, ђачка књижица ОШ „Ратко Митровић” у Чачку.
07-01-1004018-2021
Стефановић Наталија, Обреновац, ђачка књижица ОШ „Је07-01-1004019-2021
фимија” у Обреновцу.
Костић Ђенге Сара, Нови Сад, ђачка књижица II циклуса
07-01-1004020-2021
ОШ „Жарко Зрењанин” у Новом Саду.
Предовић Никола, Неготин, ђачка књижица I циклуса ОШ
„Бранко Радичевић” у Неготину.
07-01-1004021-2021
Парошки Милана, Врбас, ђачка књижица ОШ „Жарко Зре07-01-1004022-2021
њанин” у Врбасу.
Ромић Љубица, Црвенка, ђачка књижица ОШ „Жарко Зре07-01-1004023-2021
њанин” у Врбасу.
Узелац Јелена, Црвенка, ђачка књижица ОШ „Жарко Зре07-01-1004024-2021
њанин” у Врбасу.
Стефановић Дијана, Крушевац, ђачка књижица II циклуса
07-01-1004025-2021
ОШ „Драгомир Марковића” у Крушевцу.
Глишовић Бојана, Београд, ђачка књижица ОШ „Влади07-01-1004026-2021
слав Рибникар” у Београду.
Зубић Петар, Београд –Земун, ђачка књижица II циклуса
ОШ „Мајка Југовића” у Земуну.
07-01-1004027-2021
Милошевић Дуња, Ниш, ђачка књижица I циклуса ОШ
„Цар Константин” у Нишу.
07-01-1004028-2021
Демири Силвана, Београд, сведочанство/а VIII разреда ОШ
„Филип Вишњић” у Београду  – Карабурма. 07-03-1004029-2021
Милић Ива, Соко Бања, ђачка књижица II циклуса ОШ
„Митрополит Михаило” у Сокобањи.
07-01-1004030-2021
Прокин Лука, Ковин, ђачка књижица ОШ „Десанка Макси07-01-1004031-2021
мовић” у Ковину.
Тодоров Наталија, Омољица, ђачка књижица II циклуса
ОШ „Доситеј Обрадовић” у Омољици.
07-01-1004032-2021
Станковић Василије, Обреновац, ђачка књижица II циклуса „Јован Јовановић Змај” у Обреновцу.
07-01-1004033-2021
Штибрић Михајло, Ниш, ђачка књижица II циклуса ОШ
„Доситеј Обрадовић” у Нишу.
07-01-1004034-2021
Ђорђевић Ања, Крагујевац, ђачка књижица II циклуса ОШ
„Живадинка Дивац” у Крагујевцу.
07-01-1004035-2021
Колар Даница, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ
07-01-1004036-2021
„Бановић Страхиња” у Београду.
Стевановић Никола, Сакуле, сведочанство/а ОШ „Доситеј
07-03-1004037-2021
Обрадовић” у Опову.
Јовановић Жељко, Ваљево, сведочанство/а IV разреда ОШ
07-03-1004038-2021
„Десанка Максимовић” у Ваљеву.
Рашић Слађана, Смедерево, сведочанство/а ОШ „Доситеј
07-03-1004039-2021
Обрадовић” у Смедереву.
Ћорић Елена, Панчево, ђачка књижица ОШ „Душан Јерковић Уча” у Шимановцима.
07-01-1004040-2021
Јеремић Н. Исидора, Костолац, ђачка књижица ОШ „Јован
Цвијић” у Костолцу.
07-01-1004041-2021
Маринковић Јана, Ћуприја, ђачка књижица II циклуса ОШ
07-01-1004042-2021
„13. октобар” у Ћуприји.
Радоићић Јован, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ
07-01-1004043-2021
„Борислав Пекић”.
Баћић Сава, Обреновац, ђачка књижица Музичке школе
07-01-1004044-2021
„Ватрослав Лисински” у Београду.
Симовић Немања, Краљево, ђачка књижица ОШ „IV краљевачки батаљон” у Краљеву.
07-01-1004045-2021
Јовић Мира, Ченеј, сведочанство/а о завршеном основном обра07-03-1004046-2021
зовању ОШ „Иван Гундулић” у Новом Саду.
– ЈАВНЕ ИСПРАВЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА –
Стојановић Тања, Лесковац, сведочанство/а I, II, III и IV разреда Хемијско-технолошке школе у Лесковцу. 08-04-1010435-2021
Ристић Лазар, Врање, сведочанство/а I, II, III и IV разреда
Хемисјко технолошке школе у Врању, смер техничар за облико08-04-1010436-2021
вање намештаја и ентеријера.
Јовановић Марина, Београд –Нови Београд, диплома Образовно-васпитне организације „Моше Пијаде” у Београду.
08-05-1010437-2021
Ристић Филип, Прово, Железничко техничке школе у Бео08-01-1010438-2021
граду.
Аћимовић Вељко, Београд –Земун, Железничко-техничке
08-01-1010439-2021
школе у Београду.
Поповић Федор, Београд, диплома Првe eкономскe школe
08-05-1010440-2021
у Београду.
Tомић Драган, Обреновац, диплома СШ Техничке школе
08-05-1010441-2021
„Буда Давидовић” у Обреновцу.
Боровњак Лазар, Београд, диплома Друге економске школе
у Београду.
08-05-1010442-2021
Рубежић Зорица, Београд –Нови Београд, сведочанство/а I, II
и III разреда ОМЦ „1. мај” у Новом Београду. 08-04-1010443-2021
Дукић Дејан, Нови Сланкамен, диплома Техничке школе
08-05-1010444-2021
„Михајло Пупин” у Инђији.
Милојевић Илија, Пожаревац, диплома Политехничке
школе у Пожаревцу.
08-05-1010445-2021
Познан Јана, Београд, Осмe београдскe гимназијe у Београду.
08-01-1010446-2021
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Неголи Борис, Бачко Петрово Село, сведочанство/а I, II и
III разреда Техничке школе у Бечеју.
08-04-1010447-2021
Ристић Тамара, Сомбор, диплома Средње школе „Свети
Сава” у Сомбору.
08-05-1010448-2021
Јовановић Марија, Крагујевац, диплома Прве техничке
школе у Крагујевцу.
08-05-1010449-2021
Арсић Александра, Стара Пазова, диплома Пољопривредне школе са домом ученика у Футогу.
08-05-1010450-2021
Морина Данијел, Костолац, сведочанство/а III разреда Техничке школе „Никола Тесла” у Костолцу.
08-04-1010451-2021
Милосаљевић Светлана, Бајина Башта, сведочанство/а I и
II разреда Средње школе у Бајиној Башти. 08-04-1010452-2021
Милосављевић Светлана, Бајина Башта, сведочанство/а III
разреда Медицинске школе у Ужицу.
08-04-1010453-2021
Мијовић Предраг, Београд, диплома ЕТШ „Никола Тесла”
у Београду.
08-05-1010454-2021
Трајковић Светлана, Београд, диплома Средње машинске
школе у Београду.
08-05-1010455-2021
Тот Марта, Зрењанин, сведочанство/а IV разреда Гимназије у Зрењанину.
08-04-1010456-2021
Тот Марта, Зрењанин, диплома Гимназије у Зрењанину.
08-05-1010457-2021
Живковић Марија, Пожаревац, диплома Политехничке
школе у Пожаревцу.
08-05-1010458-2021
Ладавец Филип, Ваљево, диплома Пољопривредне школе у
Ваљеву.
08-05-1010459-2021
Ковачевић Бојан, Будисава, диплома ЕТШ „Михајло Пупин” у Новом Саду.
08-05-1010460-2021
Јовић Владимир, Руменка, сведочанство/а I, II, III и IV разреда Гимназије „Јован Јовановић Змај” у Новом Саду.
08-04-1010461-2021
Марковић Андрија, Београд, диплома Филолошке гимназије у Београду.
08-05-1010462-2021
Дурковић Анђела, Београд, Пете економске школе у Београду.
08-01-1010463-2021
Стојановић Теодора, Ниш, Гимназије „Светозар Марковић” у Нишу.
08-01-1010464-2021
Бугарчић Валентина, Раковица, Железничко техничке школе у Београду.
08-01-1010465-2021
Бугарин Никола, Пожаревац, диплома III степена ТШДУ
„Никола Тесла” у Костолцу.
08-05-1010466-2021
Халиловић Земир, Сјеница, диплома ТПШ у Сјеници.
08-05-1010467-2021
Божовић Дајана, Врбас, сведочанство/а I разреда Гимназије „Жарко Зрењанин” у Врбасу.
08-04-1010468-2021
Стаменковић Иван, Ниш, диплома Техничке школе „12.
фебруар” у Нишу.
08-05-1010469-2021
Крстић Петар, Београд, Осме београдске гимназије.
08-01-1010470-2021
Ранисављев Милош, Мошорин, диплома Пољопривредне
школе са домом ученика у Футогу.
08-05-1010471-2021
Ранисављев Милош, Мошорин, сведочанство/а I, II, III и
IV разреда Пољопривредне школе са домом ученика у Футогу.
08-04-1010472-2021
Симеуновић Драган, Бајина Башта, диплома Техничке
школе у Бајиној Башти.
08-05-1010473-2021
Салиховић Ћамил, Нови Пазар, сведочанство/а I разредa
средње Техничке шкпле у Новом Пазару.
08-04-1010474-2021
Салиховић Ћамил, Нови Пазар, сведочанство/а II разреда
средње Техничке школе у Новом Пазару.
08-04-1010475-2021
Салиховић Ћамил, Нови Пазар, сведочанство/а III разреда
средње Техничке школе у Новом Пазару.
08-04-1010476-2021
Ковачевић Катарина, Стублине, Гимназије „Обреновац” у
Обреновцу.
08-01-1010477-2021
Угреновић Јована, Барајево, диплома Средње школе Барајево.
08-05-1010478-2021
Арсеновић Дејан, Умка, диплома СШ Техничке школе
„Буда Давидовић” у Обреновцу.
08-05-1010479-2021
Каурин Љиљана, Нови Сад, диплома Средње школе „Светозар Милетић” у Новом Саду.
08-05-1010480-2021
Динчић Ива, Обреновац, СШ Гимназије у Обреновцу.
08-01-1010481-2021
Миладиновић Јована, Доње Црнатово, Гимназије „Светозар Марковић” у Нишу.
08-01-1010482-2021
Алексић Мирко, Ариље, диплома ТШ „Радоје Љубичић” у
Ужицу.
08-05-1010483-2021
Ђорђевић Ивана, Нишка Бања, диплома Административно-биротехничке школе у Нишу.
08-05-1010484-2021
Ђерлек Адмир, Нови Пазар, сведочанство/а IV разреда
Техничке школе у Новом Пазару.
08-04-1010485-2021
Синђелић Борис, Обреновац, СШ Гимназије у Обреновцу.
08-01-1010486-2021
Стоиљковић Слађан, Београд, сведочанство/а I, II, III и IV разреда Грађевиско-техничке школе у Београду. 08-04-1010487-2021
Тротер Мирослав, Београд, сведочанство/а III разреда Техничке школе „15. мај” у Прокупљу.
08-04-1010488-2021
Милосављев Душко, Кикинда, диплома Средње школе
„Стеван Лакаи Гига” у Кикинди.
08-05-1010489-2021
Недељковић Бојан, Крушевац, диплома Техничке школе
„15. мај” у Прокупљу.
08-05-1010490-2021
Вушовић Лука, Београд –Нови Београд, Осме београдске
гимназије.
08-01-1010491-2021
Жилић Марко, Петроварадин, диплома Техничке школе
„Павле Савић” у Новом Саду.
08-05-1010492-2021
Миловуковић Tамара, Београд, диплома Техничке школе ГСП.
08-05-1010493-2021
Дедовић Бранкица, Београд –Земун, диплома Економске
школе „Нада Димић” у Земуну, смер економски техничар.
08-05-1010494-2021
Боројевић Теодора, Нови Сад, диплома Техничке школе
„Павле Савић” у Новом Саду.
08-05-1010495-2021
Милетић Марко, Нова Варош, диплома Техничке школе у
Новој Вароши.
08-05-1010496-2021
Миљковић Марко, Алексинац, диплома Техничке школе
„Прота Стеван Димитријевић” у Алексинцу. 08-05-1010497-2021
Ћопић Лео Лазар, Београд, Архитектонско техничке школе
у Београду.
08-01-1010498-2021
Младеновић Јован, Бановци, средње Железничко -техничке школе.
08-01-1010499-2021
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Живковић Јелена, Београд –Земун, диплома Пољопривредне школе у Црвенки.
08-05-1010500-2021
Томић Драгана, Кула, диплома Економске школе у Кули.
08-05-1010501-2021
Вранић Огњен, Обреновац, СШ Гимназије у Обреновцу.
08-01-1010502-2021
Лазић Душко, Обреновац, диплома СШ Техничке школе
„Буда Давидовић” у Обреновцу.
08-05-1010503-2021
Мирковић Алексеј, Београд, сведочанство/а I, II, III и IV
разреда Средње школе „Арт медија”.
08-04-1010504-2021
Симикић Данијела, Шид, диплома Гимназије „Сава Шумановић” у Шиду.
08-05-1010505-2021
Ђукић Јован, Неготин, диплома Гимназије у Неготину.
08-05-1010506-2021
Зукановић Илда, Нови Пазар, диплома средње Медицинске школе у Новом Пазару, смер медицинска сестра  – васпитач.
08-05-1010507-2021
Стојановић Небојша, Врање, сведочанство/а I, II, III и IV
разреда Економско-трговинске школе у Врању, смер економски
техничар.
08-04-1010508-2021
Стојановић Небојша, Врање, диплома Економско-трговинске школе у Врању, смер економски техничар. 08-05-1010509-2021
Николић Снежана, Београд, диплома Средње школе „Свети Сава” у Лозници.
08-05-1010510-2021
Ивановић Мато, Београд, диплома Средње школе „Свети
Сава” у Лозници.
08-05-1010511-2021
Видаковић Милан, Лозница, диплома Економске школе у
Лозници.
08-05-1010512-2021
Стоиљковић Анђела, Ниш, Правно пословне школе у
Нишу.
08-01-1010513-2021
Николић Милош, Пожега, диплома Техничке школе у Пожеги.
08-05-1010514-2021
Пецић Бранко, Трстеник, диплома Гимназије „Вук Караџић” у Трстенику.
08-05-1010515-2021
Поповић Јелисавета, Смедеревска Паланка, диплома Гимназије у Смедеревској Паланци.
08-05-1010516-2021
Петковић Драгана, Бор, диплома Техничке школе у Бору.
08-05-1010517-2021
Несторовић Тања, Зајечар, диплома III степена Техничке
школе у Бору.
08-05-1010518-2021
Радовановић Светлана, Београд, сведочанство/а I, II, III и
IV разреда Гимназије у Ваљеву.
08-04-1010519-2021
Радовановић Светлана, Београд, диплома Гимназије у Ваљеву.
08-05-1010520-2021
Маринковић Кристина, Јагодина, диплома Електротехничке и
грађевинске школе „Никола Тесла” у Јагодини. 08-05-1010521-2021
Кривељановић Гордана, Бор, диплома Економско-трговинске школе у Бору.
08-05-1010522-2021
Николић Никола, Бор, диплома Економско-трговинске
школе у Бору.
08-05-1010523-2021
Ивановић Драгица, Добрић, сведочанство/а I, II, III и IV
разреда Медицинске школе у Шапцу.
08-04-1010524-2021
Милановић Слободан, Топола, сведочанство/а I разреда
Средње школе „Краљ Петар I ” у Тополи. 08-04-1010525-2021
Петровић Милан, Шабац, сведочанство/а I, II и III разреда
Техничке школе у Шапцу.
08-04-1010526-2021
Петровић Милан, Шабац, диплома Техничке школе у Шапцу.
08-05-1010527-2021
Јерић Вида, Нови Сад, диплома Пословно менаџерске школе у Новом Саду.
08-05-1010528-2021
Крстић Драган, Смедеревска Паланка, сведочанство/а I, II
и III разреда МЕТШ „Гоша” у Смедеревској Паланци.
08-04-1010529-2021
Крстић Драган, Смедеревска Паланка, диплома МЕТШ
„Гоша” у Смедеревској Паланци.
08-05-1010530-2021
Андрејевић Иван, Смедеревска Паланка, сведочанство/а I
и II разреда МЕТШ „Гоша” у Смедеревској Паланци.
08-04-1010531-2021
Стошић Лука, Ниш, Гимназије „Светозар Марковић” у
Нишу.
08-01-1010532-2021
– ЈАВНЕ ИСПРАВЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА –
Пањак Данило, Зрењанин, студентска књижица - индекс
Високе техничке школе струковних студија у Зрењанину, бр.
105/97-21.
09-01-1001186-2021
Поповић Иван, Београд, студентска књижица - индекс
Високe здравственe школe струковних студија, бр. 65/19, смер
санитарно-еколошки инжењер.
09-01-1001187-2021
Стајић Николина, Јагодина, студентска књижица - индекс
Факултета медицинских наука у Крагујевцу, бр, 04/2020.
09-01-1001188-2021
Кнежевић Даница, Београд, уверење о дипломирању издато од Факултета организационих наука.
09-04-1001189-2021
Петровић Лазар, Београд, студентска књижица - индекс
Архитектонског факултета у Београду, бр. 2018/12032.
09-01-1001190-2021
Ђорђевић Александра, Ниш, студентска књижица - индекс
Машинског факултета у Нишу, бр. 1607/14. 09-01-1001191-2021
Стаменковић Душан, Лесковац, уверење о дипломирању
Факултета ФАМ Универзитета „Унион”  – Никола Тесла.
09-04-1001192-2021
– ПЕЧАТИ –
Ловачко удружење „Поморавље”, Осипаоница, печат округлог облика пречника 34 mm исписан ћириличним текстом: ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ ПОМОРАВЉЕ ОСИПАОНИЦА; са сликом
главе срндаћа у средини печата.
10-1000162-2021
Савез друштава Војводине за борбу против шећерне болести, Нови Сад, печат округлог облика пречника 5 cm, исписан
ћириличним и латиничним текстом и називом националних мањина - мађарском, словачком, румунском и русинском језику: *
САВЕЗ ДРУШТАВА ВОЈВОДИНЕ *; * ЗА БОРБУ ПРОТИВ *; *
ШЕЋЕРНЕ *; * БОЛЕСТИ *; а у средини печата исписано ћириличним и латиничним текстом НОВИ САД.
10-1000163-2021
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– РАЗНО –
Петровић Зоран, Зајечар, ADR сертификат за возача, број
C11939, издат од Министарсва грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11-1004647-2021
DUGA d.o.o., Петловача, извод лиценце број за међународни линијски превоз путника у друмском саобраћају ЛПМЛ334/2019-22 -23.1.2019, за возило регистарске ознаке ŠA 085-ZV,
издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11-1004648-2021
DUGA d.o.o., Петловача, извод лиценце број за међународни линијски превоз путника у друмском саобраћају
ЛПМЛ-334/2019-15 -23.1.2019, за возило регистарске ознаке ŠA
055-ML, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре.
11-1004649-2021
Ема Поповић ПР аутопревозник Беочин, Беочин, извод
лиценце за превоз терета у домаћем и међународном друмском
саобраћају број ЛТДМ-00753/2018-18 за возило рег. ознаке NS
363-HT, издато од Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктурe.
11-1004650-2021
Дујовић Винка, Београд, избегличка легитимација издата
од Црвеног крста Куршумлија.
11-1004651-2021
Homo auto d.o.o., Шабац, уверење о испитивању возила
број 163559-21, сер. бр. обр. 1278347, издато од Агенције за безбедност саобраћаја.
11-1004652-2021
Видеканић Радован, Гаково, меморијска картица дигиталног тахографа за возача бр. SRB00000979BS000, издата од Агенције за безбедност саобраћаја.
11-1004653-2021
Здравковић Дејан, Београд, меморијска картица дигиталног тахографа за возаче бр. SRB 0000058146000, издата од Агенције за безбедност саобраћаја.
11-1004654-2021
Вучковић Владимир, Сурчин, потврда о исправности уређаја и опреме за погон возила на ТНГ бр. 013050-20 на обрасцу
бр. 0534843, издата од Агенције за безбедност саобраћаја.
11-1004655-2021
Alex internacional d.o.o., Ниш, дозвола за међународни
транспорт TR-BT BP бр. 791089, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11-1004656-2021
Alex internacional d.o.o., Ниш, дозвола за међународни
транспорт TR-BT BP бр. 791090, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11-1004657-2021
Alex internacional d.o.o., Ниш, дозвола за међународни
транспорт TR-BT BP бр. 791091, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11-1004658-2021
Alex internacional d.o.o., Ниш, дозвола за међународни
транспорт TR-BT BP бр. 791092, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11-1004659-2021
Alex internacional d.o.o., Ниш, дозвола за међународни
транспорт TR-BT BP бр. 791093, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11-1004660-2021
Alex internacional d.o.o., Ниш, дозвола за међународни
транспорт TR-BT BP бр. 791094, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11-1004661-2021
Alex internacional d.o.o., Ниш, дозвола за међународни
транспорт TR-BT BP бр. 791095, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11-1004662-2021
Alex internacional d.o.o., Ниш, дозвола за међународни
транспорт TR-BT BP бр. 791096, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11-1004663-2021
Alex internacional d.o.o., Ниш, дозвола за међународни
транспорт TR-BT BP бр. 791097, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11-1004664-2021
Ниш Експрес д.о.о., Ниш, лиценца за међународни линијски превоз путника у друмском саобраћају бр. ЛПМЛ - 111/2018750, регистарске ознаке NI242BP, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11-1004665-2021
Nik Borac d.o.o., Поповац, дозвола за међународни транспорт GR-b бр. 4487, издата од Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре.
11-1004666-2021
Nik Borac d.o.o., Поповац, дозвола за међународни транспорт GR-b бр. 4488, издата од Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре.
11-1004667-2021
Nik Borac d.o.o., Поповац, дозвола за међународни транспорт GR-b бр. 4489, издата од Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре.
11-1004668-2021
Бошковић Драган, Мали Зворник, меморијска картица дигиталног тахографа за возача бр. SRB0000094580000, издата од
Агенције за безбедност саобраћаја.
11-1004669-2021
Cargo transport d.o.o., Љиг, дозвола за међународни транспорт RUS b-733236, издата од Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре.
11-1004670-2021
Ђокић Милан, Београд, сертификат картице возача, издата
од Агенције за безбедност саобраћаја.
11-1004671-2021
Милетић Радиша, Соко Бања, потврда о исправности уређаја и
опреме за погон возила на ТНГ бр. 021199-21, сер. бр. обр. 0603216,
издата од Агенције за безбедност саобраћаја.
11-1004672-2021
Хидрозавод ДТД а.д., Нови Сад, потврда о исправности
уређаја и опреме за погон возила на ТНГ број 023200-20, одштампана на обрасцу број 0571213, издата од Агенције за безбедност саобраћаја.
11-1004673-2021
Хидрозавод ДТД а.д., Нови Сад, уверење о испитивању
возила број 023200-20, одштампано на обрасцу број 1019570,
издато од Агенције за безбедност саобраћаја. 11-1004674-2021
Дабић Далибор, Горњи Степош, легитимација интерно расељеног лица број 70670-01-00871 од 22.03.2000. године, издата
у Крушевцу.
11-1004675-2021
Атић Ивана, нови сад, потврда о исправности уређаја и
опреме за погон возила на ТНГ бр. 031075-18К штампана на обрасцу бр. 0431421, издата од Агенције за безбедност саобраћаја.
11-1004676-2021
Радукић Никола, Шабац, меморијска картица дигиталног
тахографа за возача бр. SRB0000046933000, издата од Агенције
за безбедност саобраћаја.
11-1004677-2021
Golden sped d.o.o., Бегаљица, извод из лиценце за превоз терета у међународном друмском саобраћају бр. ЛТДМ1020/2018-4 за возило регистарских ознака BG 1813 OF, издата
од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11-1004678-2021
Марковић Александар, Ковачевац, меморијска картица дигиталног тахографа за возача бр. SRB000006073002, издата од
Агенције за безбедност саобраћаја.
11-1004679-2021
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другом месту, Програмска активност 0004 – Администрација и
управљање, апропријација економска класификација 414 – Социјална давања запосленима, у износу од 850.000 динара;
2) Програм 0406 – Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима, функција
560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту, Пројекат 4015 – Превенција нелегалног одлагања отпада и
уклањање, апропријација економска класификација 512 – Машине
и опрема, у износу од 2.000.000 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 401-12525/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

101

6163

На основу члана 61. став 12. и члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и
118/21 – др. закон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 149/20, 40/21
и 100/21), у оквиру Раздела 16 – Mинистарство финансија, Програм 2402 – Интервенцијска средства, функција 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, Програмска активност
0001 – Текућа буџетска резерва, апропријација економска класификација 499 – Средства резерве, одобравају се Министарству
здравља, средства у укупном износу од 90.065.000 динара ради
обезбеђивања недостајућих средстава потребних за функционисање здравствених установа специјализованих за рехабилитацију,
које због епидемије заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 нису могле да извршавају здравствене услуге и
остваре сопствене приходе.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру Раздела 27 – Министарство здравља, Програм 1808 – Подршка остварењу права из обавезног здравственог
осигурања, функција 760 – Здравство некласификовано на другом
месту, Пројекат 7078 – Превенција и ублажавање последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2,
апропријација економска класификација 465 – Остале дотације и
трансфери.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 149/20, 40/21 и
100/21), у оквиру Раздела 26 – Министарство просвете, науке и
технолошког развоја, и то:
1) Глава 26.0 – Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Програм 2001 – Уређење, надзор и развој свих нивоа
образовног система, функција 980 – Образовање некласификовано
на другом месту, у укупном износу од 78.860.000 динара, и то:
– Програмска активност 0011 – Унапређивање квалитета
образовања и васпитања, апропријација економска класификација
511 – Зграде и грађевински објекти, у износу од 49.000.000 динара;
– Пројекат 4016 – Подршка програму дигитализације у
области националног просветног система, апропријација економска класификација 424 – Специјализоване услуге, у износу од
29.860.000 динара;
2) Глава 26.1 – Основно образовање, Програм 2003 – Основно образовање, функција 910 – Предшколско и основно образовање, Програмска активност 0003 – Допунска школа у иностранству,
апропријација економска класификација 424 – Специјализоване
услуге, у износу од 5.140.000 динара, средства у укупном износу
од 84.000.000 динара преносе се у текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 16 – Министарство финансија, Програм
2402 – Интервенцијска средства, функција 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, Програмска активност
0001 – Текућа буџетска резерва, апропријација економска класификација 499 – Средства резерве, и распоређују се Министарству
просвете, науке и технолошког развоја – Вишем и универзитетском образовању, ради обезбеђивања недостајућих средстава
потребних за реализацију Програма расподеле инвестиционих
средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја за
2021. годину.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру Раздела 26 – Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Глава 26.4 – Више и универзитетско
образовање, Програм 2005 – Високо образовање, функција 940 –
Високо образовање, Програмска активност 0003 – Модернизација
инфраструктуре установа високог образовања, апропријација економска класификација, и то:
– 511 – Зграде и грађевински објекти, у износу од 70.000.000
динара;
– 512 – Машине и опрема, у износу од 14.000.000 динара.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

05 број 401-12528/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

05 број 401-12533/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6162

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
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На основу члана 20. став 1. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС, 20/09, 55/13 – УС
и 106/16 – аутентично тумачење) и члана 136. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 –
аутентично тумачење), по предлогу Градског правобранилаштва
града Врања, Врање, Краља Милана 1,
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију непокретности, у циљу изградње улице Пролетерских бригада, сагласно
Информацији о локацији број 353-516/2021-08/1 од 20. септембра
2021. године, издатој од стране Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове, комунално-стамбене делатности и заштиту
животне средине Градске управе града Врања, а у складу са Планом генералне регулације „Зоне 2” у Врању („Службени гласник
града Врања”, број 33/11), на непокретностима КО Врање I, територија града Врања.
II. Град Врање одређује се за корисника експропријације непокретности из тачке I. овог решења.
III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 465-12127/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Валда
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6165

На основу члана 20. став 1. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС, 20/09, 55/13 – УС
и 106/16 – аутентично тумачење) и члана 136. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 –
аутентично тумачење), по предлогу Правобранилаштва општине
Бачка Паланка, Бачка Паланка, Краља Петра I број 16,
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију непокретности, у циљу проширења улице Староградске, сагласно Информацији о локацији број IV-05-353-1-145/2021 од 7. октобра 2021.
године, издатој од стране Одељења за урбанизам и грађевинарство
Општинске управе општине Бачка Паланка, а у складу са Планом
генералне регулације насеља Бачка Паланка („Службени лист општине Бачка Паланка”, број 12/20), на непокретностима у КО Бачка Паланка – град, територија општине Бачка Паланка.
II. Општина Бачка Паланка одређује се за корисника експропријације непокретности из тачке I. овог решења.
III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 465-12209/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6166

На основу члана 20. став 1. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС, 20/09, 55/13 – УС
и 106/16 – аутентично тумачење) и члана 136. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 –
аутентично тумачење), по предлогу Правобранилаштва града Новог Сада, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2,
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију непокретности, у циљу изградње спортског центра, сагласно Информацији о

локацији број V-353-865/21 од 14. септембра 2021. године, издатој од стране Градске управе за урбанизам и грађевинске послове
града Новог Сада, а у складу са Планом генералне регулације насељеног места Руменка („Службени лист града Новог Сада”, број
21/15) и Плана детаљне регулације новог центра у Руменки („Службени лист града Новог Сада”, број 10/21), на непокретностима у
КО Руменка, територија града Новог Сада.
II. Град Нови Сад одређује се за корисника експропријације
непокретности из тачке I. овог решења.
III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 465-12246/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6167

На основу члана 20. став 1. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС, 20/09, 55/13 – УС
и 106/16 – аутентично тумачење) и члана 136. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 –
аутентично тумачење), по предлогу Градског правобранилаштва
града Шапца, Шабац, Господар Јевремова 6,
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију непокретности, у циљу изградње улице Нова 22 и деонице саобраћајнице
– улице Карађорђева, сагласно Информацији о локацији Број: 9501-83/2021-11 од 12. марта 2021. године, издатој од стране Одељења
за урбанизам Градске управе града Шапца, а у складу са Планом
генералне регулације „Мајур” („Службени лист града Шапца”,
број 16/18) и Планом генералне регулације Шабац – ревизија
(„Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци
и Коцељева”, бр. 18/15, 23/15, 16/18, 5/19, 17/19 и 20/19), на непокретностима у КО Мајур, територија града Шапца.
II. Град Шабац одређује се за корисника експропријације непокретности из тачке I. овог решења.
III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 465-12249/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6168

На основу члана 5. став 1, члана 20. став 1. и члана 70. став
2. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95,
23/01 – СУС, 20/09, 55/13 – УС и 106/16 – аутентично тумачење) и
члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), по предлогу
Правобранилаштва општине Бујановац, Бујановац, Карађорђа Петровића 115,
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно административни пренос непокретности – земљишта и објеката на
земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, односно административног преноса непокретности, у циљу изградње постројења за пречишћавање отпадних вода и непотпуну експропријацију непокретности, установљењем права службености
полагања сабирних колектора, сагласно Информацији о локацији
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број 350-37/2021 од 20. априла 2021. године и Информација о локацији број Сл. од 24. септембра 2021. године, издатим од стране Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове, комунално-стамбене, грађевинске делатности и заштиту животне средине
Општине Бујановац, а у складу са Просторним планом општине
Бујановац („Службени гласник града Лесковца”, број 22/11) и Урбанистичким пројектом – Урбанистичко Архитектонска разрада
локације за ППОВ у Бујановцу, на непокретностима у КО Српска
Кућа, КО Бујановац, КО Раковац и КО Велики Трновац, територија општине Бујановац.
II. Општина Бујановац одређује се за корисника експропријације, односно административног преноса непокретности и непотпуне експропријације непокретности из тачке I. овог решења.
III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 465-12208/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6169

На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС,
20/09, 55/13 – УС и 106/16 – аутентично тумачење) и члана 136.
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр.
18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), по предлогу Дирекције за
грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, Београд, Његошева 84,
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно административни пренос непокретности – земљишта и објеката на
земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, односно административног преноса непокретности, у циљу изградње улице Јанка Катића, сагласно Информацији о локацији III-03
број 350-11/2019 од 29. јануара 2019. године, издатој од стране
Одељења за урбанизам и грађевинске послове Управе градске општине Лазаревац, а у складу са Планом детаљне регулације центра Лазаревца („Службени лист града Београда”, број 21/15), на
непокретностима у КО Лазаревац, територија града Београда.
II. Град Београд одређује се за корисника експропријације, односно административног преноса непокретности из тачке I.
овог решења.
III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 465-12210/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6170

На основу члана 5. став 1, члана 20. став 1. и члана 70. став
2. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95,
23/01 – СУС, 20/09, 55/13 – УС и 106/16 – аутентично тумачење) и
члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), по предлогу
Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Београд, Београд,
Кнеза Милоша 11,
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно административни пренос непокретности – земљишта и објеката на
земљишту који по закону могу бити предмет експропријације,
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односно административног преноса непокретности, ради реконструкције и доградње далековода ДВ 110 kV ТС Косјерић – ТС Севојно и непотпуну експропријацију непокретности – установљење
права службености пролаза и прелаза проводника далековода, сагласно Плану детаљне регулације за реконструкцију, адаптацију и
доградњу далековода ДВ 110 kV број 116/1 ТС „Косјерић” – ТС
„Севојно”, на територији општине Косјерић („Службени лист
општине Косјерић”, број 1/16) и Плану детаљне регулације за реконструкцију, адаптацију и доградњу далековода ДВ 110 kV број
116/1 ТС „Косјерић” – ТС „Севојно”, на територији града Ужица
(„Службени лист града Ужица”, број 4/16), на непокретностима на
територији општине Косјерић (КО Шеврљуге, КО Косјерић Село,
КО Косјерић Варош и КО Тубићи) и на територији града Ужица
(КО Трнава, КО Губин До, КО Каран, КО Лелићи, КО Каменица,
КО Пониковица и КО Севојно).
II. Република Србија, а за потребе Акционарског друштва
„Електромрежа Србије” Београд, одређује се за корисника експропријације, односно административног преноса непокретности и
непотпуне експропријације из тачке I. овог решења.
III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 465-12211/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6171

На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС,
20/09, 55/13 – УС и 106/16 – аутентично тумачење) и члана 136.
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр.
18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), по предлогу Правобранилаштва града Ниша, Ниш, Вожда Карађорђа 16,
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње месне
канцеларије и саобраћајнице, сагласно Информацији о локацији
број 353-1/681-2021-06 од 24. јуна 2021. године, издатој од стране
Градске управе за грађевинарство града Ниша, а у складу са Планом генералне регулације подручја Градске општине Палилула –
четврта фаза – запад („Службени лист града Ниша”, број 126/18),
на непокретностима у КО Лалинац, територија града Ниша.
II. Град Ниш одређује се за корисника експропријацијe, односно административног преноса непокретности из тачке I. овог
решења.
III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 465-12215/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6172

На основу члана 5. став 1, члана 20. став 1. и члана 70. став
2. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95,
23/01 – СУС, 20/09, 55/13 – УС и 106/16 – аутентично тумачење) и
члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), по предлогу
Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Београд, Београд,
Кнеза Милоша 11,
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно
административни пренос непокретности – земљишта и објеката
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на земљишту који по закону могу бити предмет експропријације,
односно административног преноса непокретности и непотпуну
експропријацију, установљењем права службености прелаза проводника далековода и пролаза лица и заузећа непокретности, у
циљу изградње далековода 110 kV бр. 123/2 ТС Аранђеловац – ТС
Топола, увођење у ТС Аранђеловац 2, сагласно Плану детаљне регулације за изградњу високонапонског вода за увођење постојећег
ДВ 110 kV бр. 123/2 ТС Аранђеловац – ТС Топола, увођење у ТС
Аранђеловац 2 („Службени гласник РС”, број 4/21), на непокретностима у КО Бања и КО Врбица, територија општине Аранђеловац.
II. Република Србија, а за потребе Акционарског друштва
„Електромрежа Србије” Београд, одређује се за корисника експропријације, односно административног преноса непокретности и
непотпуне експропријације из тачке I. овог решења.
III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 465-12216/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6173

На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС,
20/09, 55/13 – УС и 106/16 – аутентично тумачење) и члана 136.
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр.
18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), по предлогу Градског правобранилаштва града Крушевца, Крушевац, Газиместанска б.б.,
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно
административни пренос непокретности – земљишта и објеката
на земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, односно административног преноса непокретности, у циљу
изградње саобраћајница и површина јавне намене (саобраћајних
површина, паркинга, парковских површина и терена спортско-рекреативног комплекса), сагласно Информацији о локацији број 01350-410/2021 од 2. јула 2021. године и Информацији о локацији
број 01-350-925/2021 од 22. октобра 2021. године, издатим од стране Одељења за урбанизам и грађевинарство Градске управе града
Крушевца, а у складу са Планом детаљне регулације „Трг Костурница” у Крушевцу („Службени лист града Крушевца”, број 14/16),
на непокретностима у КО Крушевац, територија града Крушевца.
II. Град Крушевац одређује се за корисника експропријације, односно административног преноса непокретности из тачке I.
овог решења.
III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 465-12219/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6174

На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС, 20/09,
55/13 – УС и 106/16 – аутентично тумачење) и члана 136. Закона
о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и
95/18 – аутентично тумачење), по предлогу Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, Београд, Његошева 84,
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно административни пренос непокретности – земљишта и објеката на
земљишту који по закону могу бити предмет експропријације,

односно административног преноса непокретности, у циљу изградње резервоара „Араповац” са коридором цевовода и приступне саобраћајнице, сагласно Информацији о локацији III-03
број 350-454/2021 од 20. октобра 2021. године, издатој од стране
Одељења за урбанизам и грађевинске послове Управе градске општине Лазаревац, а у складу са Просторним планом ГО Лазаревац
(„Службени лист града Београда”, број 10/12) и Урбанистичким
пројектом за изградњу резервоара „Араповац”, општина Лазаревац, кат. парц. бр. 635/1 и 655/1 КО Араповац, потврђеним од стране Одељења за урбанизам и грађевинске послове ГО Лазаревац,
потврда III-03 број 350-127/2020 од 26. јуна 2020. године, на непокретностима у КО Араповац, територија града Београда.
II. Град Београд одређује се за корисника експропријације, односно административног преноса непокретности из тачке I.
овог решења.
III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 465-12221/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6175

На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС, 20/09,
55/13 – УС и 106/16 – аутентично тумачење) и члана 136. Закона
о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и
95/18 – аутентично тумачење), по предлогу Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, Београд, Његошева 84,
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно административни пренос непокретности – земљишта и објеката на
земљишту који по закону могу бити предмет експропријације,
односно административног преноса непокретности, у циљу изградње јавних саобраћајних површина: С2, С3 и С4, сагласно Информацији о локацији IX-13 број 350.1-6534/2021 од 3. новембра
2021. године, издатој од стране Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове – Сектора за спровођење планова – Одељења за
спровођење планова и издавање информација о локацији Градске
управе града Београда, а у складу са Планом детаљне регулације
за потез дуж улица Земунска – Тошин бунар на Новом Београду –
Градска општина Нови Београд („Службени лист града Београдаˮ,
бр. 130/16 и 104/21), на непокретностима у КО Нови Београд, територија града Београда.
II. Град Београд одређује се за корисника експропријације, односно административног преноса непокретности из тачке I.
овог решења.
III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 465-12395/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6176

На основу члана 27а став 4. Закона о порезима на употребу,
држање и ношење добара („Службени гласник РС”, бр. 26/01, 80/02,
43/04, 31/09, 101/10, 24/11, 68/14 – др. закон, 112/15, 86/19 и 118/21),
Влада објављује

УСКЛАЂЕНЕ ДИНАРСКЕ ИЗНОСЕ
пореза на употребу, држање и ношење добара
1. Динарски износи пореза на употребу, држање и ношење
добара прописани Законом о порезима на употребу, држање и
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ношење добара („Службени гласник РС”, бр. 26/01, 80/02, 43/04,
31/09, 101/10, 24/11, 68/14 – др. закон, 112/15, 86/19 и 118/21), за
плаћање пореза за 2022. годину, усклађују се индексом потрошачких цена који је објавио Републички завод за статистику, за период
од 1. децембра 2020. године до 30. новембра 2021. године, тако да
гласе:
усклађени износи пореза у динарима
1) у члану 4. став 1:
– порез из тачке 1. подтачка 1)
– порез из тачке 1. подтачка 2)
– порез из тачке 1. подтачка 3)
– порез из тачке 1. подтачка 4)
– порез из тачке 1. подтачка 5)
– порез из тачке 1. подтачка 6)
– порез из тачке 1. подтачка 7)
– порез из тачке 2. подтачка 1)
– порез из тачке 2. подтачка 2)
– порез из тачке 2. подтачка 3)
– порез из тачке 2. подтачка 4)
– порез из тачке 2. подтачка 5)
– порез из тачке 2. подтачка 6)
2) у члану 15. став 2:
– порез из тачке 1. подтачка 1)
– порез из тачке 1. подтачка 2)
– порез из тачке 1. подтачка 3)
– порез из тачке 1. подтачка 4)
– порез из тачке 1. подтачка 5)
– порез из тачке 1. подтачка 6)
– порез из тачке 2. подтачка 1)
– порез из тачке 2. подтачка 2)
– порез из тачке 2. подтачка 3)
– порез из тачке 2. подтачка 4)
– порез из тачке 2. подтачка 5)
– порез из тачке 2. подтачка 6)
– порез из тачке 3. подтачка 1)
– порез из тачке 3. подтачка 2)
– порез из тачке 3. подтачка 3)
– порез из тачке 3. подтачка 4)
– порез из тачке 3. подтачка 5)
– порез из тачке 4. подтачка 1)
– порез из тачке 4. подтачка 2)
– порез из тачке 4. подтачка 3)
– порез из тачке 4. подтачка 4)
– порез из тачке 4. подтачка 5)
– порез из тачке 5. подтачка 1)
– порез из тачке 5. подтачка 2)
– порез из тачке 5. подтачка 3)
– порез из тачке 5. подтачка 4)
– порез из тачке 5. подтачка 5)
– порез из тачке 5. подтачка 6)
– порез из тачке 6. подтачка 1)
– порез из тачке 6. подтачка 2)
– порез из тачке 6. подтачка 3)
– порез из тачке 6. подтачка 4)
– порез из тачке 6. подтачка 5)
– порез из тачке 6. подтачка 6)
– порез из тачке 7. подтачка 1)
– порез из тачке 7. подтачка 2)
– порез из тачке 7. подтачка 3)
– порез из тачке 7. подтачка 4)

1.430
2.810
6.180
12.670
62.620
126.890
262.270
1.680
2.810
4.220
8.450
10.340
14.790
4.450
6.640
9.600
14.790
29.580
44.370
7.370
10.340
14.790
22.180
35.520
53.240
9.600
16.260
22.180
44.370
73.940
17.770
25.130
36.970
54.730
81.350
7.370
11.090
16.260
23.660
34.020
47.340
13.310
23.660
29.580
36.970
47.340
59.150
26.620
34.020
42.900
53.240
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– порез из тачке 7. подтачка 5)
70.970
– порез из тачке 8. подтачка 1)
73.940
– порез из тачке 8. подтачка 2)
103.530
– порез из тачке 8. подтачка 3)
140.520
– порез из тачке 8. подтачка 4)
177.490
– порез из тачке 8. подтачка 5)
295.830
– порез из тачке 9.
1.490
3) у члану 19. став 1:
– порез из тачке 1. подтачка 1)
1.255.490
– порез из тачке 1. подтачка 2)
2.511.020
– порез из тачке 1. подтачка 3)
3.138.800
– порез из тачке 1. подтачка 4)
3.766.550
– порез из тачке 2. подтачка 1)
753.320
– порез из тачке 2. подтачка 2)
1.255.490
4) у члану 24. став 1:
– порез из тачке 1)
15.010
– порез из тачке 2)
6.020
– порез из тачке 3)
4.070
– порез из тачке 4)
20.290
2. Усклађени динарски износи пореза на употребу, држање
и ношење добара из тачке 1. примењиваће се од 1. јануара 2022.
године.
3. Усклађене динарске износе пореза на употребу, држање и
ношење добара објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 43-12234/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

6177

На основу члана 12а став 4. Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон,
135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11
– УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка, 108/13, 57/14,
68/14 – др. закон, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21 и
118/21),
Влада објављује

ДИНАРСКЕ ИЗНОСЕ
месечних зарада из члана 15в ст. 5. и 6. Закона о порезу
на доходак грађана, за 2022. годину
1. Динарски износ месечне зараде из члана 15в став 5. Закона
о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01,
80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09,
44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13
– исправка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17, 95/18,
86/19, 153/20, 44/21 и 118/21 – у даљем тексту: Закон), за 2022. годину, износи 264.684 динара.
2. Динарски износ месечне зараде из члана 15в став 6. Закона, за 2022. годину, износи 176.456 динара.
3. Износи из тач. 1. и 2. примењују се од првог дана наредног
месеца по објављивању тих износа у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 438-12201/2021-1
У Београду, 29. децембра 2021. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 96. 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 измени Правилника о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора
Члан 1.
У Правилнику о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора („Службени гласник РС”,
бр. 96/17, 68/19, 91/20 и 152/20), Прилог 1 – Шифарник мапирања шифре програмске класификације за аутономне покрајине и јединице
локалне самоуправе, замењује се новим Прилогом 1 – Шифарник мапирања шифре програмске класификације за јединице локалне самоуправе, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2022. године.

Члан 2.
Број 110-00-13/21-001-005
У Београду, 29. децембра 2021. године
Министар,
Синиша Мали, с.р.
Прилог 1

Шифарник мапирања шифре програмске класификације за јединице локалне самоуправе
Словна
ознака

Програм

Шифра

A

1

1101

B

2

1102

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

V

3

1501

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

G

4

1502

РАЗВОЈ ТУРИЗМА

D

5

0101

ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

E

6

0401

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Z

7

0701

ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

I

8

2002

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

J

9

2003

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

K

10

2004

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

L

11

0902

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

M

12

1801

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

N

13

1201

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

O

14

1301

РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

P

15

0602

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

R

16

2101

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

S

17

0501

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Назив
СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

6179

На основу члана 41. став 13. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РСˮ, бр. 80/02, 84/02 –
исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12
– исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20 и 96/21),
Министар финансија доноси

П РА В И Л Н И К
о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку
Члан 1.
У Правилнику о пореској пријави за порез по одбитку („Службени гласник РСˮ, бр. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14 – исправка, 14/16,
21/17, 20/18, 104/18 и 96/19), у члану 9. став 2. тачка 6) речи: „95/18 и 86/19” замењују се речима: „95/18, 86/19, 144/20 и 96/21”.
Члан 2.
У члану 18. став 5. речи: „95/18 и 86/19” замењују се речима: „95/18, 86/19, 153/20, 44/21 и 118/21”.
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Члан 3.
У Каталогу врсте прихода, ОВП ОЛ Б 101 00 0 мења се и гласи:
101

00

0

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр.
24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка,
108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21 и 118/21 – у даљем тексту: Закон), осим личне зараде предузетника,
укључујући и запосленог у привредном друштву чији је оснивач, односно члан, без олакшица и без стажа осигурања који се запосленом рачуна
са увећаним трајањем.

ОВП ОЛ Б 101 03 0 мења се и гласи:
101

03

0

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, осим личне зараде предузетника, новозапосленог лица
са инвалидитетом, укључујући запосленог у привредном друштву чији је оснивач, односно члан са правом послодавца на олакшицу за
запошљавање по Закону и Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,
101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21 и 118/21 – у даљем тексту: Закон о доприносима), без
стажа осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем.

После ОВП ОЛ Б 101 28 4 додају се наслов и ОВП ОЛ Б 101 29 0, наслов и ОВП ОЛ Б од 101 29 1 до 101 29 4, наслов и ОВП ОЛ Б
101 30 0, наслов и ОВП ОЛ Б од 101 30 1 до 101 30 4, наслов и ОВП ОЛ Б 101 31 0, наслов и ОВП ОЛ Б од 101 31 1 до 101 31 4, наслов и
ОВП ОЛ Б 101 32 0, наслов и ОВП ОЛ Б од 101 32 1 до 101 32 4, наслов и ОВП ОЛ Б 101 33 0, наслов и ОВП ОЛ Б од 101 33 1 до 101 33
4, наслов и ОВП ОЛ Б 101 34 0, наслов и ОВП ОЛ Б од 101 34 1 до 101 34 4, наслов и ОВП ОЛ Б 101 35 0, наслов и ОВП ОЛ Б од 101 35
1 до 101 35 4, наслов и ОВП ОЛ Б 101 36 0, наслов и ОВП ОЛ Б од 101 36 1 до 101 36 4, наслов и ОВП ОЛ Б 101 37 0, наслов и ОВП ОЛ
Б од 101 37 1 до 101 37 4, наслов и ОВП ОЛ Б 101 38 0, наслов и ОВП ОЛ Б од 101 38 1 до 101 38 4, који гласе:
Зарада квалификованог новозапосленог лица, са ослобођењем од плаћања 60% пореза и 85% доприноса за ПИО по члану 21ж став 14.
тачка 1) Закона и члану 45ђ став 14. тачка 1) Закона о доприносима, без бенефицираног стажа
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 60% пореза на зараду и 85% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 14. тачка 1) Закона и
члану 45ђ став 14. тачка 1) Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године, без стажа
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем.
Зарада квалификованог новозапосленог лица, са ослобођењем од плаћања 60% пореза и 85% доприноса за ПИО по члану 21ж став 14.
тачка 1) Закона и члану 45ђ став 14. тачка 1) Закона о доприносима, са бенефицираним стажом

101

29

0

101

29

1

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 60% пореза на зараду и 85% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 14. тачка 1) Закона и
члану 45ђ став 14. тачка 1) Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године, са стажом
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/14.

101

29

2

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 60% пореза на зараду и 85% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 14. тачка 1) Закона и
члану 45ђ став 14. тачка 1) Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године, са стажом
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/15.

101

29

3

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 60% пореза на зараду и 85% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 14. тачка 1) Закона и
члану 45ђ став 14. тачка 1) Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године, са стажом
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/16.

101

29

4

101

30

0

101

30

1

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 57% пореза на зараду и 82% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану
45ђ став 16. Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године, са стажом осигурања
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/14.

101

30

2

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 57% пореза на зараду и 82% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану
45ђ став 16. Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године, са стажом осигурања
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/15.

101

30

3

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 57% пореза на зараду и 82% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану
45ђ став 16. Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године, са стажом осигурања
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/16.

101

30

4

101

31

0

101

31

1

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 60% пореза на зараду и 85% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 14. тачка 1) Закона и
члану 45ђ став 14. тачка 1) Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године, са стажом
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/18.
Зарада квалификованог новозапосленог лица, са ослобођењем од плаћања 57% пореза и 82% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и
члану 45ђ Закона о доприносима, без бенефицираног стажа
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 57% пореза на зараду и 82% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану
45ђ став 16. Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године, без стажа осигурања
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем.
Зарада квалификованог новозапосленог лица, са ослобођењем од плаћања 57% пореза и 82% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и
члану 45ђ Закона о доприносима, са бенефицираним стажом

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 57% пореза на зараду и 82% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану
45ђ став 16. Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године, са стажом осигурања
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/18.
Зарада квалификованог новозапосленог лица, са ослобођењем од плаћања 50% пореза и 75% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и
члану 45ђ Закона о доприносима, без бенефицираног стажа
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 50% пореза на зараду и 75% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ
Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године, без стажа осигурања који се
запосленом рачуна са увећаним трајањем.
Зарада квалификованог новозапосленог лица, са ослобођењем од плаћања 50% пореза и 75% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и
члану 45ђ Закона о доприносима, са бенефицираним стажом
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 50% пореза на зараду и 75% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ
Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године, са стажом осигурања који се
запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/14.
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Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 50% пореза на зараду и 75% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ
Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године, са стажом осигурања који се
запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/15.
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Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 50% пореза на зараду и 75% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ
Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године, са стажом осигурања који се
запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/16.
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Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 47% пореза на зараду и 72% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану
45ђ став 16. Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године, са стажом осигурања
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/14.
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Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 47% пореза на зараду и 72% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану
45ђ став 16. Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године, са стажом осигурања
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/15.
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Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 47% пореза на зараду и 72% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану
45ђ став 16. Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године, са стажом осигурања
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/16.
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Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 40% пореза на зараду и 65% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ
Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2024. године до 31. децембра 2024. године, са стажом осигурања који се
запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/14.
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Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 40% пореза на зараду и 65% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ
Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2024. године до 31. децембра 2024. године, са стажом осигурања који се
запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/15.
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Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 40% пореза на зараду и 65% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ
Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2024. године до 31. децембра 2024. године, са стажом осигурања који се
запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/16.
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Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 37% пореза на зараду и 62% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану
45ђ став 16. Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2024. године до 31. децембра 2024. године, са стажом осигурања
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/14.
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Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 37% пореза на зараду и 62% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану
45ђ став 16. Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2024. године до 31. децембра 2024. године, са стажом осигурања
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/15.
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Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 37% пореза на зараду и 62% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану
45ђ став 16. Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2024. године до 31. децембра 2024. године, са стажом осигурања
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/16.
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Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 37% пореза на зараду и 62% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану
45ђ став 16. Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2024. године до 31. децембра 2024. године, са стажом осигурања
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/18.

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 50% пореза на зараду и 75% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ
Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године, са стажом осигурања који се
запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/18.
Зарада квалификованог новозапосленог лица, са ослобођењем од плаћања 47% пореза и 72% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и
члану 45ђ Закона о доприносима, без бенефицираног стажа
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 47% пореза на зараду и 72% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану
45ђ став 16. Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године, без стажа осигурања
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем.
Зарада квалификованог новозапосленог лица, са ослобођењем од плаћања 47% пореза и 72% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и
члану 45ђ Закона о доприносима, са бенефицираним стажом

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 47% пореза на зараду и 72% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану
45ђ став 16. Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године, са стажом осигурања
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/18.
Зарада квалификованог новозапосленог лица, са ослобођењем од плаћања 40% пореза и 65% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и
члану 45ђ Закона о доприносима, без бенефицираног стажа
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 40% пореза на зараду и 65% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ
Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2024. године до 31. децембра 2024. године, без стажа осигурања који се
запосленом рачуна са увећаним трајањем.
Зарада квалификованог новозапосленог лица, са ослобођењем од плаћања 40% пореза и 65% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и
члану 45ђ Закона о доприносима, са бенефицираним стажом

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 40% пореза на зараду и 65% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ
Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2024. године до 31. децембра 2024. године, са стажом осигурања који се
запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/18.
Зарада квалификованог новозапосленог лица, са ослобођењем од плаћања 37% пореза и 62% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и
члану 45ђ Закона о доприносима, без бенефицираног стажа
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 37% пореза на зараду и 62% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану
45ђ став 16. Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2024. године до 31. децембра 2024. године, без стажа осигурања
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем.
Зарада квалификованог новозапосленог лица, са ослобођењем од плаћања 37% пореза и 62% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и
члану 45ђ Закона о доприносима, са бенефицираним стажом
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Зарада квалификованог новозапосленог лица, са ослобођењем од плаћања 30% пореза и 55% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и
члану 45ђ Закона о доприносима, без бенефицираног стажа
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 30% пореза на зараду и 55% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ
Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2025. године до 31. децембра 2025. године, без стажа осигурања који се
запосленом рачуна са увећаним трајањем.
Зарада квалификованог новозапосленог лица, са ослобођењем од плаћања 30% пореза и 55% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и
члану 45ђ Закона о доприносима, са бенефицираним стажом
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Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 30% пореза на зараду и 55% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ
Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2025. године до 31. децембра 2025. године, са стажом осигурања који се
запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/14.
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Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 30% пореза на зараду и 55% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ
Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2025. године до 31. децембра 2025. године, са стажом осигурања који се
запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/15.
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Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 30% пореза на зараду и 55% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ
Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2025. године до 31. децембра 2025. године, са стажом осигурања који се
запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/16.
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Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 27% пореза на зараду и 52% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану
45ђ став 16. Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2025. године до 31. децембра 2025. године, са стажом осигурања
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/14.
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Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 27% пореза на зараду и 52% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану
45ђ став 16. Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2025. године до 31. децембра 2025. године, са стажом осигурања
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/15.
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Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 27% пореза на зараду и 52% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану
45ђ став 16. Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2025. године до 31. децембра 2025. године, са стажом осигурања
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/16.
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Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од
плаћања 70% пореза на зараду и 100% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21з Закона и члану 45ж Закона о доприносима,
исплаћена почев од 1. марта 2022. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/14.
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Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од
плаћања 70% пореза на зараду и 100% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21з Закона и члану 45ж Закона о доприносима,
исплаћена почев од 1. марта 2022. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/15.
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Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од
плаћања 70% пореза на зараду и 100% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21з Закона и члану 45ж Закона о доприносима,
исплаћена почев од 1. марта 2022. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/16.
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Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од
плаћања 70% пореза на зараду и 100% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21з Закона и члану 45ж Закона о доприносима,
исплаћена почев од 1. марта 2022. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/18.

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 30% пореза на зараду и 55% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ
Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2025. године до 31. децембра 2025. године, са стажом осигурања који се
запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/18.
Зарада квалификованог новозапосленог лица, са ослобођењем од плаћања 27% пореза и 52% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и
члану 45ђ Закона о доприносима, без бенефицираног стажа
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 27% пореза на зараду и 52% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану
45ђ став 16. Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2025. године до 31. децембра 2025. године, без стажа осигурања
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем.
Зарада квалификованог новозапосленог лица, са ослобођењем од плаћања 27% пореза и 52% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и
члану 45ђ Закона о доприносима, са бенефицираним стажом

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 27% пореза на зараду и 52% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану
45ђ став 16. Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2025. године до 31. децембра 2025. године, са стажом осигурања
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/18.
Зарада новозапосленог лица, са ослобођењем од плаћања 70% пореза и 100% доприноса за ПИО по члану 21з Закона и члану 45ж
Закона о доприносима, без бенефицираног стажа
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од
плаћања 70% пореза на зараду и 100% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21з Закона и члану 45ж Закона о доприносима,
исплаћена почев од 1. марта 2022. године, без стажа осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем.
Зарада новозапосленог лица, са ослобођењем од плаћања 70% пореза и 100% доприноса за ПИО по члану 21з Закона и члану 45ж
Закона о доприносима, са бенефицираним стажом

Зарада запосленог, са ослобођењем од плаћања 70% пореза и 100% доприноса за ПИО по члану 21и Закона и члану 45з Закона о доприносима,
без бенефицираног стажа
Зарада и друга примања запосленог која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
70% пореза на зараду и 100% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21и Закона и члану 45з Закона о доприносима,
исплаћена почев од 1. марта 2022. године, без стажа осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем.
Зарада запосленог, са ослобођењем од плаћања 70% пореза и 100% доприноса за ПИО по члану 21и Закона и члану 45з Закона о
доприносима, са бенефицираним стажом
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Зарада и друга примања запосленог која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
70% пореза на зараду и 100% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21и Закона и члану 45з Закона о доприносима,
исплаћена почев од 1. марта 2022. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/14.
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2

Зарада и друга примања запосленог која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
70% пореза на зараду и 100% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21и Закона и члану 45з Закона о доприносима,
исплаћена почев од 1. марта 2022. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/15.
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Зарада и друга примања запосленог која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
70% пореза на зараду и 100% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21и Закона и члану 45з Закона о доприносима,
исплаћена почев од 1. марта 2022. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/16.
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30. децембар 2021.

Зарада и друга примања запосленог која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
70% пореза на зараду и 100% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21и Закона и члану 45з Закона о доприносима,
исплаћена почев од 1. марта 2022. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/18.

После ОВП ОЛ Б 102 28 4 додају се наслов и ОВП ОЛ Б 102 29 0, наслов и ОВП ОЛ Б од 102 29 1 до 102 29 4, наслов и ОВП ОЛ Б
102 30 0, наслов и ОВП ОЛ Б од 102 30 1 до 102 30 4, наслов и ОВП ОЛ Б 102 31 0, наслов и ОВП ОЛ Б од 102 31 1 до 102 31 4, наслов и
ОВП ОЛ Б 102 32 0, наслов и ОВП ОЛ Б од 102 32 1 до 102 32 4, наслов и ОВП ОЛ Б 102 33 0, наслов и ОВП ОЛ Б од 102 33 1 до 102 33
4, наслов и ОВП ОЛ Б 102 34 0, наслов и ОВП ОЛ Б од 102 34 1 до 102 34 4, наслов и ОВП ОЛ Б 102 35 0, наслов и ОВП ОЛ Б од 102 35
1 до 102 35 4, наслов и ОВП ОЛ Б 102 36 0, наслов и ОВП ОЛ Б од 102 36 1 до 102 36 4, наслов и ОВП ОЛ Б 102 37 0, наслов и ОВП ОЛ
Б од 102 37 1 до 102 37 4, наслов и ОВП ОЛ Б 102 38 0, наслов и ОВП ОЛ Б од 102 38 1 до 102 38 4, који гласе:
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са ослобођењем од плаћања 60% пореза и
85% доприноса за ПИО по члану 21ж став 14. тачка 1) Закона и члану 45ђ став 14. тачка 1) Закона о доприносима, без бенефицираног
стажа
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
60% пореза на зараду и 85% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 14. тачка 1) Закона и члану 45ђ став 14. тачка 1)
Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године, без стажа осигурања који се запосленом рачуна
са увећаним трајањем.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са ослобођењем од плаћања 60% пореза и
85% доприноса за ПИО по члану 21ж став 14. тачка 1) Закона и члану 45ђ став 14. тачка 1) Закона о доприносима, са бенефицираним
стажом
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Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
60% пореза на зараду и 85% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 14. тачка 1) Закона и члану 45ђ став 14. тачка
1) Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године, са стажом осигурања који се запосленом
рачуна са увећаним трајањем 12/14.
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Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
60% пореза на зараду и 85% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 14. тачка 1) Закона и члану 45ђ став 14. тачка
1) Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године, са стажом осигурања који се запосленом
рачуна са увећаним трајањем 12/15.
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Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
60% пореза на зараду и 85% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 14. тачка 1) Закона и члану 45ђ став 14. тачка
1) Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године, са стажом осигурања који се запосленом
рачуна са увећаним трајањем 12/16.
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Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
57% пореза на зараду и 82% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о
доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем 12/14.
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Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
57% пореза на зараду и 82% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о
доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем 12/15.
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Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
57% пореза на зараду и 82% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о
доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем 12/16.
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Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
50% пореза на зараду и 75% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима,
исплаћена почев од 1. јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем
12/14.
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Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
50% пореза на зараду и 75% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима,
исплаћена почев од 1. јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем
12/15.
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Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
50% пореза на зараду и 75% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима,
исплаћена почев од 1. јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем
12/16.
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Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
50% пореза на зараду и 75% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима,
исплаћена почев од 1. јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем
12/18.

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
60% пореза на зараду и 85% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 14. тачка 1) Закона и члану 45ђ став 14. тачка
1) Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године, са стажом осигурања који се запосленом
рачуна са увећаним трајањем 12/18.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са ослобођењем од плаћања 57% пореза и
82% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, без бенефицираног стажа
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
57% пореза на зараду и 82% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о
доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године, без стажа осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са ослобођењем од плаћања 57% пореза и
82% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, са бенефицираним стажом

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
57% пореза на зараду и 82% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о
доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем 12/18.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са ослобођењем од плаћања 50% пореза и
75% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, без бенефицираног стажа
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
50% пореза на зараду и 75% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима,
исплаћена почев од 1. јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године, без стажа осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са ослобођењем од плаћања 50% пореза и
75% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, са бенефицираним стажом
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Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са ослобођењем од плаћања 47% пореза и
72% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, без бенефицираног стажа
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
47% пореза на зараду и 72% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о
доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године, без стажа осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са ослобођењем од плаћања 47% пореза и
72% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, са бенефицираним стажом
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Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
47% пореза на зараду и 72% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о
доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем 12/14.
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Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
47% пореза на зараду и 72% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о
доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем 12/15.
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Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
47% пореза на зараду и 72% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о
доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем 12/16.
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Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
40% пореза на зараду и 65% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима,
исплаћена почев од 1. јануара 2024. године до 31. децембра 2024. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем
12/14.
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Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
40% пореза на зараду и 65% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима,
исплаћена почев од 1. јануара 2024. године до 31. децембра 2024. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем
12/15.
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Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
40% пореза на зараду и 65% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима,
исплаћена почев од 1. јануара 2024. године до 31. децембра 2024. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем
12/16.
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Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
37% пореза на зараду и 62% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о
доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2024. године до 31. децембра 2024. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем 12/14.
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Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
37% пореза на зараду и 62% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о
доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2024. године до 31. децембра 2024. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем 12/15.
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Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
37% пореза на зараду и 62% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о
доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2024. године до 31. децембра 2024. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем 12/16.
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Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
47% пореза на зараду и 72% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о
доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем 12/18.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са ослобођењем од плаћања 40% пореза и
65% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, без бенефицираног стажа
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
40% пореза на зараду и 65% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима,
исплаћена почев од 1. јануара 2024. године до 31. децембра 2024. године, без стажа осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са ослобођењем од плаћања 40% пореза и
65% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, са бенефицираним стажом

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
40% пореза на зараду и 65% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима,
исплаћена почев од 1. јануара 2024. године до 31. децембра 2024. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем
12/18.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са ослобођењем од плаћања 37% пореза и
62% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, без бенефицираног стажа
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
37% пореза на зараду и 62% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о
доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2024. године до 31. децембра 2024. године, без стажа осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са ослобођењем од плаћања 37% пореза и
62% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, са бенефицираним стажом

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
37% пореза на зараду и 62% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о
доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2024. године до 31. децембра 2024. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем 12/18.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са ослобођењем од плаћања 30% пореза и
55% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, без бенефицираног стажа
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са прaвом послодавца на ослобођење од плаћања
30% пореза на зараду и 55% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима,
исплаћена почев од 1. јануара 2025. године до 31. децембра 2025. године, без стажа осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са ослобођењем од плаћања 30% пореза и
55% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, са бенефицираним стажом
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
30% пореза на зараду и 55% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима,
исплаћена почев од 1. јануара 2025. године до 31. децембра 2025. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем
12/14.
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Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
30% пореза на зараду и 55% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима,
исплаћена почев од 1. јануара 2025. године до 31. децембра 2025. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем
12/15.
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Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
30% пореза на зараду и 55% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима,
исплаћена почев од 1. јануара 2025. године до 31. децембра 2025. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем
12/16.
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Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
27% пореза на зараду и 52% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о
доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2025. године до 31. децембра 2025. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем 12/14.
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Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
27% пореза на зараду и 52% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о
доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2025. године до 31. децембра 2025. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем 12/15.

102

36

3

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
27% пореза на зараду и 52% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о
доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2025. године до 31. децембра 2025. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем 12/16.
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Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања 70% пореза на
зараду и 100% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21з Закона и члану 45ж Закона о доприносима, исплаћена почев од 1.
марта 2022. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/14.
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Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања 70% пореза на
зараду и 100% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21з Закона и члану 45ж Закона о доприносима, исплаћена почев од 1.
марта 2022. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/15.
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Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања 70% пореза на
зараду и 100% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21з Закона и члану 45ж Закона о доприносима, исплаћена почев од 1.
марта 2022. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/16.
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Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство, са правом послодавца на ослобођење од плаћања 70% пореза на зараду и 100% доприноса за
пензијско и инвалидско осигурање по члану 21и Закона и члану 45з Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. марта 2022. године, са стажом
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/14.
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Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство, са правом послодавца на ослобођење од плаћања 70% пореза на зараду и 100% доприноса за
пензијско и инвалидско осигурање по члану 21и Закона и члану 45з Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. марта 2022. године, са стажом
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/15.
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Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство, са правом послодавца на ослобођење од плаћања 70% пореза на зараду и 100% доприноса за
пензијско и инвалидско осигурање по члану 21и Закона и члану 45з Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. марта 2022. године, са стажом
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/16.
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Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство, са правом послодавца на ослобођење од плаћања 70% пореза на зараду и 100% доприноса за
пензијско и инвалидско осигурање по члану 21и Закона и члану 45з Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. марта 2022. године, са стажом
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/18.

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
30% пореза на зараду и 55% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима,
исплаћена почев од 1. јануара 2025. године до 31. децембра 2025. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем
12/18.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са ослобођењем од плаћања 27% пореза и
52% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, без бенефицираног стажа
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
27% пореза на зараду и 52% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о
доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2025. године до 31. децембра 2025. године, без стажа осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са ослобођењем од плаћања 27% пореза и
52% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, са бенефицираним стажом

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања
27% пореза на зараду и 52% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о
доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2025. године до 31. децембра 2025. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са
увећаним трајањем 12/18.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – новозапосленог лица, са ослобођењем од плаћања 70% пореза и 100% доприноса за
ПИО по члану 21з Закона и члану 45ж Закона о доприносима, без бенефицираног стажа
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања 70% пореза на
зараду и 100% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21з Закона и члану 45ж Закона о доприносима, исплаћена почев од 1.
марта 2022. године, без стажа осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – новозапосленог лица, са ослобођењем од плаћања 70% пореза и 100% доприноса за
ПИО по члану 21з Закона и члану 45ж Закона о доприносима, са бенефицираним стажом

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од плаћања 70% пореза на
зараду и 100% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21з Закона и члану 45ж Закона о доприносима, исплаћена почев од 1.
марта 2022. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/18.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство, са ослобођењем од плаћања 70% пореза и 100% доприноса за ПИО по члану 21и
Закона и члану 45з Закона о доприносима, без бенефицираног стажа
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство, са правом послодавца на ослобођење од плаћања 70% пореза на зараду и 100% доприноса за
пензијско и инвалидско осигурање по члану 21и Закона и члану 45з Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. марта 2022. године, без стажа
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство, са ослобођењем од плаћања 70% пореза и 100% доприноса за ПИО по члану 21и
Закона и члану 45з Закона о доприносима, са бенефицираним стажом

После ОВП ОЛ Б 201 28 0 додају се наслов и ОВП ОЛ Б 201 29 0, наслов и ОВП ОЛ Б 201 30 0, наслов и ОВП ОЛ Б 201 31 0, наслов
и ОВП ОЛ Б 201 32 0, наслов и ОВП ОЛ Б 201 33 0, наслов и ОВП ОЛ Б 201 34 0, наслов и ОВП ОЛ Б 201 35 0, наслов и ОВП ОЛ Б 201
36 0, наслов и ОВП ОЛ Б 201 37 0, наслов и ОВП ОЛ Б 201 38 0, који гласе:
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због привремене спречености за рад због повреде на раду или професионалне
болести, са ослобођењем од плаћања 60% пореза и 85% доприноса за ПИО по члану 21ж став 14. тачка 1) Закона и члану 45ђ став 14.
тачка 1) Закона о доприносима

30. децембар 2021.
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Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због привремене спречености за рад због повреде на раду или професионалне болести, са
ослобођењем од плаћања 60% пореза на зараду и 85% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 14. тачка 1) Закона и
члану 45ђ став 14. тачка 1) Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године.
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због привремене спречености за рад због повреде на раду или професионалне
болести, са ослобођењем од плаћања 57% пореза и 82% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због привремене спречености за рад због повреде на раду или професионалне болести, са
ослобођењем од плаћања 57% пореза на зараду и 82% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ
став 16. Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године.
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због привремене спречености за рад због повреде на раду или професионалне
болести, са ослобођењем од плаћања 50% пореза и 75% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због привремене спречености за рад због повреде на раду или професионалне болести, са
ослобођењем од плаћања 50% пореза на зараду и 75% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона
о доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године.
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због привремене спречености за рад због повреде на раду или професионалне
болести, са ослобођењем од плаћања 47% пореза и 72% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због привремене спречености за рад због повреде на раду или професионалне болести, са
ослобођењем од плаћања 47% пореза на зараду и 72% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ
став 16. Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године.
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због привремене спречености за рад због повреде на раду или професионалне
болести, са ослобођењем од плаћања 40% пореза и 65% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због привремене спречености за рад због повреде на раду или професионалне болести, са
ослобођењем од плаћања 40% пореза на зараду и 65% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона
о доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2024. године до 31. децембра 2024. године.
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због привремене спречености за рад због повреде на раду или професионалне
болести, са ослобођењем од плаћања 37% пореза и 62% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због привремене спречености за рад због повреде на раду или професионалне болести, са
ослобођењем од плаћања 37% пореза на зараду и 62% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ
став 16. Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2024. године до 31. децембра 2024. године.
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због привремене спречености за рад због повреде на раду или професионалне
болести, са ослобођењем од плаћања 30% пореза и 55% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због привремене спречености за рад због повреде на раду или професионалне болести, са
ослобођењем од плаћања 30% пореза на зараду и 55% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона
о доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2025. године до 31. децембра 2025. године.
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због привремене спречености за рад због повреде на раду или професионалне
болести, са ослобођењем од плаћања 27% пореза и 52% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због привремене спречености за рад због повреде на раду или професионалне болести, са
ослобођењем од плаћања 27% пореза на зараду и 52% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ
став 16. Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2025. године до 31. децембра 2025. године.
Накнада зараде новозапосленог лица због привремене спречености за рад због повреде на раду или професионалне болести, са
ослобођењем од плаћања 70% пореза и 100% доприноса за ПИО по члану 21з Закона и члану 45ж Закона о доприносима
Накнада зараде новозапосленог лица због привремене спречености за рад због повреде на раду или професионалне болести, са ослобођењем од
плаћања 70% пореза на зараду и 100% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21з Закона и члану 45ж Закона о доприносима,
исплаћена почев од 1. марта 2022. године.
Накнада зараде запосленог због привремене спречености за рад због повреде на раду или професионалне болести, са ослобођењем од
плаћања 70% пореза и 100% доприноса за ПИО по члану 21и Закона и члану 45з Закона о доприносима
Накнада зараде запосленог због привремене спречености за рад због повреде на раду или професионалне болести, са ослобођењем од плаћања
70% пореза на зараду и 100% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21и Закона и члану 45з Закона о доприносима,
исплаћена почев од 1. марта 2022. године.

После ОВП ОЛ Б 202 28 0 додају се наслов и ОВП ОЛ Б 202 29 0, наслов и ОВП ОЛ Б 202 30 0, наслов и ОВП ОЛ Б 202 31 0, наслов
и ОВП ОЛ Б 202 32 0, наслов и ОВП ОЛ Б 202 33 0, наслов и ОВП ОЛ Б 202 34 0, наслов и ОВП ОЛ Б 202 35 0, наслов и ОВП ОЛ Б од
202 36 0, наслов и ОВП ОЛ Б 202 37 0, наслов и ОВП ОЛ Б 202 38 0, који гласе:
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због привремене спречености за рад до 30 дана, са ослобођењем од плаћања 60%
пореза и 85% доприноса за ПИО по члану 21ж став 14. тачка 1) Закона и члану 45ђ став 14. тачка 1) Закона о доприносима
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Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због болести или повреде ван рада, због болести или компликација у вези са одржавањем
трудноће, због прописане мере обавезне изолације, због неге болесног, односно повређеног члана уже породице, изузев детета млађег од три
године, због одређивања за пратиоца болесног лица (чл. 73. и 101. Закона о здравственом осигурању), са правом послодавца на ослобођење од
плаћања 60% пореза на зараду и 85% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 14. тачка 1) Закона и члану 45ђ став 14.
тачка 1) Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године.
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због привремене спречености за рад до 30 дана, са ослобођењем од плаћања 57%
пореза и 82% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због болести или повреде ван рада, због болести или компликација у вези са одржавањем
трудноће, због прописане мере обавезне изолације, због неге болесног, односно повређеног члана уже породице, изузев детета млађег од три
године, због одређивања за пратиоца болесног лица (чл. 73. и 101. Закона о здравственом осигурању), са правом послодавца на ослобођење од
плаћања 57% пореза на зараду и 82% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона
о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године.
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због привремене спречености за рад до 30 дана, са ослобођењем од плаћања 50%
пореза и 75% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због болести или повреде ван рада, због болести или компликација у вези са одржавањем
трудноће, због прописане мере обавезне изолације, због неге болесног, односно повређеног члана уже породице, изузев детета млађег од три
године, због одређивања за пратиоца болесног лица (чл. 73. и 101. Закона о здравственом осигурању), са правом послодавца на ослобођење од
плаћања 50% пореза на зараду и 75% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима,
исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године.
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због привремене спречености за рад до 30 дана, са ослобођењем од плаћања 47%
пореза и 72% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због болести или повреде ван рада, због болести или компликација у вези са одржавањем
трудноће, због прописане мере обавезне изолације, због неге болесног, односно повређеног члана уже породице, изузев детета млађег од три
године, због одређивања за пратиоца болесног лица (чл. 73. и 101. Закона о здравственом осигурању), са правом послодавца на ослобођење од
плаћања 47% пореза на зараду и 72% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона
о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године.
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због привремене спречености за рад до 30 дана, са ослобођењем од плаћања 40%
пореза и 65% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима
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30. децембар 2021.

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због болести или повреде ван рада, због болести или компликација у вези са одржавањем
трудноће, због прописане мере обавезне изолације, због неге болесног, односно повређеног члана уже породице, изузев детета млађег од три
године, због одређивања за пратиоца болесног лица (чл. 73. и 101. Закона о здравственом осигурању), са правом послодавца на ослобођење од
плаћања 40% пореза на зараду и 65% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима,
исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2024. године до 31. децембра 2024. године.
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због привремене спречености за рад до 30 дана, са ослобођењем од плаћања 37%
пореза и 62% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због болести или повреде ван рада, због болести или компликација у вези са одржавањем
трудноће, због прописане мере обавезне изолације, због неге болесног, односно повређеног члана уже породице, изузев детета млађег од три
године, због одређивања за пратиоца болесног лица (чл. 73. и 101. Закона о здравственом осигурању), са правом послодавца на ослобођење од
плаћања 37% пореза на зараду и 62% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона
о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2024. године до 31. децембра 2024. године.
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због привремене спречености за рад до 30 дана, са ослобођењем од плаћања 30%
пореза и 55% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због болести или повреде ван рада, због болести или компликација у вези са одржавањем
трудноће, због прописане мере обавезне изолације, због неге болесног, односно повређеног члана уже породице, изузев детета млађег од три
године, због одређивања за пратиоца болесног лица (чл. 73. и 101. Закона о здравственом осигурању), са правом послодавца на ослобођење од
плаћања 30% пореза на зараду и 55% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима,
исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2025. године до 31. децембра 2025. године.
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због привремене спречености за рад до 30 дана, са ослобођењем од плаћања 27%
пореза и 52% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због болести или повреде ван рада, због болести или компликација у вези са одржавањем
трудноће, због прописане мере обавезне изолације, због неге болесног, односно повређеног члана уже породице, изузев детета млађег од три
године, због одређивања за пратиоца болесног лица (чл. 73. и 101. Закона о здравственом осигурању), са правом послодавца на ослобођење од
плаћања 27% пореза на зараду и 52% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона
о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2025. године до 31. децембра 2025. године.
Накнада зараде новозапосленог лица због привремене спречености за рад до 30 дана, са ослобођењем од плаћања 70% пореза и 100%
доприноса за ПИО по члану 21з Закона и члану 45ж Закона о доприносима
Накнада зараде новозапосленог лица због болести или повреде ван рада, због болести или компликација у вези са одржавањем трудноће, због
прописане мере обавезне изолације, због неге болесног, односно повређеног члана уже породице, изузев детета млађег од три године, због
одређивања за пратиоца болесног лица (чл. 73. и 101. Закона о здравственом осигурању), са правом послодавца на ослобођење од плаћања 70%
пореза на зараду и 100% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21з Закона и члану 45ж Закона о доприносима, исплаћена
почев од 1. марта 2022. године.
Накнада зараде запосленог због привремене спречености за рад до 30 дана, са ослобођењем од плаћања 70% пореза и 100% доприноса
за ПИО по члану 21и Закона и члану 45з Закона о доприносима
Накнада зараде запосленог због болести или повреде ван рада, због болести или компликација у вези са одржавањем трудноће, због прописане
мере обавезне изолације, због неге болесног, односно повређеног члана уже породице, изузев детета млађег од три године, због одређивања
за пратиоца болесног лица (чл. 73. и 101. Закона о здравственом осигурању), са правом послодавца на ослобођење од плаћања 70% пореза на
зараду и 100% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21и Закона и члану 45з Закона о доприносима, исплаћена почев од 1.
марта 2022. године.

ОВП ОЛ Б 203 26 0, 203 27 0 и 203 28 0, мењају се и гласе:
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Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица за време плаћеног одсуства за време прекида рада, односно смањења обима рада до којег
је дошло без кривице запосленог по члану 116. Закона о раду, са ослобођењем од плаћања 70% пореза на зараду и 100% доприноса за пензијско
и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2020. године до 31. децембра
2020. године.

203

27

0

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица за време плаћеног одсуства за време прекида рада, односно смањења обима рада до којег
је дошло без кривице запосленог по члану 116. Закона о раду, са ослобођењем од плаћања 65% пореза на зараду и 95% доприноса за пензијско
и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2021. године до 31. децембра
2021. године.
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Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица за време плаћеног одсуства за време прекида рада, односно смањења обима рада до којег
је дошло без кривице запосленог по члану 116. Закона о раду, са ослобођењем од плаћања 60% пореза на зараду и 85% доприноса за пензијско
и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2022. године до 31. децембра
2022. године.

После ОВП ОЛ Б 203 28 0 додају се наслов и ОВП ОЛ Б 203 29 0, наслов и ОВП ОЛ Б 203 30 0, наслов и ОВП ОЛ Б 203 31 0, наслов
и ОВП ОЛ Б 203 32 0, наслов и ОВП ОЛ Б 203 33 0, наслов и ОВП ОЛ Б 203 34 0, наслов и ОВП ОЛ Б 203 35 0, наслов и ОВП ОЛ Б 203
36 0, наслов и ОВП ОЛ Б 203 37 0, наслов и ОВП ОЛ Б 203 38 0, који гласе:
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица за време плаћеног одсуства за време прекида рада и др. са ослобођењем
од плаћања 60% пореза и 85% доприноса за ПИО по члану 21ж став 14. тачка 1) Закона и члану 45ђ став 14. тачка 1) Закона о
доприносима
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Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица за време плаћеног одсуства за време прекида рада, односно смањења обима рада до којег
је дошло без кривице запосленог по члану 116. Закона о раду, са ослобођењем од плаћања 60% пореза на зараду и 85% доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање по члану 21ж став 14. тачка 1) Закона и члану 45ђ став 14. тачка 1) Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. јануара
2022. године до 31. децембра 2022. године.
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица за време плаћеног одсуства за време прекида рада и др. са ослобођењем од
плаћања 57% пореза и 82% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица за време плаћеног одсуства за време прекида рада, односно смањења обима рада до којег
је дошло без кривице запосленог по члану 116. Закона о раду, са ослобођењем од плаћања 57% пореза на зараду и 82% доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2022. године до
31. децембра 2022. године.
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица за време плаћеног одсуства за време прекида рада и др. са ослобођењем од
плаћања 50% пореза и 75% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица за време плаћеног одсуства за време прекида рада, односно смањења обима рада до којег
је дошло без кривице запосленог по члану 116. Закона о раду, са ослобођењем од плаћања 50% пореза на зараду и 75% доприноса за пензијско
и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2023. године до 31. децембра
2023. године.
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица за време плаћеног одсуства за време прекида рада и др. са ослобођењем од
плаћања 47% пореза и 72% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица за време плаћеног одсуства за време прекида рада, односно смањења обима рада до којег
је дошло без кривице запосленог по члану 116. Закона о раду, са ослобођењем од плаћања 47% пореза на зараду и 72% доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2023. године до
31. децембра 2023. године.
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Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица за време плаћеног одсуства за време прекида рада и др. са ослобођењем од
плаћања 40% пореза и 65% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима
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Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица за време плаћеног одсуства за време прекида рада, односно смањења обима рада до којег
је дошло без кривице запосленог по члану 116. Закона о раду, са ослобођењем од плаћања 40% пореза на зараду и 65% доприноса за пензијско
и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2024. године до 31. децембра
2024. године.
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица за време плаћеног одсуства за време прекида рада и др. са ослобођењем од
плаћања 37% пореза и 62% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица за време плаћеног одсуства за време прекида рада, односно смањења обима рада до којег
је дошло без кривице запосленог по члану 116. Закона о раду, са ослобођењем од плаћања 37% пореза на зараду и 62% доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2024. године до
31. децембра 2024. године.
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица за време плаћеног одсуства за време прекида рада и др. са ослобођењем од
плаћања 30% пореза и 55% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица за време плаћеног одсуства за време прекида рада, односно смањења обима рада до којег
је дошло без кривице запосленог по члану 116. Закона о раду, са ослобођењем од плаћања 30% пореза на зараду и 55% доприноса за пензијско
и инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2025. године до 31. децембра
2025. године.
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица за време плаћеног одсуства за време прекида рада и др. са ослобођењем од
плаћања 27% пореза и 52% доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица за време плаћеног одсуства за време прекида рада, односно смањења обима рада до којег
је дошло без кривице запосленог по члану 116. Закона о раду, са ослобођењем од плаћања 27% пореза на зараду и 52% доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2025. године до
31. децембра 2025. године.
Накнада зараде новозапосленог лица за време плаћеног одсуства за време прекида рада и др. са ослобођењем од плаћања 70% пореза и
100% доприноса за ПИО по члану 21з Закона и члану 45ж Закона о доприносима
Накнада зараде новозапосленог лица за време плаћеног одсуства за време прекида рада, односно смањења обима рада до којег је дошло без
кривице запосленог по члану 116. Закона о раду, са ослобођењем од плаћања 70% пореза на зараду и 100% доприноса за пензијско и инвалидско
осигурање по члану 21з Закона и члану 45ж Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. марта 2022. године.
Накнада зараде запосленог за време плаћеног одсуства за време прекида рада и др. са ослобођењем од плаћања 70% пореза и 100%
доприноса за ПИО по члану 21и Закона и члану 45з Закона о доприносима
Накнада зараде запосленог за време плаћеног одсуства за време прекида рада, односно смањења обима рада до којег је дошло без кривице
запосленог по члану 116. Закона о раду, са ослобођењем од плаћања 70% пореза на зараду и 100% доприноса за пензијско и инвалидско
осигурање по члану 21и Закона и члану 45з Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. марта 2022. године.

Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.
Број 110-00-611/2021-04
У Београду, 30. децембра 2021. године
Министар,
Синиша Мали, с.р.

6180

На основу члана 4. став 7, члана 6. став 5. и члана 7. став 3.
Закона о електронском фактурисању („Службени гласник РС”, бр.
44/21 и 129/21),
Министар финансија доноси

П РА В И Л Н И К
о изменама Правилника о елементима електронске
фактуре, форми и начину доставе пратеће и друге
документације кроз систем електронских фактура,
начину и поступку електронског евидентирања
обрачуна пореза на додату вредност у систему
електронских фактура и начину примене стандарда
електронског фактурисања
Члан 1.
У Правилнику о елементима електронске фактуре, форми и
начину доставе пратеће и друге документације кроз систем електронских фактура, начину и поступку електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских
фактура и начину примене стандарда електронског фактурисања
(„Службени гласник РС”, број 69/21), у члану 1. речи: „(„Службени гласник РС”, број 44/21 – у даљем тексту: Закон)” замењују се
речима: „(„Службени гласник РС”, бр. 44/21 и 129/21 – у даљем
тексту: Закон)”.
Члан 2.
У члану 11. речи: „1. јануара 2022. године” замењују се речима: „1. фебруара 2022. године”.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-341/2021-41-2
У Београду, 30. децембра 2021. године
Министар,
Синиша Мали, с.р.

6181

На основу члана 5. став 10. и члана 9. став 5. Закона о електронском фактурисању („Службени гласник РС”, бр. 44/21 и
129/21),
Министар финансија доноси

П РА В И Л Н И К
о изменама и допуни Правилника о начину и поступку
регистровања за приступ систему електронских
фактура, начину приступања и коришћења система
електронских фактура и начину коришћења података
који су доступни у систему електронских фактура
Члан 1.
У Правилнику о начину и поступку регистровања за приступ
систему електронских фактура, начину приступања и коришћења
система електронских фактура и начину коришћења података који
су доступни у систему електронских фактура („Службени гласник
РС”, број 69/21), у члану 5. став 1. речи: „(„Службени гласник РС”,
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број 44/21 – у даљем тексту: Закон)” замењују се речима: „(„Службени гласник РС”, бр. 44/21 и 129/21 – у даљем тексту: Закон)”.
Члан 2.
У члану 10. став 1. после речи: „(у даљем тексту: орган)” додају се запета и речи: „као и субјектима јавног сектора који су уговорне стране у оквирним споразумима у смислу члана 5. став 3.
Закона,”, а речи: „ће бити” замењују се речју: „биће”.
Члан 3.
У члану 11. став 3. речи: „1. јануара 2022. године” замењују
се речима: „1. маја 2022. године”.
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-340/2021-41-2
У Београду, 30. децембра 2021. године
Министар,
Синиша Мали, с.р.

2) налазе се у границама подручја националног парка одређеним Законом о националним парковима (,,Службени гласник РСˮ,
бр. 84/15 и 95/18 – др. закон);
3) налазе се у девастираним подручјима у складу са Уредбом
о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину (,,Службени гласник РСˮ,
број 104/14).
Члан 3.
Подручја са отежаним условима рада у пољопривреди која
испуњавају критеријум из члана 2. тачка 1) овог правилника дата
су у Прилогу 1 – Списак насеља у планинским подручјима, који је
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Подручја са отежаним условима рада у пољопривреди која
испуњавају критеријум из члана 2. тачка 2) овог правилника дата
су у Прилогу 2 – Списак насеља у границама подручја националних паркова, који је одштампан уз овај правилник и чини његов
саставни део.
Подручја са отежаним условима рада у пољопривреди која
испуњавају критеријум из члана 2. тачка 3) овог правилника дата
су у Прилогу 3 – Списак насеља у девастираним подручјима, који
је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
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Члан 4.
Даном почетка примене овог правилника престаје да важи
Правилник о одређивању подручја са отежаним условима рада у
пољопривреди (,,Службени гласник РСˮ, број 122/21).

П РА В И Л Н И К

Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србијеˮ, а примењује
се од 1. јануара 2022. године.

На основу члана 12. став 3. Закона о електронском фактурисању („Службени гласник РС”, бр. 44/21 и 129/21),
Министар финансија доноси

о измени Правилника о начину поступања Централног
информационог посредника

Број 110-00-212/2021-09
У Београду, 29. децембра 2021. године
Министар,
Бранислав Недимовић, с.р.

Члан 1.
У Правилнику о начину поступања Централног информационог посредника („Службени гласник РС”, број 69/21), у члану 6.
речи: „1. јануара 2022. године” замењују се речима: „1. фебруара
2022. године”.

Прилог 1.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-339/2021-41-2
У Београду, 30. децембра 2021. године
Министар,
Синиша Мали, с.р.

СПИСАК НАСЕЉА У ПЛАНИНСКИМ ПОДРУЧЈИМА
Редни
број
1.

ОПШТИНА/ГРАД
Александровац

Бзенице
Ботурићи
Братићи
Велика Врбница

6183

Веља Глава

На основу члана 3. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС”, бр. 10/13,
142/14, 103/15 и 101/16),
Министар пољопривредe, шумарства и водопривреде доноси

Вранштица
Горњи Вратари
Грчак
Доњи Вратари
Јелакци

П РА В И Л Н И К

Козница
Латковац

о одређивању подручја са отежаним условима рада у
пољопривреди

Лесеновци
Лесковица
Плеш

Члан 1.
Овим правилником одређују се подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, за период од три године.
Члан 2.
Статус подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, у складу са овим правилником, има насељено место на територији општине, односно града или цела територија општине, односно сва насељена места на територији општине која испуњавају
бар један од следећих критеријума, и то:
1) налазе се у планинским подручјима на просечној надморској висини од 500 m и преко 500 m, према подацима Републичког
геодетског завода;

НАСЕЉЕ

Плоча
Пуховац
Ржаница
Рогавчина
Рокци
Старци
Стрменица
2.

Алексинац

Вукања
Голешница
Липовац
Породин
Преконози

30. децембар 2021.
Редни
број

3.

4.
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ОПШТИНА/ГРАД

Ариље

Бабушница

НАСЕЉЕ

Редни
број

ОПШТИНА/ГРАД
Добротин

Црна Бара

Драксин

Бјелуша

Дуб

Бреково

Заглавак

Висока

Заовине

Вране

Зарожје

Гривска

Зауглине

Добраче

Злодол

Крушчица

Јагоштица

Латвица

Јакаљ

Миросаљци

Јеловик

Радобуђа

Коњска Река

Радошево

Љештанско

Северово

Мала Река

Ступчевићи

Овчиња

Трешњевица

Оклетац

Александровац

Пепељ

Бабушница

Перућац

Бердуј

Пилица

Берин Извор

Придоли

Богдановац

Растиште

Братишевац

Рача

Брестов Дол

Рогачица

Вава

Сијерач

Валниш

Солотуша

Велико Боњинце

Стрмово

Војници
Врело

Церје
6.

Бела Паланка

Бежиште

Горње Крњино

Вета

Горњи Стрижевац

Витановац

Горчинце

Врандол

Грнчар

Вргудинац

Дол

Горња Глама

Доње Крњино

Горња Коритница

Доњи Стрижевац

Горњи Рињ

Драгинац

Градиште

Дучевац

Дивљана

Завидинце

Долац (село)

Звонце

Доња Глама

Извор

Доња Коритница

Јасенов Дел

Доњи Рињ

Калуђерово

Дражево

Камбелевац

Клисура

Кијевац

Козја

Лесковица

Космовац

Линово

Крупац

Љуберађа

Мирановац

Масуровац

Мирановачка Кула

Нашушковица

Мокра

Остатовица

Ново Село

Пресека

Ореовац

Проваљеник

Пајеж

Радињинце

Теловац

Радосињ

Топоница

Радошевац

Црнче

Раков Дол

Бајина Башта

Бабин Кал

Вучи Дел

Ракита

5.

НАСЕЉЕ

Рсовац

Шљивовик
7.

Блаце

Више Село

Раљин

Врбовац

Ресник

Горња Јошаница

Стол

Горње Гргуре

Стрелац

Доња Рашица

Студена

Дрешница

Сурачево

Качапор

Црвена Јабука

Музаће

Штрбовац

Попова

Бесеровина

Пребреза

Гвоздац

Претрешња
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Редни
број

8.

9.

10.

11.

30. децембар 2021.

ОПШТИНА/ГРАД

Бојник

Бољевац

Бор

Босилеград

НАСЕЉЕ

Редни
број

ОПШТИНА/ГРАД
Бозољин

Рашица

Боранци

Сибница

Брђани

Џепница

Брзеће

Боринце

Будиловина

Добра Вода

Велика Грабовница

Ивање

Витоше

Магаш

Влајковци

Мајковац

Горње Левиће

Ображда

Горњи Липовац

Боговина

Град

Добро Поље

Градац

Јабланица

Грашевци

Криви Вир

Домишевина

Луково

Доње Левиће

Мали Извор

Доњи Липовац

Мирово

Дренова

Подгорац

Дртевци

Ртањ

Ђерекаре

Рујиште

Жарево

Бор

Жиљци

Бучје

Жуње

Горњане

Иричићи

Злот

Кнежево

Кривељ

Кобиље

Лука

Ковизле

Танда

Кочине

Топла

Крива Река

Барје

Ливађе

Белут

Мала Грабовница

Бистар

Милентија

Босилеград

Осреци

Бранковци

Паљевштица

Бресница

Равниште

Буцељево

Радманово

Голеш

Радуње

Гложје

Рибари

Горња Љубата

Стануловиће

Горња Лисина

Судимља

Горња Ржана

Тршановци

Горње Тламино

Чокотар

Грујинци
Доганица

12.

Брус

НАСЕЉЕ

Придворица

Шошиће
13.

Бујановац

Бараљевац

Доња Љубата

Биљача

Доња Лисина

Богдановац

Доња Ржана

Братоселце

Доње Тламино

Брезница

Дукат

Брњаре

Жеравино

Буштрање

Зли Дол

Велики Трновац

Извор

Воганце

Јарешник

Врбан

Караманица

Добросин

Милевци

Доње Ново Село

Млекоминци

Дрежница

Мусуљ

Ђордевац

Назарица

Зарбинце

Паралово

Јабланица

Плоча

Јастребац

Радичевци

Кленике

Рајчиловци

Клиновац

Ресен

Кончуљ

Рибарци

Кошарно

Рикачево

Куштица

Црноштица

Летовица

Батоте

Лопардинце

Бело Поље

Лукарце

Блажево

Лучане

30. децембар 2021.
Редни
број

14.

Број 132

ОПШТИНА/ГРАД

Ваљево

НАСЕЉЕ

Редни
број

ОПШТИНА/ГРАД

Горња Лопушња

Муховац

Горњи Дејан

Неговац

Горњи Орах

Несалце

Горњи Присјан

Ново Село

Градиште

Претина

Гумериште

Прибовце

Гуњетина

Равно Бучје

Доња Лопушња

Русце

Доње Гаре

Света Петка

Доњи Присјан

Себрат

Добровиш

Сејаце

Златићево

Спанчевац

Јаворје

Старац

Јаковљево

Сухарно

Јастребац

Трејак

Козило

Узово

Комарица

Чар

Липовица

Бачевци

Острц

Брезовице

Пржојне

Вујиновача

Равна Гора

Горње Лесковице

Равни Дел

Доње Лесковице

Самарница

Дивчибаре

Средор

Мијачи

Страњево

Пријездић
Равње

15.

16.

Владичин Хан

Власотинце

НАСЕЉЕ

Мали Трновац

Црна Бара
17.

Врање

Барбарушинце

Ребељ

Барелић

Ситарице

Бели Брег

Станина Река

Бојин Дел

Совач

Буљесовце

Суводање

Буштрање

Сушица

Вишевце

Таор

Власе

Тубравић

Врање

Бачвиште

Вртогош

Белановце

Големо Село

Белишево

Горња Отуља

Богошево

Горње Жапско

Брестово

Горње Пунушевце

Гариње

Горње Требешиње

Горње Јабуково

Градња

Доње Јабуково

Добрејанце

Зебинце

Доње Пунушевце

Јагњило

Драгобужде

Јастребац

Дреновац

Јовац

Дубница

Кацапун

Дулан

Козница

Дупељево

Копитарце

Катун

Костомлатица

Клашнице

Кукавица

Копањане

Куново

Коћура

Лебет

Крушева Глава

Летовиште

Лалинце

Љутеж

Лепчинце

Мањак

Луково

Мртвица

Марганце

Островица

Мечковац

Равна Река

Мијаковце

Рдово

Мијовце

Репиште

Миливојце

Ружић

Наставце

Солачка Сена

Нова Брезовица

Срнећи Дол

Обличка Сена

Алексине

Оштра Глава

Борин До

Пљачковица

Брезовица

Преображење

119

120
Редни
број
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30. децембар 2021.

ОПШТИНА/ГРАД

НАСЕЉЕ

Редни
број

ОПШТИНА/ГРАД
Грабовица

Русце

Доња Врбава

Сикирје

Дренова

Смиљевић

Дружетићи

Содерце

Јабланица

Средњи Дел

Коштунићи

Станце

Мајдан

Стара Брезовица

Полом

Стрешак

Рудник

Струганица

Сврачковци

Студена

Срезојевци

Сурдул

Теочин

Тесовиште

22.

Деспотовац

19.

20.

21.

Врањска Бања

Врњачка Бања

Гаџин Хан

Горњи Милановац

Баре

Тибужде

Жидиље

Трстена

Јеловац

Тумба

Маквиште

Ћурковица

Равна Река

Урманица

Сењски Рудник

Ушевце

Сладаја

Честелин
18.

НАСЕЉЕ

Рождаце

Бабина Пољана

Стрмостен
23.

Димитровград

Бољев Дол

Бујковац

Бански Дол

Дуга Лука

Барје

Изумно

Бачево

Клисурица

Било

Крива Феја

Браћевци

Корбевац

Бребевница

Корбул

Верзар

Лева Река

Височки Одоровци

Липовац

Влковија

Несврта

Врапча

Првонек

Гојин Дол

Себеврање

Горња Невља

Сливница

Горњи Криводол

Стари Глог

Градиње

Топлац

Грапа

Црни Врх

Гуленовци

Гоч

Димитровград

Отроци

Доња Невља

Рсавци

Доњи Криводол

Станишинци

Драговита

Велики Вртоп

Жељуша

Велики Крчимир

Изатовци

Виландрица

Искровци

Гаре

Каменица

Горње Драговље

Куса Врана

Горњи Душник

Лукавица

Доње Драговље

Мазгош

Јагличје

Мојинци

Калетинац

Паскашија

Копривница

Петачинци

Личје

Петерлаш

Мали Вртоп

Планиница

Мали Крчимир

Поганово

Овсињинац

Прача

Семче

Протопопинци

Сопотница

Радејна

Ћелије

Сенокос

Шебет

Скрвеница

Бело Поље

Сливница

Бершићи

Смиловци

Богданица
Брајићи

Трнски Одоровци
24.

Жагубица

Жагубица

Брезна

Изварица

Гојна Гора

Јошаница

Горња Црнућа

Лазница

Горњи Бањани

Липе

Горњи Бранетићи

Милановац

30. децембар 2021.
Редни
број

25.
26.
27.

Број 132

ОПШТИНА/ГРАД

Житорађа
Зајечар
Ивањица

НАСЕЉЕ

Редни
број

ОПШТИНА/ГРАД

НАСЕЉЕ

Осаница

Габровница

Селиште

Дејановац

Суви До

Дрвник

Асановац

Зоруновац

Зладовац

Зубетинац

Ласово

Иново

Мариновац

Јаловик Извор

Бедина Варош

Јања

Братљево

Кожељ

Брезова

Крента

Брусник

Локва

Будожеља

Мањинац

Буковица

Миљковац

Васиљевићи

Мучибаба

Вионица

Ново Корито

Врмбаје

Ошљане

Вучак

Папратна

Глеђица

Понор

Градац

Причевац

Дајићи

Равно Бучје

Девићи

Радичевац

Деретин

Репушница

Добри До

Сврљишка Топла

Дубрава

Скробница

Ерчеге

Стањинац

Јаворска Равна Гора

Старо Корито

Катићи

Татрасница

Клекова

Ћуштица

Ковиље

Црни Врх

Комадине

Шарбановац

Коритник

Шести Габар

Косовица
Куманица

Шуман Топла
30.

Косјерић

Бјелоперица

Кушићи

Варда

Лиса

Галовићи

Луке

Годечево

Мана

Годљево

Маскова

Горња Полошница

Медовине

Доња Полошница

Међуречје

Дреновци

Мочиоци

Дубница

Опаљеник

Косјерић (село)

Осоница

Маковиште

Пресека

Мионица

Прилике

Мрчићи

Равна Гора

Мушићи

Радаљево

Парамун

Ровине

Радановци

Рокци

Росићи

Свештица

Руда Буква

Сивчина

Сеча Река

Смиљевац

Скакавци

Чечина

Стојићи

Шареник

Субјел

Шуме

Тубићи
Цикоте

28.

Кнић

Бајчетина

29.

Књажевац

Алдина Река
Алдинац

Шеврљуге
31.

Крагујевац

Аџине Ливаде

Балинац

Дулене

Балта Бериловац

Каменица

Бањски Орешац

Љубичевац

Бели Поток
Божиновац

Рамаћа
32.

Краљево

Баре

Бучје

Бзовик

Васиљ

Богутовац

Видовац

Бојанићи

Влашко Поље

Борово

Вртовац

Брезна

121

122

Број 132

Редни
број

33.

34.

35.

30. децембар 2021.

ОПШТИНА/ГРАД

Крупањ

Крушевац

Куршумлија

НАСЕЉЕ

Редни
број

ОПШТИНА/ГРАД

НАСЕЉЕ

Брезова

Заграђе

Бресник

Зебица

Врх

Иван Кула

Гледић

Игриште

Гокчаница

Коњува

Долац

Космача

Дражиниће

Крток

Ђаково

Купиново

Замчање

Куршумлијска Бања

Засад

Кутлово

Каменица

Луково

Камењани

Љутова

Лопатница

Љуша

Маглич

Магово

Матаруге

Мала Косаница

Међуречје

Матарова

Мељаница

Мачја Стена

Милиће

Мердаре

Мланча

Мерћез

Орља Глава

Механе

Плана

Мирница

Полумир

Мрча

Предоле

Невада

Раваница

Орловац

Река

Паваштица

Рудно

Парада

Рудњак

Пачарађа

Савово

Перуника

Станча

Пљаково

Тадење

Преветица

Тепече

Прекорађа

Толишница

Пролом

Трговиште

Равни Шорт

Ушће

Растелица

Церје

Рача

Богоштица

Рударе

Брштица

Сагоњево

Кржава

Самоково

Планина

Свињиште

Томањ

Секирача

Шљивова

Селиште

Бољевац

Селова

Буци

Сеоце

Наупаре

Спанце

Петина

Тачевац

Рибарска Бања

Тијовац

Рлица

Требиње

Сеземче

Трећак

Срндаље

Трмка

Бабица

Трн

Баћоглава

Трпезе

Васиљевац

Шатра

Велико Пупавце

Штава

Висока

36.

Кучево

Влахиња

37.

Лебане

Церемошња
Бувце

Врело

Дрводељ

Вукојевац

Клајић

Горње Точане

Липовица

Дабиновац

Петровац

Дегрмен

Пороштица

Дединац

Радевце

Дешишка

Рафуна

Добри До
Дубрава

Слишане
38.

Лесковац

Бабичко

Ђаке

Бистрица

Жалица

Боћевица

Жегрова

Бричевље

Жуч

Букова Глава

30. децембар 2021.
Редни
број

Број 132

ОПШТИНА/ГРАД

НАСЕЉЕ
Велика Сејаница

Редни
број
42.

ОПШТИНА/ГРАД
Мајданпек

Виље Коло

Дебели Луг

Вучје

Јасиково

Гагинце
Голема Њива

39.

Лучани

НАСЕЉЕ
Влаоле

Лесково
43.

Медвеђа

Богуновац

Горина

Боровац

Горња Купиновица

Варадин

Граово

Велика Браина

Дедина Бара

Врапце

Јарсеново

Горња Лапаштица

Калуђерце

Горњи Бучумет

Ковачева Бара

Горњи Гајтан

Крпејце

Грбавце

Личин Дол

Губавце

Мелово

Доња Лапаштица

Мрковица

Доњи Гајтан

Накривањ

Дренце

Несврта

Ђулекаре

Ново Село

Капит

Ораовица (код Грделице)

Леце

Оруглица

Мала Браина

Падеж

Маровац

Палојце

Маћедонце

Пискупово

Маћедонце (Реткоцерско)

Предејане (село)

Медевце

Равни Дел

Мркоње

Слатина

Петриље

Ступница

Пороштица

Сушевље

Пусто Шилово

Тулово

Равна Бања

Црвени Брег

Реткоцер

Црковница

Свирце

Црцавац

Сијарина

Чукљеник

Сијаринска Бања

Бели Камен

Спонце

Вича

Средњи Бучумет

Властељице

Стара Бања

Вучковица

Стубла

Горачићи

Туларе

Горња Краварица

Тупале

Горњи Дубац
Граб

Чокотин
44.

Мерошина

Губеревци
Доњи Дубац

Девча
Чубура

45.

Мионица

Горњи Лајковац

Дучаловићи

Мратишић

Зеоке

Осеченица

Каона

Крчмар

Котража

Планиница

Лучани (село)

46.

Неготин

Поповица

Милатовићи

47.

Ниш – општина Црвени Крст

Лесковик

Пшаник

48.

Ниш – општина Нишка Бања

Банцарево

Ртари

Горња Студена

Рти

Доња Студена

40.

Љиг

Ба

Коритњак

41.

Љубовија

Горња Љубовиђа

Куновица

Горња Оровица

Манастир

Горње Кошље

Равни До

Грчић

Радикина Бара

Дрлаче

Раутово

Леовић

Сићево

Оровичка Планина

49.

Ниш – општина Палилула

Бербатово

Постење

50.

Ниш – општина Пантелеј

Врело

Рујевац

Ореовац

Савковић
Селенац

Церје
51.

Нова Варош

Акмачићи

Соколац

Амзићи

Торник

Бистрица

Цапарић

Божетићи

123

124
Редни
број

52.
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ОПШТИНА/ГРАД

Нови Пазар

НАСЕЉЕ

Редни
број

ОПШТИНА/ГРАД

НАСЕЉЕ

Брдо

Јова

Буковик

Кашаљ

Бурађа

Ковачево

Вилови

Кожље

Вранеша

Копривница

Горња Бела Река

Косуриће

Горње Трудово

Крушево

Дебеља

Кузмичево

Доња Бела Река

Леча

Драглица

Лопужње

Дражевићи

Лукаре

Дрмановићи

Лукарско Гошево

Јасеново

Лукоцрево

Комарани

Мишчиће

Кућани

Мур

Љепојевићи

Мухово

Мишевићи

Неготинац

Негбина

Нови Пазар

Нова Варош

Одојевиће

Ојковица

Окосе

Радијевићи

Осаоница

Радоиња

Осоје

Рутоши

Охоље

Сеништа

Павље

Тиква

Паралово

Тисовица

Пасји Поток

Трудово

Пиларета

Челице

Побрђе

Штитково

Пожега

Алуловиће

Пожежина

Бајевица

Полокце

Бања

Попе

Баре

Постење

Батњик

Прћенова

Бекова

Пуста Тушимља

Беле Воде

Пустовлах

Ботуровина

Радаљица

Брђани

Рајетиће

Брестово

Рајковиће

Варево

Рајчиновићка Трнава

Вевер

Рајчиновиће

Видово

Раковац

Витковиће

Раст

Војковиће

Себечево

Војниће

Ситниче

Врановина

Скуково

Вучиниће

Слатина

Вучја Локва

Смилов Лаз

Голице

Средња Тушимља

Горња Тушимља

Страдово

Гошево

Судско Село

Грађановиће

Тенково

Грачане

Трнава

Грубетиће

Туново

Дежева

Хотково

Дојиновиће

Цоковиће

Долац

Чашић Долац

Дољани

Шавци

Драгочево

Шароње

Драмиће
Жуњевиће

Штитаре
53.

Осечина

Забрђе
Златаре
Иванча

Царина
54.

Параћин

Избице

Јанча

Клачевица
Горња Мутница

Јабланица
Јавор

Драгодол
Скадар

Буљане
55.

Пирот

Базовик
Басара
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Редни
број
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ОПШТИНА/ГРАД

НАСЕЉЕ

Редни
број

ОПШТИНА/ГРАД
Сврачково

Бериловац

Средња Добриња

Беровица

Табановићи

Брлог
Велика Лукања

Тометино Поље
57.

Прешево

Берчевац

Височка Ржана

Бујић

Власи

Буковац

Горња Држина

Буштрање

Гостуша

Гаре

Градашница

Големи Дол

Добри До

Горња Шушаја

Дојкинци

Госпођинце

Засковци

Депце

Извор

Илинце

Јалботина

Курбалија

Јеловица

Љаник

Камик

Мађаре

Копривштица

Миратовац

Костур

Норча

Крупац

Ораовица

Куманово

Печено

Мали Суводол

Прешево

Милојковац

Рајинце

Мирковци

Ранатовце

Нишор

Рељан

Нови Завој

Свињиште

Обреновац

Сефер

Ореовица

Славујевац

Орља

Станевце

Осмакова

Стрезовце

Паклештица

Трнава

Петровац

Пожега

Алиђерце

Велики Суводол

Пасјач

56.

НАСЕЉЕ

Бела

Церевајка
58.

Прибој

Бања

Планиница

Батковићи

Покревеник

Брезна

Понор

Бучје

Присјан

Добриловићи

Рагодеш

Живинице

Расница

Забрђе

Росомач

Забрњица

Рсовци

Заградина

Рудиње

Заостро

Сиња Глава

Јелача

Славиња

Калафати

Срећковац

Калуђеровићи

Станичење

Касидоли

Темска

Кратово

Топли До

Крњача

Церев Дел

Кукуровићи

Церова

Мажићи

Црноклиште

Милијеш

Чиниглавци

Плашће

Шугрин

Пожегрмац

Велика Јежевица

Прибојска Голеша

Горња Добриња

Прибојске Челице

Доња Добриња

Рача

Дражиновићи

Ритошићи

Душковци

Сјеверин

Засеље

Сочице

Лорет

Стрмац

Љутице

Херцеговачка Голеша

Мала Јежевица

Црнуговићи

Мршељи

Црнузи

Папратиште
Речице

Читлук
59.

Пријепоље

Аљиновићи

Роге

Балићи

Рупељево

Баре
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број
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ОПШТИНА/ГРАД

НАСЕЉЕ

Редни
број

ОПШТИНА/ГРАД

НАСЕЉЕ

Бискупићи

Слатина

Бјелахова

Сопотница

Брајковац

Ташево

Брвине

Хисарџик

Бродарево

Хрта

Буковик

Црквени Тоци

Виницка

Чадиње

Врбово

Чаушевићи

Гојаковићи
Горње Бабине

Џурово
60.

Прокупље

Арбанашка

Горње Горачиће

Баботинац

Горњи Страњани

Бајчинце

Гостун

Балчак

Грачаница

Бели Камен

Гробнице

Богујевац

Дивци

Бреговина

Доње Бабине

Бресник

Доњи Страњани

Букулорам

Дренова

Бучинце

Душманићи

Велика Плана

Ђурашићи

Видовача

Забрдњи Тоци

Власово

Завинограђе

Водице

Залуг

Гласовик

Заступ

Горња Бресница

Звијезд

Горња Речица

Ивање

Горњи Статовац

Ивезићи

Грабовац

Избичањ

Добротић

Јабука

Доња Бресница

Јунчевићи

Доњи Статовац

Камена Гора

Драги Део

Караула

Житни Поток

Карошевина

Јабучево

Каћево

Јовине Ливаде

Кашице

Клисурица

Ковачевац

Крушевица

Копривна

Кожинце

Косатица

Костеница

Кошевине

Микуловац

Крушево

Миљковица

Кучин

Мрљак

Лучице

Нови Ђуровац

Матаруге

Обртинце

Међани

Пасјача

Мијани

Пестиш

Мијоска

Пискаље

Милаковићи

Ранкова Река

Милешево

Ргаје

Милошев До

Средњи Статовац

Миљевићи

Стари Ђуровац

Мрчковина

Старо Село

Мушковина

Товрљане

Ораовац

Трнови Лаз

Орашац

Џигољ

Осоје

Шевиш

Оштра Стијена

Широке Њиве

Поткрш

61.

Ражањ

Поток

62.

Рашка

Грабово
Бадањ

Правошево

Баљевац

Прањци

Бела Стена

Пријепоље

Бело Поље

Расно

Беоци

Ратајска

Биниће

Седобро

Биочин

Сељане

Боровиће

Сељашница

Боће

Скокуће

Брвеница

30. децембар 2021.
Редни
број
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ОПШТИНА/ГРАД

НАСЕЉЕ

Редни
број

ОПШТИНА/ГРАД
Лалинац

Војмиловићи

Лозан

Вртине

Луково

Гњилица

Манојлица

Гостирадиће

Мечји До

Градац

Околиште

Драганићи

Округлица

Жерађе

Периш

Жутице

Преконога

Зарево

Радмировац

Јошаничка Бања

Рибаре

Казновиће

Сливје

Карадак

Тијовац

Ковачи

63.

64.

Рековац

Сврљиг

НАСЕЉЕ

Варево

Црнољевица

Копаоник

65.

Севојно

Корлаће

66.

Сјеница

Севојно
Аливеровиће

Кравиће

Багачиће

Кремиће

Баре

Крушевица

Бачија

Курићи

Биоц

Кућане

Блато

Лисина

Богути

Луково

Божов Поток

Милатковиће

Бољаре

Муре

Боришиће

Ново Село

Боровиће

Носољин

Бреза

Орахово

Брњица

Павлица

Буђево

Панојевиће

Вапа

Пискања

Весковиће

Плавково

Височка

Плешин

Вишњева

Побрђе

Вишњице

Покрвеник

Врапци

Поцесје

Врбница

Радошиће

Врсјенице

Раковац

Голубан

Рвати

Горње Лопиже

Рудница

Гошево

Себимиље

Грабовица

Семетеш

Градац

Супње

Гргаје

Тиоџе

Долиће

Трнава

Доње Горачиће

Црна Глава

Доње Лопиже

Шипачина

Драгојловиће

Богалинац

Дражевиће

Доброселица

Дружиниће

Жупањевац

Дубница

Каленићки Прњавор

Дуга Пољана

Надрље

Дунишиће

Сиљевица

Дујке

Шљивица

Жабрен

Белоиње

Житниће

Бурдимо

Забрђе

Бучум

Зајечиће

Влахово

Захумско

Галибабинац

Јевик

Грбавче

Језеро

Гулијан

Калипоље

Гушевац

Камешница

Давидовац

Кањевина

Драјинац

Карајукића Бунари

Ђуринац

Кијевци

Извор

Кладница

Копајкошара

Кнежевац

Лабуково

Козник
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ОПШТИНА/ГРАД

НАСЕЉЕ

Редни
број

ОПШТИНА/ГРАД
Битврђа

Крајиновиће

Божица

Криваја

Власина Округлица

Крња Јела

Власина Рид

Крстац

Власина Стојковићева

Крће

Вучаделце

Лијева Река

Горња Козница

Љутаје

Горње Романовце

Машовиће

Грознатовци

Медаре

Дањино Село

Међугор

Дикава

Милићи

Доње Романовце

Папиће

Драјинци

Петрово Поље

Дуги Дел

Плана

Јелашница

Пода

Кијевац

Понорац

Клисура

Праља

Колуница

Раждагиња

Кострошевци

Расно

Лескова Бара

Распоганче

Масурица

Растеновиће

Мачкатица

Рашковиће

Ново Село

Сјеница

Паља

Скрадник

Рђавица

Страјиниће

Стајковце

Ступ

Стрезимировци

Сугубине

Сувојница

Сушица

Сурдулица

Трешњевица

Сухи Дол

Тријебине

Топли До

Тузиње

Топли Дол

Тутиће

Троскач

Увац
Угао

Ћурковица
69.

Топола

Урсуле
Фијуљ

68.

Сокобања

Сурдулица

Војковци
Гуришевци

Ушак

67.

НАСЕЉЕ

Кокошиће

Јарменовци
70.

Трговиште

Бабина Пољана

Царичина

Барбаце

Цетановиће

Владовце

Црвско

Голочевац

Црчево

Горновац

Чедово

Горња Трница

Чипаље

Горњи Козји Дол

Читлук

Горњи Стајевац

Шаре

Дејанце

Штаваљ

Доња Трница

Шушуре

Доњи Козји Дол

Блендија

Доњи Стајевац

Врбовац

Думбија

Врмџа

Ђерекарце

Дуго Поље

Зладовце

Језеро

Калово

Јошаница

Лесница

Левовик

Мала Река

Милушинац

Марганце

Мужинац

Мездраја

Николинац

Нови Глог

Ново Село

Ново Село

Раденковац

Петровац

Ресник

Пролесје

Рујевица

Радовница

Сесалац

Рајчевце

Сокобања

Сурлица

Церовица

Трговиште

Читлук

Црвени Град

Шарбановац

Црна Река

Бацијевце

Црновце

30. децембар 2021.
Редни
број

71.

72.

Број 132

ОПШТИНА/ГРАД

Трстеник

Тутин

НАСЕЉЕ

Редни
број

ОПШТИНА/ГРАД

НАСЕЉЕ

Шајинце

Ораше

Шапранце

Орље

Широка Планина

Островица

Шумата Трница

Паљево

Горњи Дубич

Пископовце

Лободер

Пленибабе

Рајинац

Покрвеник

Планиница

Попе

Стублица

Попиће

Араповиће

Потреб

Баљен

Пружањ

Батраге

Радуховце

Баћица

Радуша

Биохане

Рамошево

Блаца

Режевиће

Бовањ

Рибариће

Бороштица

Рудница

Браћак

Руђа

Брегови

Саш

Брнишево

Северни Кочарник

Бујковиће

Смолућа

Веље Поље

Старчевиће

Весениће

Струмце

Врапче

Суви До

Врба

Точилово

Глоговик

Тутин

Глухавица

Ћулије

Гнила

Црквине

Годово

Чаровина

Горњи Црниш

Чмањке

Градац

Чукоте

Гујиће

Шароње

Гурдијеље

Шипче

Гуцевиће
Девреч

Шпиљани
73.

Ужице

Биоска

Делимеђе

Буар

Детане

Витаси

Добри Дуб

Волујац

Добриње

Врутци

Долово

Гостиница

Драга

Губин До

Дубово

Дрежник

Дулебе

Дријетањ

Ђерекаре

Дубоко

Ервенице

Збојштица

Жирче

Злакуса

Жупа

Каран

Жуче

Качер

Западни Мојстир

Кесеровина

Изрок

Котроман

Источни Мојстир

Крвавци

Јабланица

Кремна

Јаребице

Кршање

Језгровиће

Љубање

Јелиће

Мокра Гора

Јужни Кочарник

Никојевићи

Ковачи

Пањак

Кониче

Пеар

Лескова

Поточање

Липица

Потпеће

Лукавица

Равни

Мелаје

Радуша

Митрова

Рибашевина

Морани

Скржути

Набоје

Стапари

Надумце

Стрмац

Намга

Трнава

Ноћаје

Ужице
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Редни
ОПШТИНА/ГРАД
број
74.
Црна Трава

75.

Чајетина

76.

Чачак

30. децембар 2021.
Редни
број

НАСЕЉЕ
Бајинци
Банковци
Бистрица
Брод
Вус
Горње Гаре
Градска
Дарковце
Добро Поље
Златанце
Јабуковик
Јовановце
Кална
Криви Дел
Крстићево
Млачиште
Обрадовце
Острозуб
Павличина
Преслап
Рајчетине
Рупље
Састав Река
Црна Трава
Чука
Алин Поток
Бранешци
Голово
Гостиље
Доброселица
Дренова
Жељине
Златибор
Јабланица
Крива Река
Љубиш
Мачкат
Мушвете
Раковица
Рожанство
Рудине
Саиновина
Семегњево
Сирогојно
Стубло
Трипкова
Трнава
Чајетина
Шљивовица
Бањица
Брезовица
Врнчани
Вујетинци
Горња Трепча
Јанчићи
Премећа
Рајац

ОПШТИНА/ГРАД

2.

Бачка Паланка

3.

Беочин

4.

Брус

5.

Голубац

6.

Инђија

7.

Ириг

8.

Кладово

9.

Мајданпек

10.

Нови Сад – Петроварадин

11.

Рашка

Прилог 2.
СПИСАК
НАСЕЉА У ГРАНИЦАМА ПОДРУЧЈА НАЦИОНАЛНИХ
ПАРКОВА
Редни
број
1.

ОПШТИНА/ГРАД
Бајина Башта

НАСЕЉЕ
Јагоштица
Растиште
Заовине
Коњска Река

НАСЕЉЕ
Перућац
Бесеровина
Зауглине
Рача
Мала Река
Солотуша
Визић
Нештин
Баноштор
Беочин
Грабово
Луг
Раковац
Свилош
Сусек
Черевић
Бозољин
Брзеће
Равниште
Кнежево
Ливађе
Паљевштица
Крива Река
Голубац
Брњица
Добра
Инђија
Бешка
Крчедин
Љуково
Нови Сланкамен
Нови Карловци
Стари Сланкамен
Чортановци
Велика Ремета
Врдник
Гргетек
Добродол
Ириг
Јазак
Крушедол Прњавор
Крушедол село
Мала Ремета
Ривица
Нерадин
Шатрнце
Текија
Петрово Село
Нови Сип
Давидовац
Манастирица
Кладушница
Подвршка
Мајданпек
Доњи Милановац
Мосна
Мироч
Голубиње
Тополница
Бољетин
Буковац
Лединци
Петроварадин
Сремска Каменица
Копаоник
Црна Глава
Јошаничка Бања
Кремиће
Тиоџе
Семетеш

30. децембар 2021.
Редни
број

ОПШТИНА/ГРАД

12.

Рума

13.

Сремска Митровица

14.
15.

Број 132

географског порекла („Службени гласник РСˮ, бр. 39/18, 44/18 –
др. закон и 17/21), у члану 4. став 1. тачка 3), мења се и гласи:
„3) сертификат издат од Ријасета Исламске заједнице Србије,
односно Мешихата Исламске заједнице у Србији за подстицаје из
члана 2. тачка 3) овог правилника, односно јеврејске заједнице у Републици Србији, за подстицаје из члана 2. тачка 4) овог правилника;ˮ.

НАСЕЉЕ
Бадањ
Лисина
Павловци
Стејановци
Бешеновачки Прњавор
Гргуревци
Дивош
Лежимир
Манђелос
Чалма
Шуљам
Шишатовац
Сремски Карловци
Шид
Бачинци
Беркасово
Бингула
Гибарац
Ердевик
Кукујевци
Љуба
Моловин
Привина Глава
Сот

Сремски Карловци
Шид

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-00028/2021-09
У Београду, 15. децембра 2021. године
Министар,
Бранислав Недимовић, с.р.

6185

На основу члана 26. став 3. Закона о заштити од буке у животној средини (,,Службени гласник РС”, број 96/21),
Министар заштите животне средине доноси

П РА В И Л Н И К
о условима које треба да испуњава комунални
милиционар да би могао да врши послове мерења буке
пореклом из угоститељских објеката
Прилог 3.

СПИСАК НАСЕЉА У ДЕВАСТИРАНИМ ПОДРУЧЈИМА
Редни
број

ОПШТИНА/ГРАД

131

НАСЕЉЕ

1.

Бабушница

сва насељена места на територији ове општине

2.

Бела Паланка

сва насељена места на територији ове општине

3.

Бојник

сва насељена места на територији ове општине

4.

Босилеград

сва насељена места на територији ове општине

5.

Бујановац

сва насељена места на територији ове општине

6.

Владичин Хан

сва насељена места на територији ове општине

7.

Голубац

сва насељена места на територији ове општине

8.

Житорађа

сва насељена места на територији ове општине

9.

Куршумлија

сва насељена места на територији ове општине

10.

Лебане

сва насељена места на територији ове општине

11.

Мали Зворник

сва насељена места на територији ове општине

12.

Медвеђа

сва насељена места на територији ове општине

13.

Мерошина

сва насељена места на територији ове општине

14.

Прешево

сва насељена места на територији ове општине

15.

Пријепоље

сва насељена места на територији ове општине

16.

Сврљиг

сва насељена места на територији ове општине

17.

Сурдулица

сва насељена места на територији ове општине

18.

Трговиште

сва насељена места на територији ове општине

19.

Тутин

сва насељена места на територији ове општине

6184

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13,
142/14, 103/15 и 101/16),
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

Члан 1.
Овим правилником ближе се прописују услови које треба да
испуњава комунални милиционар да би могао да врши послове
мерења буке пореклом из угоститељских објеката.
Члан 2.
Мерење буке пореклом из угоститељских објеката у циљу
контроле нивоа буке, може се вршити ако је комунални милиционар запослен у јединици локалне самоуправе, односно органу
јединице локалне самоуправе, која испуњава услове у погледу кадрова и опреме за мерење буке.
Мерење буке пореклом из угоститељских објеката у циљу израде извештаја о мерењу буке, може се вршити ако је комунални
милиционар запослен у јединици локалне самоуправе, односно органу јединице локалне самоуправе, која поред услова прописаних
овим правилником испуњава услове прописане посебним законом.
Члан 3.
Kомунални милиционар који врши послове мерења буке пореклом из угоститељских објеката у циљу контроле нивоа буке
треба да испуњава услове за комуналног милиционара прописане
законом којим се уређује комунална милиција.
Члан 4.
Мерење буке пореклом из угоститељских објеката у циљу
контроле нивоа буке, комунални милиционар врши опремом која
задовољaва захтеве за опрему прописане стандардом SRPS ISO
1996-2, и то:
1) мерилом нивоа звука, односно системом за мерење нивоа
звучног притиска, укључујући микрофон (микофоне), као и кабл
(каблове), штитник (штитнике) од ветра, уређаје за снимање и
друге додатке, уколико се употребљавају, класе 1 према стандарду
SRPS EN 61672-1;
2) филтером класе 1 према стандарду SRPS EN 61260-1;
3) калибратором звука класе 1 према стандарду SRPS EN IEC
60942.
Опрема из става 1. овог члана треба да буде еталонирана од
стране акредитоване лабораторије (ISO/IEC 17025) у временским
интервалима утврђеним стандардом SRPS ISO 1996-2.

П РА В И Л Н И K
о измени Правилника о подстицајима за спровођење
активности у циљу подизања конкурентности кроз
сертификацију система квалитета хране, органских
производа и производа са ознаком географског порекла

Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”.

Члан 1.
У Правилнику о подстицајима за спровођење активности
у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система
квалитета хране, органских производа и производа са ознаком

Број 110-00-150/21-08
У Београду, 30. децембра 2021. године
Министар,
Ирена Вујовић, с.р.
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30. децембар 2021.

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ
И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
6186

На основу члана 196. и члана 241. став 1. тачка 1) Закона о
здравственом осигурању („Службени гласник РС”, брoj 25/19),
Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној 24. децембра 2021. године, донео је

П РА В И Л Н И К
о изменама и допунама Правилника о ценама
здравствених услуга на секундарном и терцијарном
нивоу здравствене заштите
Члан 1.
У Правилнику о ценама здравствених услуга на секундарном
и терцијарном нивоу здравствене заштите („Службени гласник
РС”, бр. 88/21, 97/21 и 109/21) у Прилогу 1. цене здравствених
услуга под шифрама „13200-00, 13203-00, 13209-00, 13212-00 и
13215-01” мењају се и гласе:
„
Шифра
услуге
13200-00

Назив услуге
Потпомогнуте репродуктивне технике уз коришћење
лекова за стимулацију овулације

168.479,08

Фоликулометрија са верификацијом овулације
у стимулисаним циклусима и за артефицијалну
инсеминацију

13209-00

Планирање и координација поступка биомедицински
потпомогнуте оплодње код пацијенткиње (брачног пара)

74.999,77

13212-00

Трансвагинална аспирација ооцита

16.051,45

13215-01

Интраутерини ембриотрансфер

28.809,48

2.569,60

”
После здравствене услуге под шифром „8178800 Радиолошки третман, мегаволтажни, на Кобалт (Со) уређајима”, додају се
нове здравствене услуге које гласе:
„

Назив услуге

8179808

Делинеација тумора и волумена (ГТВ, ЦТВ, ПТВ...) и
додатних волумена за планирање терапије и евалуацију
третмана у ИMРT, ВMAT и СБРT техникама

6.298,97

8179809

Делинеација органа у ризику и додатних структура за
планирање и евалуацију третмана у ИMРT, ВMAT и
СБРT техници

1.889,51

Цена

”
После здравствене услуге под шифром „15524-01 Планирање
екстерне терапије и дозирање помоћу ЦТ компјутерског интерфејса за интезитетски модулисану радијациону терапију [ИМРТ]”,
додају се нове здравствене услуге које гласе:
„
Назив услуге

Цена

1552402

Планирање екстерне терапије и дозирање помоћу ЦТ
компјутерског интерфејса за ВMAT терапију

5.192,27

1552403

Планирање екстерне терапије и дозирање помоћу ЦТ
компјутерског интерфејса за ВMAT терапију са опцијом
респираторног гејтинга и/или коришћењем 4Д имиџинга

5.192,27

”
После здравствене услуге под шифром „8179904 Дозиметријска верификација ИМРТ плана – верификација флуенс мапа
апсолутна дозиметрија компјутеризованим системима “, додају се
нове здравствене услуге које гласе:
„
Шифра
услуге

Назив услуге

Цена

Цена

8179910

Дозиметријска верификација ИMРT плана – апсолутна
дозиметрија

Радиолошки третман мегаволтажни, VMAT (Volumetric
Modulated ArcTherapy)

1.500,72

8179912

Верификација ВMAT плана зрачења – ПОРТАЛ
дозиметрија

Радиолошки третман мегаволтажни, Адаптивна
радиотерапија

1.500,72

8179914

Дозиметријска верификација ВMAT плана – апсолутна
дозиметрија

1.703,04

8179916

Дозиметријска верификација ВMAT плана
– дозиметријска провера плана независним
компјутеризованим системима

5.192,27

8179918

QA радиотерапијског плана зрачења. Калкулација плана
коришћењем другог калкулационог алгоритма или
независног система за планирање терапије, Second hand
калкулација услова зрачења

3.914,99

Шифра
услуге

Назив услуге

1527000
1527200
1527300

Радиолошки третман мегаволтажни, Адаптивна
радиотерапија са MRI

1.500,72

1527400

Радиолошки третман са респираторним гејтингом

2.486,41

1527600

Радиолошки третман са Tumor tracking системима за
праћење положаја тумора у реалном времену

3.566,59

1528500

Радиолошки третман, IGRT (Image Guided
RadioTherapy) са CBCT имиџингом

1.727,99

1528700

Радиолошки третман, IGRT (Image Guided
RadioTherapy) са 4D CBCT имиџингом

1.727,99

1528900

Радиолошки третман, IGRT (Image Guided
RadioTherapy) са итеративним CBCT имиџингом

1529100

Радиолошки третман, SGRT (Surface Guided
RadioTherapy) са CBCT имиџингом

1529300

Радиолошки третман, EMGRT (Electromagnetic Guided
RadioTherapy) са CBCT имиџингом

0,00
1.955,25
0,00

”
После здравствене услуге под шифром „90765-04 Израда и
подешавање других додатака за радиотерапију”, додаје се нова
здравствена услуга која гласи:
„

9076510

Шифра
услуге

Шифра
услуге

Цена

13203-00

Шифра
услуге

После здравствене услуге под шифром „8179807 Креирање
објектива са лимитима и прескрипција ИМРТ плана”, додају се
нове здравствене услуге које гласе:
„

Назив услуге
Припрема, подешавање и коришћење уређаја (АBC
– Active Breathing Coordinator, RPM – Real-time
Position Management и сличних система) за контролу
респираторних покрета у предтретману (припрема
пацијента) и током спровођења радиолошког третмана

508,91

”
После здравствене услуге под шифром „8179909 Преглед
радиотерапијског плана”, додају се нове здравствене услуге које
гласе:
„
Шифра
услуге

Назив услуге

8180008

Преглед и анализа ВMAT или СБРT плана, укључујући
све појединачне и комбиноване (збирне) планове СБРT,
ВMAT, ИMРT и планове за конформалну терапију

1.518,53

8180010

Преглед и анализа 4Д ВMAT, 4Д СБРT плана или плана
где се користи гејтинг, укључујући све појединачне и
комбиноване (збирне) планове СБРT, ВMAT, ИMРT и
планове за конформалну терапију

2.236,22

8180012

Преглед и анализа MВ и кВ планарног имиџинга,
укључући: MВ и кВ имиџинг по фракцији са проценом
одступања позиционирања ако постоји

1.199,21

8180014

Преглед и анализа кВ ЦБЦT имиџинга, укључујући
анализу кВ ЦБЦT имиџинга по фракцији са проценом
одступања позиционирања ако постоји. Референтни
имагинг за поређење је ЦТ за планирање терапије

1.199,21

Цена

3.085,07

”

1.277,28

Цена

30. децембар 2021.

8180016

Преглед и анализа кВ ЦБЦT имиџинга у респираторигејтинг третману, укључујући анализу кВ ЦБЦT
имиџинга по фракцији са проценом одступања
позиционирања ако постоји или одступања од
предефинисаног респираторног циклуса

2.528,15

”
Цене здравствених услуга под шифрама „37605-00, 37605-01,
130300, 130301, 130302, 130303, 130304, 130305, 130306, 130307,
130308 и 130309” мењају се и гласе:
„
Шифра
услуге

133
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Назив услуге

130304

Одмрзавање ембриона-онкофертилитет

17.825,11

130305

Замрзавање јајне ћелије без услуге потпомогнуте
оплодње са чувањем–онкофертилитет

33.819,16

130306

Одмрзавање јајне ћелије-онкофертилитет

16.167,31

130307

Замрзавање сперматозоида

10.490,15

130308

Замрзавање сперматозоида са чувањем –
онкофертилитет

10.490,15

130309

Одмрзавање сперматозоида

11.492,68

”
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2022. године.

Цена

37605-00

Перкутана аспирација епидидимиса

13.461,12

37605-01

Перкутана аспирација тестиса

18.503,23

130300

Замрзавање ембриона са чувањем до 5 година

27.206,85

130301

Одмрзавање ембриона

17.825,11

130302

Прикупљање ооцита добијених аспирацијом фоликула

20.371,55

130303

Замрзавање ембриона без услуге потпомогнуте оплодње
са чувањем–онкофертилитет

27.206,85

01/2 број 110-110/21
У Београду, 24. децембра 2021. године
Управни одбор Републичког фонда
за здравствено осигурање
Председник,
Вања Мандић, с.р.

6187

На основу члана 196. и члана 241. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, брoj 25/19),
Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној 24. децембра 2021. године, донео је

П РА В И Л Н И К
о ценама лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене
заштите
Члан 1.
Овим правилником утврђују се цене за лабораторијске здравствене услуге на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите из општег акта којим се утврђује номенклатура лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, донетог у складу са законом којим се уређује здравствено осигурање.
Члан 2.
Цене услуга из члана 1. овог правилника, одштампане су уз овај правилник и чине његов саставни део.
Члан 3.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о утврђивању цена за лабораторијске здравствене услуге
на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите („Службени гласник РС”, бр. 37/19, 58/19, 41/20, 93/20, 97/20 –
исправка, 116/20, 134/20, 145/20, 3/21, 53/21 и 70/21).
Oвај правилник ступа на снагу 1. јануара 2022. године.

Члан 4.
01/2 број 110-112/21
У Београду, 24. децембра 2021. године
Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање
Председник,
Вања Мандић, с.р.
Прилог

OBLAST
I zajedničke opšte laboratorijske analize

Red. br.
u oblasti
1.

Šifra
usluge
L000018

Naziv usluge

Cena

Uzorkovanje krvi (mikrouzorkovanje)

52,70

I zajedničke opšte laboratorijske analize

2.

L000026

Uzorkovanje krvi (venepunkcija)

105,33

I zajedničke opšte laboratorijske analize

3.

L000034

Uzorkovanje drugih bioloških materijala u laboratoriji

114,59

I zajedničke opšte laboratorijske analize

4.

L000042

Prijem, kontrola kvaliteta uzorka i priprema uzorka za laboratorijska ispitivanja

15,48
296,47

0,00

I zajedničke opšte laboratorijske analize

5.

L000059

Prijem i kontrola kvaliteta uzorka i priprema uzorka za zamrzavanje, skladištenje
i transport

I zajedničke opšte laboratorijske analize

6.

L000063

Uzorkovanje kapilarne krvi komercijalnom karticom

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

1.

L013961

Adrenalinski test

1.013,89

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

2.

L014258

Agregacija trombocita kombinovanim sistemom Kol–ADP u krvi

1.338,07

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

3.

L014266

Agregacija trombocita kombinovanim sistemom Kol–Adr u krvi

1.338,07

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

4.

L014274

Agregacija trombocita metodom impedance u krvi

549,67

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

5.

L014282

Agregacija trombocita u plazmi ADP–om

523,71

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

6.

L014290

Agregacija trombocita u plazmi adrenalinom

530,28

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

7.

L014308

Agregacija trombocita u plazmi arahidonskom kiselinom

530,28
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8.

Šifra
usluge
L014316

Naziv usluge
Agregacija trombocita u plazmi kolagenom

Cena
530,28

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

9.

L014324

Agregacija trombocita u plazmi ristocetinom

710,28

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

10.

L013979

Broj bazofilno punktiranih eritrocita u krvi

146,26

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

11.

L014142

Broj eritrocita (Er) u krvi, mikroskopija

55,69

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

12.

L013987

Broj fetalnih eritrocita u razmazu periferne krvi (FMH)

837,70

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

13.

L014175

Broj retikulocita u krvi, mikroskopija

84,56

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

14.

L014159

Broja leukocita (Le) u krvi, mikroskopija

55,69

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

15.

L014183

Broj trombocita (Tr) u krvi, mikroskopija

59,94

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

16.

L013995

Broj eozinofila (Eo) u krvi, mikroskopija

226,46
227,83

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

17.

L014001

Heinz–ova telašca u krvi, mikroskopija

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

18.

L014019

Hematokrit (Hct) u krvi

76,09

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

19.

L014027

Hemoglobin (Hb) u krvi

44,92

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

20.

L014035

Ispitivanje ćelija iz koncentrata ili na citospin preparatu

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

21.

L014043

Ispitivanje funkcije neutrofilnih granulocita (fagocitni testovi)

9.656,60

375,28
5.405,69

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

22.

L014050

Ispitivanje funkcije neutrofilnih granulocita (test „oksidativnog praska”)

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

23.

L014068

Ispitivanje morfologije eritrocita i trombocita u krvi, mikroskopija

246,46

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

24.

L014105

Krvna slika sa C–reaktivnim proteinom (CRP)

491,69

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

25.

L014100

Krvna slika sa petodelnom leukocitarnom formulom

287,95

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

26.

L014110

Krvna slika sa retiklocitima i petodelnom lukocitarnom formulom

161,93

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

27.

L014084

Krvna slika sa trodelnom leukocitarnom formulom

147,52

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

28.

L014118

Leukocitarna formula (LeF), ručno

88,67
261,00

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

29.

L014126

Leukocitna formula (LeF), ručno, sa posebnom identifikacijom patoloških ćelija
u krvi

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

30.

L014134

Lupus Eritematodes (LE) ćelije iz krvi ili kostne srži

513,53
434,22

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

31.

L014191

Osmotska rezistencija eritrocita

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

32.

L014209

Sedimentacija eritrocita (SE)

43,70

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

33.

L014217

Test granulocitne rezerve kostne srži (sa kortikosteroidima)

865,37

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

34.

L014225

Test hemolize eritrocita u kiselom serumu (Hamov test)

1.813,68

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

35.

L014233

Test sukrozne lize eritrocita, Hartmanov test

2.308,83

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

36.

L014332

Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme (aPTT) u plazmi, koagulometrija

181,17

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

37.

L014357

Alfa–2–antiplazmin aktivnost u plazmi, spektrofotometrija

524,58

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

38.

L014241

Anti–Xa aktivnost u plazmi, spektrofotometrija

534,05

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

39.

L014365

Antitrombin (AT) aktivnost u plazmi, spektrofotometrija

229,25

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

40.

L014373

Antitrombin (AT) antigen u plazmi, imunoenzimski

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

41.

L014381

Batroksobinsko vreme (BT) u plazmi, koagulometrija

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

42.

L014399

Beta tromboglobulin (beta–TG) u plazmi, ELISA

1.816,14
455,31
2.202,08

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

43.

L014340

C1 inhibitor u plazmi, spektrofotometrija

353,30

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

44.

L001966

C1 inhibitor komplementa u serumu RID

908,75

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

45.

L014407

C4b vezujući protein (C4bBP) u plazmi, ELISA

1.524,71

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

46.

L014415

D–dimer u plazmi, imunoprecipitacija

1.135,20
1.852,14

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

47.

L014423

D–dimer u plazmi, POCT

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

48.

L014431

D–dimer u plazmi, semikvanitativno

306,63

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

49.

L014416

D–dimer u plazmi, imunoturbidimetrija

878,04

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

50.

L014417

D–dimer u plazmi, ELFA

2.384,60

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

51.

L014449

Endogeni trombinski potencijal (ETP) u plazmi, spektrofotometrija

1.843,82

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

52.

L014456

Faktor FVII (prokonvertin) aktivnost u plazmi, koagulometrija

335,40

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

53.

L014464

Faktor FVII (prokonvertin) aktivnost u plazmi, spektrofotometrija

496,93

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

54.

L014472

Faktor FVII (prokonvertin) antigen u plazmi, imunoenzimski

L014480

Faktor FVIII (antihemofilni globulin A, AHG–A) aktivnost u plazmi,
koagulometrija

563,65

L014498

Faktor FVIII (antihemofilni globulin A, AHG–A) aktivnost u plazmi,
spektrofotometrija

923,45
1.689,71
1.524,71

II opšte hematološke analize i analize hemostaze
II opšte hematološke analize i analize hemostaze

55.
56.

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

57.

L014506

Faktor FVIII (antihemofilni globulin A, AHG–A) antigen u plazmi,
imunoenzimski

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

58.

L014514

Faktor II (protrombin) antigen u plazmi, imunoenzimski

1.807,56

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

59.

L014522

Faktor II (protrombin) aktivnost, u plazmi koagulometrija

215,05

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

60.

L014530

Faktor II (protrombin) aktivnost u plazmi, spektrofotometrija

305,41

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

61.

L014555

Faktor IX (antihemofilni globulin B, AHG–B) aktivnost u plazmi,
koagulometrija

295,29
944,75
200,86

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

62.

L014548

Faktor IX (antihemofilni globulin B, AHG–B) aktivnost u plazmi,
spektrofotometrija

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

63.

L014563

Faktor V (proakcelerin) aktivnost u plazmi, koagulometrija

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

64.

L014571

Faktor V (proakcelerin) aktivnost u plazmi, spektrofotometrija

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

65.

L014589

Faktor V (proakcelerin) antigen u plazmi, imunoenzimski

944,75
1.524,71

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

66.

L014597

Faktor X (Stuart Power faktora) antigen u plazmi, imunoenzimski

0,00

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

67.

L014605

Faktor X (Stuart Power faktor) aktivnost, u plazmi, koagulometrija

294,67

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

68.

L014613

Faktor X (Stuart Power faktor) aktivnost u plazmi, spektrofotometrija

678,95

L014621

Faktor XI (antihemofilni globulin C, AHG–C) aktivnost u plazmi,
koagulometrija

642,55

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

69.
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Šifra
usluge

Naziv usluge

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

70.

L014639

Faktor XI (antihemofilni globulin C, AHG–C) aktivnost u plazmi,
spektrofotometrija

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

71.

L014647

Faktor XII (Hageman) aktivnost, u plazmi, koagulometrija

135

Cena
678,95
367,19

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

72.

L014654

Faktor XII (Hageman) aktivnost u plazmi, spektrofotometrija

678,95

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

73.

L014662

Faktor XIII (fibrin stabilizujući faktor) aktivnost u plazmi, spektrofotometrija

706,16

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

74.

L014670

Faktor XIII (fibrin stabilizujući faktor) u plazmi, test monohlorsirćetne kiseline

204,21

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

75.

L014688

Faktor XIII (fibrin stabilizujući faktor) u plazmi, urea test

272,67

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

76.

L014680

Faktor XIII (fibrin stabilizujući faktor) u plazmi, imunoenzimski

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

77.

L014696

Fibrinogen degradacioni produkti (FDP) u plazmi, lateks imunoprecipitacija

0,00
514,24

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

78.

L014704

Fibrinogen u plazmi (Clauss), koagulometrija

113,20

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

79.

L014712

Fibrinogen u plazmi, gravimetrija

118,37

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

80.

L014720

Fibrinogen u plazmi, koagulometrija

220,11

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

81.

L014738

Fibrinogen u plazmi, spektrofotometrija

127,69

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

82.

L014746

Fibrinogen u plazmi, imunohemija

1.304,29

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

83.

L014753

Fibrinopeptid A u plazmi, ELISA

2.716,31

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

84.

L014761

Fibronektin (FN) u plazmi, nefelometrija

796,11

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

85.

L014779

Nefrakcionisani heparin (UFH) u plazmi, spektrofotometrija

522,05

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

86.

L014787

Inhibitor aktivatora plazminogena–1 (PAI1) aktivnost u plazmi,
spektrofotometrija

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

87.

L014795

INR – za praćenje antikoagulantne terapije u plazmi

36,04

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

88.

L014803

Kaolinsko vreme (KCT) u plazmi, koagulometrija

679,27

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

89.

L014811

Kompleks aktivatora plazminogena–inhibitora aktivatora plazminogena u
plazmi, ELISA

2.716,31

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

90.

L014837

Lumi agregacija trombocita u plazmi

1.803,98

2.196,02

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

91.

L015149

Lupus antikoagulans u plazmi (LA1), koagulometrija

652,20

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

92.

L014845

Lupus antikoagulans u plazmi (LA2), konfirmacioni test, koagulometrija

820,80

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

93.

L015150

LA1/LA2 odnos

102,12

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

94.

L014134

Lupus Eritematodes (LE) ćelije iz krvi ili kostne srži

513,53

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

95.

L014878

Inhibitori faktora koagulacije u plazmi, po epruveti

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

96.

L014894

Inhibitori na faktor VIII u plazmi (Bethesda), koagulometrija

884,58

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

97.

L014902

Inhibitori na faktor VIII (Nejmegen modifikacija Bethesda metode) u plazmi,
koagulometrijski

1.488,21

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

98.

L014886

Inhibitori na faktor IX u plazmi (Bethesda), koagulometrija

1.599,09

1.656,21

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

99.

L014910

OHP test (opšti hemostatski potencijal) u plazmi, spektrofotometrija

1.103,25

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

100.

L014928

Plazmin–antiplazmin kompleks (PAP) u plazmi, imunohemija

2.716,31

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

101.

L014936

Plazminogenska aktivnost u plazmi, spektrofotometrija

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

102.

L014944

Plazminogen antigen u plazmi, imunohemija

429,18
1.854,71

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

103.

L014951

Protein C GLOBAL test u plazmi, koagulometrija

487,80

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

104.

L014969

Protein C, aktivnost u plazmi, spektrofotometrija

400,20

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

105.

L014977

Protein C, antigen u plazmi, imunoenzimski

2.090,42

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

106.

L014985

Protein S aktivnost u plazmi, koagulometrija

1.935,05

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

107.

L014993

Protein S antigen, slobodni u plazmi, imunoenzimski

2.090,42

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

108.

L015000

Protein S antigen, slobodni u plazmi, imunoturbidimetrija

1.362,41
2.090,42

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

109.

L015016

Protein S antigen, ukupni u plazmi, imunoenzimski

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

110.

L015024

Protein S, slobodni, aktivnost u plazmi, koagulometrija

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

111.

L015032

Protrombinski fragment 1 + 2 u plazmi (TF1 + 2), ELISA

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

112.

L015040

Protrombinsko vreme (PT) INR – za praćenje antikoagulantne terapije u plazmi,
koagulometrija

243,06

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

113.

L015057

Protrombinsko vreme (PT) plazmi/kapilarnoj krvi, koagulometrija

231,06

0,00
2.854,32

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

114.

L015065

Retrakcija koaguluma u plazmi

68,20

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

115.

L015073

Rezistencija na aktivirani protein C u plazmi (APCR), koagulometrija

737,40

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

116.

L015081

Rotaciona tromboelastografija u krvi

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

117.

L015099

Rumpel–Leede test

1.642,35
73,19

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

118.

L015115

Silika koagulaciono vreme u plazmi, skrining test

679,27

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

119.

L015107

Silika koagulaciono vreme u plazmi, potvrdni test

847,87

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

120.

L015123

Spontana agregacija trombocita

136,31

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

121.

L015131

Test neutralizacije lupus antikoagulansa liziranim trombocitima u plazmi

1.253,50

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

122.

L015156

Tkivni aktivator plazminogena (tPA) antigen u plazmi, ELISA

2.716,31
2.685,72

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

123.

L015164

Trombin–antitrombin kompleks (TAT) u plazmi, ELISA

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

124.

L015172

Trombinsko vreme (TT) u plazmi, koagulometrija

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

125.

L015180

Trombocitni faktor 4 (PF4) u plazmi, ELISA

215,97
1.443,72

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

126.

L015198

Trombomodulin u plazmi, ELISA

2.090,42

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

127.

L015206

Trombospondin u plazmi, ELISA

2.656,14

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

128.

L015214

Trombotest u plazmi/kapilarnoj krvi, koagulometrija

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

129.

L015222

Von Willebrandov faktor (vWF) antigen u plazmi, imunohemija

78,65
1.526,38

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

130.

L015230

Von Willebrandov faktor (vWF) antigen u plazmi, ELISA

1.807,56

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

131.

L015248

Von Willebrandov faktor (vWF) multimeri u plazmi, imunohemija

2.825,00

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

132.

L015255

Von Willebrandov faktor (vWF), aktivnost u plazmi, koagulometrija

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

133.

L015256

Von Willebrandov faktor (vWF), aktivnost u plazmi, imunoturbidimetrija

636,92
1.297,79
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134.

Šifra
usluge
L015263

Naziv usluge
Vreme koagulacije (Lee White) u plazmi, koagulometrija

Cena
117,33

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

135.

L015271

Vreme krvarenja (Duke)

70,71

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

136.

L015289

Vreme krvarenja (Ivy)

554,11

III biohemijske i imunohemijske analize

1.

L009522

11–deoksikortikosteron u dnevnom urinu, HPLC

1.115,17

III biohemijske i imunohemijske analize

2.

L000877

11–deoksikortikosteron u serumu, HPLC

1.115,17

III biohemijske i imunohemijske analize

3.

L000885

11–deoksikortikosteron u serumu, RIA

III biohemijske i imunohemijske analize

4.

L009530

11–deoksikortikosteron u dnevnom urinu, spektrofotometrija

699,94
1.125,39

III biohemijske i imunohemijske analize

5.

L000893

11–deoksikortizol u serumu, HPLC

1.049,17

III biohemijske i imunohemijske analize

6.

L013433

17–beta–estradiol u salivi, ELISA

1.089,23

III biohemijske i imunohemijske analize

7.

L011536

17–hidroksikortikosteroidi (17–OHCS) u amnionskoj tečnosti,
spektrofotometrija

1.215,39

III biohemijske i imunohemijske analize

8.

L009548

17–hidroksikortikosteroidi (17– OHCS) u dnevnom urinu, spektrofotometrija

1.215,39

III biohemijske i imunohemijske analize

9.

L011544

17–hidroksi–progesteron (17–OHP) u amnionskoj tečnosti, HPLC

III biohemijske i imunohemijske analize

10.

L000901

17–hidroksi–progesteron (17– OHP) u serumu, ELISA

1.077,23
1.133,17

III biohemijske i imunohemijske analize

11.

L000919

17–hidroksi–progesteron (17– OHP) u serumu, HPLC

III biohemijske i imunohemijske analize

12.

L000927

17–hidroksi–progesteron (17– OHP) u serumu/plazmi, RIA

III biohemijske i imunohemijske analize

13.

L013441

17–hidroksi–progesteron u salivi, ELISA

983,13

423,94
1.077,23

III biohemijske i imunohemijske analize

14.

L011551

17–ketosteroidi (17–KS) u amnionskoj tečnosti, spektorfotometrija

758,60

III biohemijske i imunohemijske analize

15.

L009555

17–ketosteroidi (17–KS) u dnevnom urinu, spektrofotometrija

602,33

III biohemijske i imunohemijske analize

16.

L000950

25–OH–vitamin D3 (holekalciferol) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/
TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

17.

L009563

5–hidroksiindol–3–sirćetna kiselina (5–HIAA) u dnevnom urinu, HPLC

III biohemijske i imunohemijske analize

18.

L009571

5–hidroksiindol–3–sirćetna kiselina (5–HIAA) u dnevnom urinu,
spektrofotometrija

1.487,31

III biohemijske i imunohemijske analize

19.

L009589

8–hidroksideoksiguanozin (8–OHdG) u dnevnom urinu, ELISA

1.647,23

992,08
1.490,17

III biohemijske i imunohemijske analize

20.

L012013

Acetil karnitin u seminalnoj tečnosti, spektrofotometrija

475,76

III biohemijske i imunohemijske analize

21.

L012237

Acetil karnitin u spermatozoidima, spektrofotometrija

475,76

III biohemijske i imunohemijske analize

22.

L008664

Acetilholinesteraza u eritrocitima, spektrofotometrija

668,69

III biohemijske i imunohemijske analize

23.

L000067

Acetosirćetna kiselina u krvi, spektrofotometrija

367,34

III biohemijske i imunohemijske analize

24.

L010835

Acidobazni status (pH, pO2, pCO2) u likvoru, potenciometrija

III biohemijske i imunohemijske analize

25.

L010836

ACTH (synacthen) test; kortizol u serumu, CMIA/CLIA/ECLIA

651,09
2.816,32

III biohemijske i imunohemijske analize

26.

L010837

ACTH (synacthen) test; kortizol u serumu, ELISA

3.468,92

III biohemijske i imunohemijske analize

27.

L010838

ACTH (synacthen) test; kortizol u serumu, RIA

1.263,76

III biohemijske i imunohemijske analize

28.

L010839

Adalimumab u serumu, ELISA

2.193,82
599,09
639,94

III biohemijske i imunohemijske analize

29.

L006916

Adrenokortikotropin (adrenokortikotropni hormon, ACTH) u plazmi, CMIA/
ECLIA/CLIA/TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

30.

L006924

Adrenokortikotropin (adrenokortikotropni hormon, ACTH) u plazmi, RIA

III biohemijske i imunohemijske analize

31.

L000984

Adenozin deaminaza (ADA) u serumu/plazmi, spektrofotometrija

475,32

III biohemijske i imunohemijske analize

32.

L012658

Adenozin deaminaza (ADA) u pleuralnom punktatu, spektrofotometrija

475,32

III biohemijske i imunohemijske analize

33.

L010843

Adiponektin u likvoru, ELISA

1.584,23

III biohemijske i imunohemijske analize

34.

L001016

Adiponektin u serumu/plazmi, ELISA

1.584,23

III biohemijske i imunohemijske analize

35.

L001024

Adiponektin u serumu/plazmi, RIA

639,94

III biohemijske i imunohemijske analize

36.

L009597

Adis–Hamburger–ov broj u dnevnom urinu, mikroskopija

164,31

III biohemijske i imunohemijske analize

37.

L009605

Adrenalin (epinefrin) u dnevnom urinu, ELISA

1.497,23

III biohemijske i imunohemijske analize

38.

L009613

Adrenalin (epinefrin) u dnevnom urinu, HPLC

1.418,17

III biohemijske i imunohemijske analize

39.

L006957

Adrenalin (epinefrin) u serumu/plazmi, ELISA

1.497,23

III biohemijske i imunohemijske analize

40.

L006965

Adrenalin (epinefrin) u plazmi, HPLC

1.418,17

III biohemijske i imunohemijske analize

41.

L012021

Akrozin u seminalnoj tečnosti, spektrofotometrija

565,34

III biohemijske i imunohemijske analize

42.

L012245

Akrozin u spermatozoidima, spektrofotometrija

565,34

III biohemijske i imunohemijske analize

43.

L009621

Alanin aminopeptidaza (arilamidaza aminokiselina, AAP) u dnevnom urinu,
spektrofotometrija

367,32

III biohemijske i imunohemijske analize

44.

L001040

Alanin aminotransferaza (ALT) u krvi/serumu/plazmi, POCT

229,15

III biohemijske i imunohemijske analize

45.

L001057

Alanin aminotransferaza (ALT) u serumu/plazmi, spektrofotometrija

88,15

III biohemijske i imunohemijske analize

46.

L009639

Albumin (mikroalbuminurija) u dnevnom urinu, nefelometrija

540,11

III biohemijske i imunohemijske analize

47.

L009640

Albumin (mikroalbuminurija) u dnevnom urinu, imunoturbidimetrija

347,08

III biohemijske i imunohemijske analize

48.

L010850

Albumin indeks u likvoru

102,12

III biohemijske i imunohemijske analize

49.

L010851

Albumin u ascitu, spektrofotometrija

76,15

III biohemijske i imunohemijske analize

50.

L012351

Albumin u fecesu, nefelometrija

540,11

III biohemijske i imunohemijske analize

51.

L010868

Albumin u likvoru, nefelometrija

540,11

III biohemijske i imunohemijske analize

52.

L013748

Albumin u očnoj vodici, nefelometrija

540,11
540,11

III biohemijske i imunohemijske analize

53.

L012666

Albumin u pleuralnom punktatu, nefelometrija

III biohemijske i imunohemijske analize

54.

L001081

Albumin u serumu/plazmi, spektrofotometrija

76,15

III biohemijske i imunohemijske analize

55.

L001073

Albuminu krvi/serumu/plazmi, POCT

247,15

III biohemijske i imunohemijske analize

56.

L001099

Aldolaza u serumu, spektrofotometrija

229,30

III biohemijske i imunohemijske analize

57.

L001100

Aldosteron u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

938,30

III biohemijske i imunohemijske analize

58.

L001107

Aldosteron u serumu/plazmi, ELISA

705,23

III biohemijske i imunohemijske analize

59.

L001115

Aldosteron u serumu/plazmi, RIA

567,94

III biohemijske i imunohemijske analize

60.

L001123

Alfa–1–antitripsin u serumu, fenotipizacija, izoelektrofokusiranje

III biohemijske i imunohemijske analize

61.

L012377

Alfa–1–antitripsin u fecesu, ELISA

1.287,64
711,23
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62.

Šifra
usluge
L012369

Naziv usluge
Alfa–1–antitripsin u fecesu, nefelometrija

137

Cena
586,81

III biohemijske i imunohemijske analize

63.

L001149

Alfa–1–antitripsin u serumu, nefelometrija

567,11

III biohemijske i imunohemijske analize

64.

L001131

Alfa–1–antitripsin u serumu, imunoturbidimetrija

519,68

III biohemijske i imunohemijske analize

65.

L001156

Alfa–1–kiseli glikoprotein (orosmukoid) u serumu, nefelometrija

777,11

III biohemijske i imunohemijske analize

66.

L009647

Alfa–1–mikroglobulin u dnevnom urinu, nefelometrija

642,11

III biohemijske i imunohemijske analize

67.

L011569

Alfa–2–makroglobulin u amnionskoj tečnosti, nefelometrija

543,11

III biohemijske i imunohemijske analize

68.

L009654

Alfa–2–makroglobulin u dnevnom urinu, nefelometrija

541,91

III biohemijske i imunohemijske analize

69.

L010876

Alfa–2–makroglobulin u likvoru, nefelometrija

543,11

III biohemijske i imunohemijske analize

70.

L001172

Alfa–2–makroglobulin u serumu, nefelomterija

543,11

III biohemijske i imunohemijske analize

71.

L001173

Alfa–2–makroglobulin u serumu, imunoturbidimetrija

III biohemijske i imunohemijske analize

72.

L013052

Alfa–amilaza u duodenalnom sadržaju, spektrofotometrija

205,34

0,00
220,15

III biohemijske i imunohemijske analize

73.

L001180

Alfa–amilaza u krvi/serumu/plazmi, POCT

III biohemijske i imunohemijske analize

74.

L012856

Alfa–amilaza u peritonealnom punktatu, spektrofotometrija

97,15

III biohemijske i imunohemijske analize

75.

L012674

Alfa–amilaza u pleuralnom punktatu, spektrofotometrija

97,15

III biohemijske i imunohemijske analize

76.

L001198

Alfa–amilaza u serumu/plazmi, spektrofotometrija

97,15

III biohemijske i imunohemijske analize

77.

L008912

Alfa–amilaza u urinu, spektofotometrija

97,15
596,09

III biohemijske i imunohemijske analize

78.

L011577

Alfa–fetoprotein (AFP) u amnionskoj tečnosti, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

79.

L011578

Alfa–fetoprotein (AFP) u amnionskoj tečnosti, RIA

III biohemijske i imunohemijske analize

80.

L010884

Alfa–fetoprotein (AFP) u likvoru, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

81.

L010885

Alfa–fetoprotein (AFP) u likvoru, RIA

III biohemijske i imunohemijske analize

82.

L001214

Alfa–fetoprotein (AFP) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

0,00
596,09
0,00
596,09

III biohemijske i imunohemijske analize

83.

L001215

Alfa–fetoprotein (AFP) u serumu/plazmi, RIA

III biohemijske i imunohemijske analize

84.

L011585

Alfa–glukozidaza u amnionskoj tečnosti, fluorimetrija

590,45
577,32

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

85.

L012039

Alfa–glukozidaza u seminalnoj tečnosti, spektrofotometrija

III biohemijske i imunohemijske analize

86.

L009662

Alkalna fosfataza (ALP) u dnevnom urinu, spektrofotometrija

85,15

III biohemijske i imunohemijske analize

87.

L001248

Alkalna fosfataza (ALP) u krvi/serumu/plazmi, POCT

226,15

III biohemijske i imunohemijske analize

88.

L012682

Alkalna fosfataza (ALP) u pleuralnom punktatu, spektrofotometrija

85,15

III biohemijske i imunohemijske analize

89.

L001255

Alkalna fosfataza (ALP) u serumu/plazmi, spektrofotometrija

85,15

III biohemijske i imunohemijske analize

90.

L001271

Alkalna fosfataza (ALP), izoenzimi u serumu, elektroforeza

861,68

III biohemijske i imunohemijske analize

91.

L001305

Alkalna fosfataza (ALP), koštana (Ostase) u serumu, CLIA

704,08

III biohemijske i imunohemijske analize

92.

L000141

Alkalna fosfataza (ALP), neutrofilna (leukocitna ALP) u krvi, mikroskopija

130,79

III biohemijske i imunohemijske analize

93.

L001313

Alkalna fosfataza (ALP), placentalna (PLAP) u serumu, EIA

799,99

III biohemijske i imunohemijske analize

94.

L001347

Amfetamin u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

680,08

III biohemijske i imunohemijske analize

95.

L001354

Amikacin u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

914,08

III biohemijske i imunohemijske analize

96.

L001362

Amiloid A (amiloid A protein, serum, SAA) u serumu, nefelometrija

III biohemijske i imunohemijske analize

97.

L010892

Amiloid–beta 42 (Aβ42) u likvoru, ELISA

1.425,23

651,11

III biohemijske i imunohemijske analize

98.

L010893

Amiloid–beta 42 (Aβ42) u serumu/plazmi, ELISA

1.425,23
4.346,09

III biohemijske i imunohemijske analize

99.

L001368

Aminokiseline, acilkarnitini i organske kiseline iz osušene kapi kapilarne krvi,
LC–MS/MS

III biohemijske i imunohemijske analize

100.

L001387

Amiodaron u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

680,08

III biohemijske i imunohemijske analize

101.

L007039

Amonijum jon u plazmi, spektrofotometrija

295,15

III biohemijske i imunohemijske analize

102.

L013458

Androstenedion u salivi, HPLC

881,17

III biohemijske i imunohemijske analize

103.

L001396

Androstenedion u serumu, HPLC

881,17

III biohemijske i imunohemijske analize

104.

L001388

Androstenedion u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

701,08

III biohemijske i imunohemijske analize

105.

L001404

Androstenedion u serumu/plazmi, RIA

663,94

III biohemijske i imunohemijske analize

106.

L009670

Androsteron u dnevnom urinu, HPLC

1.469,17

III biohemijske i imunohemijske analize

107.

L013466

Angiopoetin 2 u salivi, ELISA

2.145,23
2.049,23

III biohemijske i imunohemijske analize

108.

L013482

Angiotenzin I–konvertujući enzim (ACE) u salivi, ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

109.

L013474

Angiotenzin I–konvertujući enzim (ACE) u salivi, spektrofotometrija

852,68

III biohemijske i imunohemijske analize

110.

L001453

Angiotenzin I–konvertujući enzim (ACE) u serumu, RIA

639,94

III biohemijske i imunohemijske analize

111.

L001461

Angiotenzin I–konvertujući enzim (ACE) u serumu/plazmi, spektrofotometrija

III biohemijske i imunohemijske analize

112.

L001462

Anti–adalimumab antitela u serumu, ELISA

876,72
2.015,62

III biohemijske i imunohemijske analize

113.

L001463

Anti–infliximab antitela u serumu, ELISA

2.015,62

III biohemijske i imunohemijske analize

114.

L007088

Antidiuretični hormon (ADH) u plazmi, HPLC

1.505,17

III biohemijske i imunohemijske analize

115.

L007096

Antidiuretični hormon (ADH) u serumu/plazmi, RIA

III biohemijske i imunohemijske analize

116.

L001487

Anti–Dnase B (ADNase B) u serumu, nefelometrija

663,94
519,11

III biohemijske i imunohemijske analize

117.

L001488

Antifosfolipidna antitela IgG klase u serumu, ELISA

912,01

III biohemijske i imunohemijske analize

118.

L001489

Antifosfolipidna antitela IgM klase u serumu, ELISA

912,01
1.328,09

III biohemijske i imunohemijske analize

119.

L001495

Antigen karcinoma skvanoznih ćelija (SCC) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/
CLIA/TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

120.

L001496

Antimilerijan hormon u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

2.178,68
1.407,23

III biohemijske i imunohemijske analize

121.

L001503

Antimilerijan hormon u serumu/plazmi, ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

122.

L001511

Antioksidativni kapacitet, ukupni u serumu/plazmi, spektrofotometrija

III biohemijske i imunohemijske analize

123.

L001529

Antistreptolizinska reakcija (ASL) u serumu, nefelometrija

408,11

III biohemijske i imunohemijske analize

124.

L001530

Antistreptolizinska reakcija (ASL) u serumu, turbidimetrija

284,29

943,30

III biohemijske i imunohemijske analize

125.

L017271

Antitela na tireoglobulin (anti–TG) u serumu, RIA

395,09

III biohemijske i imunohemijske analize

126.

L017270

Antitela na tireoglobulin (anti–Tg), CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

564,46
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127.
128.

Šifra
usluge

Naziv usluge

Cena

L017280

Antitela na tireoidnu peroksidazu (anti–TPO) antitela IgG klase u serumu/
plazmi, ELISA

356,79

L017278

Antitela na tireoidnu peroksidazu (anti–TPO) antitela IgG klase u serumu/
plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

571,16
951,78
769,89

III biohemijske i imunohemijske analize

129.

L017279

Antitela na TCH receptor (antiTHSR) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/
TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

130.

L017153

Antitela na TSH receptor (antiTHSR) u serumu/plazmi, ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

131.

L001537

Apo B/Apo A1, indeks u serumu

102,12

III biohemijske i imunohemijske analize

132.

L001545

Apolipoprotein (a) ((apo (a)) u serumu/plazmi, ELISA

951,23
528,68

III biohemijske i imunohemijske analize

133.

L001552

Apolipoprotein A1 (ApoA1) u serumu/plazmi, imunoturbidimetrija

III biohemijske i imunohemijske analize

134.

L001560

Apolipoprotein A1 (ApoA1)u serumu/plazmi, nefelometrija

570,11

III biohemijske i imunohemijske analize

135.

L001578

Apolipoprotein A2 (ApoA2) u serumu/plazmi, nefelometrija

786,11
456,68

III biohemijske i imunohemijske analize

136.

L001586

Apolipoprotein B (ApoB) u serumu/plazmi, imunoturbidimetrija

III biohemijske i imunohemijske analize

137.

L001594

Apolipoprotein B (ApoB) u serumu/plazmi, nefelometrija

III biohemijske i imunohemijske analize

138.

L001602

Apolipoprotein B–48 (ApoB –48) u serumu/plazmi, ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

139.

L001628

Apolipoprotein E (ApoE) u serumu/plazmu, nefelometrija

III biohemijske i imunohemijske analize

140.

L001629

Argininski test; hormon rasta u serumu, CLIA/ECLIA

489,11
1.368,23
699,11
3.145,40

III biohemijske i imunohemijske analize

141.

L001630

Argininski test; hormon rasta u serumu, ELISA

3.145,40

III biohemijske i imunohemijske analize

142.

L006460

Argininski test; hormon rasta u serumu, RIA

2.239,70
2.043,23

III biohemijske i imunohemijske analize

143.

L001636

Asimetrični dimetil–arginin (ADMA) u serumu/plazmi, ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

144.

L001644

Aspart aminotransferaza (AST) u krvi/serumu/plazmi, POCT

III biohemijske i imunohemijske analize

145.

L001651

Aspartat aminotransferaza (AST) u serumu/plazmi, spektrofotometrija

88,15

III biohemijske i imunohemijske analize

146.

L001669

Aterogeni indeks (logaritam odnosa trigliceridi/HDL–holesterol) u serumu

138,12

229,15

III biohemijske i imunohemijske analize

147.

L004978

Autoantitela na oksidovani LDL u serumu, ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

148.

L013953

Azot–monoksid u izdahnutom vazduhu, CMIA

867,23

III biohemijske i imunohemijske analize

149.

L013490

Azot–oksid anjon (NO) u salivi, ELISA

987,23

III biohemijske i imunohemijske analize

150.

L001677

Azot–oksid anjon (NO) u serumu/plazmi, ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

151.

L001685

Azot–oksid sintaza (NOS) u serumu, ELISA

1.095,23

987,23
1.347,23

III biohemijske i imunohemijske analize

152.

L009688

Bakar u dnevnom urinu, spektrofotometrija

195,68

III biohemijske i imunohemijske analize

153.

L001693

Bakar u serumu, spektrofotometrija

207,70

III biohemijske i imunohemijske analize

154.

L001701

Barbiturati u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

680,08

III biohemijske i imunohemijske analize

155.

L001719

Benzodiazepin u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

680,08
680,08

III biohemijske i imunohemijske analize

156.

L008938

Benzodiazepin u urinu, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

157.

L009696

Beta–2–mikroglobulin u dnevnom urinu, nefelometrija

675,11

III biohemijske i imunohemijske analize

158.

L010900

Beta–2–mikroglobulin u likvoru, nefelometrija

675,11

III biohemijske i imunohemijske analize

159.

L012690

Beta–2–mikroglobulin u pleuralnom punktatu, nefelometrija

675,11

III biohemijske i imunohemijske analize

160.

L001727

Beta–2–mikroglobulin u serumu , CMIA/ECLIA/CLIA

770,08
347,21

III biohemijske i imunohemijske analize

161.

L001735

Beta–2–mikroglobulin u serumu, nefelometrija

III biohemijske i imunohemijske analize

162.

L001736

Beta–2–mikroglobulin u serumu, imunuturbidimetrija

III biohemijske i imunohemijske analize

163.

L001743

Beta–crosslaps (degradacioni produkt C–terminalnog telopeptida kolagena) u
serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

164.

L012385

Beta–defenzin 2 u fecesu, ELISA

0,00
740,08
1.569,41

III biohemijske i imunohemijske analize

165.

L000182

Beta–glukozidaza u krvi, spektrofluorimetrija

482,22

III biohemijske i imunohemijske analize

166.

L009704

Beta–glukuronidaza u dnevnom urinu, spektrofotometrija

741,60

III biohemijske i imunohemijske analize

167.

L010918

Beta–glukuronidaza u likvoru, fluorimetrija

741,60

III biohemijske i imunohemijske analize

168.

L001784

Beta–glukuronidaza u serumu, spektrofluorimetrija

651,09

III biohemijske i imunohemijske analize

169.

L010926

Beta–horiogonadotropin (beta–hCG) u likvoru, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

551,09

L001792

Beta–horiogonadotropin, slobodan (free beta–hCG, fβhCG) u serumu/plazmi,
CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

830,08

L011593

Beta–horiogonadotropin, ukupan (free beta–hCG, fβhCG) u amnionskoj tečnosti,
CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

551,09
551,09

III biohemijske i imunohemijske analize
III biohemijske i imunohemijske analize

170.
171.

III biohemijske i imunohemijske analize

172.

L001800

Beta–horiogonadotropin, ukupan (beta–hCG, fβhCG) u serumu/plazmi, CMIA/
ECLIA/CLIA/TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

173.

L001818

Beta–horiogonadotropin, ukupan (beta–hCG, fβhCG) u serumu/plazmi, RIA

663,94
376,34

III biohemijske i imunohemijske analize

174.

L000190

Beta–oksibuterna kiselina u krvi, spektrofotometrija

III biohemijske i imunohemijske analize

175.

L013508

Beta–trace protein (BTP) u salivi, nefelometrija

798,11

III biohemijske i imunohemijske analize

176.

L001834

Beta–trace protein (BTP) u serumu, nefelometrija

798,11

III biohemijske i imunohemijske analize

177.

L010934

Beta–trace–protein (BTP) u likvoru, nefelometrija

798,11

III biohemijske i imunohemijske analize

178.

L001842

Bi–insulin u serumu, RIA

387,94
159,78

III biohemijske i imunohemijske analize

179.

L013060

Bikarbonati (ugljen–dioksid, ukupan) u duodenalnom sadržaju, volumetrija

III biohemijske i imunohemijske analize

180.

L001859

Bikarbonati (ugljen–dioksid, ukupan) u krvi/serumu/plazmi, potenciometrija

91,15

III biohemijske i imunohemijske analize

181.

L000208

Bikarbonati (ugljen–dioksid, ukupan) u krvi/serumu/plazmi, POCT

280,15

III biohemijske i imunohemijske analize

182.

L012864

Bikarbonati (ugljen–dioksid, ukupan) u peritonealnom punktatu,
spektrofotometrija

85,15

III biohemijske i imunohemijske analize

183.

L001867

Bikarbonati (ugljen–dioksid, ukupan) u serumu/plazmi, spektrofotometrija

85,15

III biohemijske i imunohemijske analize

184.

L000216

Bilirubin (direktan) u krvi/serumu/plazmi, POCT

274,15

III biohemijske i imunohemijske analize

185.

L001891

Bilirubin (direktan) u serumu/plazmi, spektrofotometrija

76,15

III biohemijske i imunohemijske analize

186.

L011601

Bilirubin (ukupan) (Liley kriva–dijagram) u amnionskoj tečnosti,
spektrofotometrija

III biohemijske i imunohemijske analize

187.

L012393

Bilirubin (ukupan) u fecesu, kvalitativno

252,39
1.016,30
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L000224

Naziv usluge
Bilirubin (ukupan) u krvi/serumu/plazmi, POCT
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Cena
238,15

III biohemijske i imunohemijske analize

189.

L001917

Bilirubin (ukupan) u serumu, spektrofotometrija

82,72

III biohemijske i imunohemijske analize

190.

L013185

Bilirubin (ukupan) u žuči, spektrofotometrija

108,68

III biohemijske i imunohemijske analize

191.

L000232

BNP (B–tip natriuretskog peptida) u krvi, POCT

1.188,09

III biohemijske i imunohemijske analize

192.

L007187

BNP (B–tip natriuretskog peptida) u serumu/plazmi, POCT

1.188,09

III biohemijske i imunohemijske analize

193.

L001925

BNP (B–tip natriuretskog peptida) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/
TRACE

1.586,08

III biohemijske i imunohemijske analize

194.

L011619

Broj poligonalnih ćelija u amnionskoj tečnosti, mikroskopija

180,16

III biohemijske i imunohemijske analize

195.

L012252

Broj spermatozoida, mikroskopija

194,29
927,23

III biohemijske i imunohemijske analize

196.

L001941

C1–inhibitor komplementa u serumu, ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

197.

L001958

C1–inhibitor komplementa u serumu, nefelometrija

738,11

III biohemijske i imunohemijske analize

198.

L001974

C1–inhibitor komplementa u serumu, spektrofotometrija

715,74

III biohemijske i imunohemijske analize

199.

L007195

C4–vezujući protein (C4bP) u plazmi, ELISA

1.467,23

III biohemijske i imunohemijske analize

200.

L007203

CD–40 protein u plazmi (CD40 ligand/TNFSF5, CD154), ELISA

1.482,23

III biohemijske i imunohemijske analize

201.

L008961

Celokupni hemijski pregled urina na automatu

80,29

III biohemijske i imunohemijske analize

202.

L008953

Celokupni hemijski pregled, relativna gustina i sediment urina na automatu

214,27

III biohemijske i imunohemijske analize

203.

L008979

Celokupni pregled urina, vizuelno

81,66

III biohemijske i imunohemijske analize

204.

L009712

Ceruloplazmin u dnevnom urinu, nefelometrija

822,11

III biohemijske i imunohemijske analize

205.

L001982

Ceruloplazmin u serumu, nefelometrija

822,11

III biohemijske i imunohemijske analize

206.

L001983

Ceruloplazmin u serumu, imunoturbidimetrija

719,19

III biohemijske i imunohemijske analize

207.

L001984

Ceruloplazmin u serumu, spektrofotometrija

III biohemijske i imunohemijske analize

208.

L000257

Ciklosporin A u krvi, CMIA/ECLIA/CLIA

1.459,99

0,00
2.006,64

III biohemijske i imunohemijske analize

209.

L000258

Ciklosporin A u krvi, LC–MS/MS

III biohemijske i imunohemijske analize

210.

L009720

Cink u dnevnom urinu, spektrofotometrija

243,76

III biohemijske i imunohemijske analize

211.

L010942

Cink u likvoru, spektrofotometrija

243,76

III biohemijske i imunohemijske analize

212.

L012047

Cink u seminalnoj tečnosti, spektrofotometrija

207,70

III biohemijske i imunohemijske analize

213.

L001990

Cink u serumu, spektrofotometrija

207,70

III biohemijske i imunohemijske analize

214.

L012054

Cink/fruktoza odnos u seminalnoj tečnosti, spektrofotometrija

III biohemijske i imunohemijske analize

215.

L010959

Cistatin C u likvoru, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

102,12
1.013,08

III biohemijske i imunohemijske analize

216.

L010967

Cistatin C u likvoru, nefelometrija

522,11

III biohemijske i imunohemijske analize

217.

L002014

Cistatin C u serumu/plazmi, nefelometrija

522,11

III biohemijske i imunohemijske analize

218.

L002015

Cistatin C u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA

III biohemijske i imunohemijske analize

219.

L002006

Cistatin C u serumu/plazmi, ELISA

1.013,08
807,23

III biohemijske i imunohemijske analize

220.

L008987

Cistin u urinu, kvalitativno

142,90

III biohemijske i imunohemijske analize

221.

L013250

Citološko ispitivanje sinovijalne tečnosti, mikroskopija

180,16

III biohemijske i imunohemijske analize

222.

L009738

Citrati (limunska kiselina) u dnevnom urinu, spektrofotometrija

417,09

III biohemijske i imunohemijske analize

223.

L009746

C–peptid u dnevnom urinu, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

644,08

III biohemijske i imunohemijske analize

224.

L002030

C–peptid u serumu, ELISA

729,23

III biohemijske i imunohemijske analize

225.

L002022

C–peptid u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

644,08

III biohemijske i imunohemijske analize

226.

L002048

C–peptid u serumu/plazmi, RIA

387,94
262,15

III biohemijske i imunohemijske analize

227.

L000265

C–reaktivni protein (CRP) u krvi/serumu/plazmi, POCT

III biohemijske i imunohemijske analize

228.

L010975

C–reaktivni protein (CRP) u likvoru, nefelometrija

345,11

III biohemijske i imunohemijske analize

229.

L002055

C–reaktivni protein (CRP) u serumu, imunoturbidimetrija

258,68

III biohemijske i imunohemijske analize

230.

L002063

C–reaktivni protein (CRP) u serumu, nefelometrija

345,11

III biohemijske i imunohemijske analize

231.

L002064

C–reaktivni protein, visoko osetljivi (hsCRP) u likvoru, imunoturbidimetrija

255,38

III biohemijske i imunohemijske analize

232.

L002065

C–reaktivni protein, visoko osetljivi (hsCRP) u likvoru, nefelometrija

345,11

III biohemijske i imunohemijske analize

233.

L002089

C–reaktivni protein, visoko osetljivi (hsCRP) u serumu, imunoturbidimetrija

261,68

III biohemijske i imunohemijske analize

234.

L002097

C–reaktivni protein, visoko osetljivi (hsCRP) u serumu, nefelometrija

345,11
773,08
207,16

III biohemijske i imunohemijske analize

235.

L002113

Cyfra 21–1 (citokeratin 19 fragmenti) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/
TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

236.

L010983

Ćelije, broj u likvoru, mikroskopija

III biohemijske i imunohemijske analize

237.

L011627

Dehidroepiandrosteron (DHEA) u amnionskoj tečnosti, HPLC

1.217,17

III biohemijske i imunohemijske analize

238.

L009753

Dehidroepiandrosteron (DHEA) u dnevnom urinu, HPLC

1.217,17

III biohemijske i imunohemijske analize

239.

L002121

Dehidroepiandrosteron (DHEA) u serumu, HPLC

1.217,17
704,08
935,17

III biohemijske i imunohemijske analize

240.

L011635

Dehidroepiandrosteron–sulfat (DHEA–S) u amnionskoj tečnosti, CMIA/ECLIA/
CLIA/TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

241.

L011643

Dehidroepiandrosteron–sulfat (DHEA–S) u amnionskoj tečnosti, HPLC

III biohemijske i imunohemijske analize

242.

L009761

Dehidroepiandrosteron–sulfat (DHEA–S) u dnevnom urinu, CMIA/ECLIA/
CLIA/TRACE

704,08

III biohemijske i imunohemijske analize

243.

L009779

Dehidroepiandrosteron–sulfat (DHEA–S) u dnevnom urinu, HPLC

935,17

III biohemijske i imunohemijske analize

244.

L013516

Dehidroepiandrosteron–sulfat (DHEA–S) u salivi, ELISA

867,23

III biohemijske i imunohemijske analize

245.

L002147

Dehidroepiandrosteron–sulfat (DHEA–S) u serumu, HPLC

935,17

III biohemijske i imunohemijske analize

246.

L002139

Dehidroepiandrosteron–sulfat (DHEA–S) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/
CLIA/TRACE

704,08

III biohemijske i imunohemijske analize

247.

L002154

Dehidroepiandrosteron–sulfat (DHEA–S) u serumu/plazmi, RIA

375,94

III biohemijske i imunohemijske analize

248.

L002155

Deksametazonski test (kratki); DHEA–S, androstendion, testosteron, kortizol u
serumu, CMIA/CLIA/ECLIA

5.296,66

L002156

Deksametazonski test (kratki); DHEA–S, androstendion, testosteron, kortizol u
serumu, ELISA

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

249.
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III biohemijske i imunohemijske analize

250.

L006494

Deksametazonski test (kratki); DHEA–S, androstendion, testosteron, kortizol u
serumu, RIA

III biohemijske i imunohemijske analize

251.

L006495

Deksametazonski test (kratki); kortizol u serumu, CMIA/CLIA/ECLIA

1.408,16
1.734,46

3.355,52

III biohemijske i imunohemijske analize

252.

L006496

Deksametazonski test (kratki); kortizol u serumu, ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

253.

L006502

Deksametazonski test (kratki); kortizol u serumu, RIA

631,88

III biohemijske i imunohemijske analize

254.

L009795

Delta–aminolevulinska kiselina u dnevnom urinu, HPLC

893,17

III biohemijske i imunohemijske analize

255.

L023283

Delta–aminolevulinska kiselina u dnevnom urinu, spektrofotometrija

III biohemijske i imunohemijske analize

256.

L009811

Deoksipiridinolin u dnevnom urinu, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

1.868,35
1.919,17

651,53

III biohemijske i imunohemijske analize

257.

L009803

Deoksipiridinolin u dnevnom urinu, HPLC

III biohemijske i imunohemijske analize

258.

L002162

Digitoksin u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

779,08

III biohemijske i imunohemijske analize

259.

L002170

Digoksin u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

755,08

III biohemijske i imunohemijske analize

260.

L009829

Dihidrotestosteron (DHT) u dnevnom urinu, HPLC

III biohemijske i imunohemijske analize

261.

L002188

Dihidrotestosteron (DHT) u serumu, ELISA

605,17
1.617,23

III biohemijske i imunohemijske analize

262.

L013268

Direktan razmaz sinovijalne tečnosti

130,79

III biohemijske i imunohemijske analize

263.

L002196

Dizopiramid u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

776,08

III biohemijske i imunohemijske analize

264.

L009837

D–ksiloza u dnevnom urinu, spektrofotometrija

273,13

III biohemijske i imunohemijske analize

265.

L007245

D–laktat u plazmi, spektrofotometrija

417,09

III biohemijske i imunohemijske analize

266.

L007246

Dnevni (polu)profil hormona rasta; hormon rasta u serumu, CLIA/ECLIA

1.887,24

III biohemijske i imunohemijske analize

267.

L007247

Dnevni (polu)profil hormona rasta; hormon rasta u serumu, ELISA

1.887,24

III biohemijske i imunohemijske analize

268.

L006528

Dnevni (polu)profil hormona rasta; hormon rasta u serumu, RIA

1.343,82

III biohemijske i imunohemijske analize

269.

L006529

Dnevni (polu)profil prolaktina; prolaktin u serumu, CMIA/CLIA/ECLIA

1.788,27

III biohemijske i imunohemijske analize

270.

L006530

Dnevni (polu)profil prolaktina; prolaktin u serumu, ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

271.

L006531

Dnevni (polu)profil prolaktina; prolaktin u serumu, RIA

0,00
1.217,82

III biohemijske i imunohemijske analize

272.

L006532

Dnevni ritam sekrecije kortizola; kortizol u serumu, CMIA/CLIA/ECLIA

2.112,24

III biohemijske i imunohemijske analize

273.

L006533

Dnevni ritam sekrecije kortizola; kortizol u serumu, ELISA

2.601,69

III biohemijske i imunohemijske analize

274.

L006536

Dnevni ritam sekrecije kortizola; kortizol u serumu, RIA

III biohemijske i imunohemijske analize

275.

L009845

Dopamin u dnevnom urinu ELISA

947,82
1.587,23

III biohemijske i imunohemijske analize

276.

L009846

Dopamin u plazmi ELISA

1.587,23

III biohemijske i imunohemijske analize

277.

L009852

Dopamin u dnevnom urinu, HPLC

1.418,17

III biohemijske i imunohemijske analize

278.

L007252

Dopamin u plazmi, HPLC

1.418,17

III biohemijske i imunohemijske analize

279.

L007253

Dopaminski test (infuzija); hormon rasta i prolaktin u serumu, CLIA/ECLIA

7.351,02

III biohemijske i imunohemijske analize

280.

L007254

Dopaminski test (infuzija); hormon rasta i prolaktin u serumu, ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

281.

L007255

Dopaminski test (infuzija); hormon rasta i prolaktin u serumu, RIA

5.123,28

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

282.

L002220

Double test (PAPP–A/beta–hCG, slobodan) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/
CLIA/TRACE

1.817,47

III biohemijske i imunohemijske analize

283.

L012070

Elastaza u seminalnoj tečnosti, ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

284.

L002253

Eritropoetin (EPO) u serumu/plazmi, CLIA

1.365,23
1.365,23

95,29

III biohemijske i imunohemijske analize

285.

L002254

Eritropoetin (EPO) u serumu/plazmi, ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

286.

L002261

Eritropoetin (EPO) u serumu/plazmi, RIA

639,94

III biohemijske i imunohemijske analize

287.

L011650

Estradiol (E2), ukupan u amnionskoj tečnosti, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

518,09

III biohemijske i imunohemijske analize

288.

L011668

Estradiol (E2), ukupan u amnionskoj tečnosti, HPLC

605,17

III biohemijske i imunohemijske analize

289.

L009878

Estradiol (E2), ukupan u dnevnom urinu, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

518,09

III biohemijske i imunohemijske analize

290.

L002295

Estradiol (E2), ukupan u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

518,09

III biohemijske i imunohemijske analize

291.

L002303

Estradiol (E2), ukupan u serumu/plazmi, RIA

423,94

III biohemijske i imunohemijske analize

292.

L009894

Estriol (E3), ukupan u dnevnom urinu, ELISA

747,23

III biohemijske i imunohemijske analize

293.

L013524

Estriol (E3), ukupan u salivi, ELISA

747,23

III biohemijske i imunohemijske analize

294.

L007302

Estriol (E3), ukupan u serumu/plazmi ELISA

747,23

III biohemijske i imunohemijske analize

295.

L009886

Estriol (nE3), slobodan u dnevnom urinu, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

659,08

III biohemijske i imunohemijske analize

296.

L011676

Estriol (nE3), slobodan u amnionskoj tečnosti, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

659,08

III biohemijske i imunohemijske analize

297.

L002329

Estriol (nE3), slobodan u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

659,08

III biohemijske i imunohemijske analize

298.

L002337

Etosuksimid u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

299.

L002338

Everolimus u plazmi, CMIA/ECLIA

1.513,33

734,08
2.870,64

III biohemijske i imunohemijske analize

300.

L002339

Everolimus u plazmi, LC–MS/MS

III biohemijske i imunohemijske analize

301.

L008995

Fenilalanin u urinu, kvalitativno

76,17

III biohemijske i imunohemijske analize

302.

L009001

Fenil–pirogrožđana kiselina u urinu, kvalitativno

76,17

III biohemijske i imunohemijske analize

303.

L002345

Fenitoin u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

758,08

III biohemijske i imunohemijske analize

304.

L002352

Fenobarbiton u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

758,08

III biohemijske i imunohemijske analize

305.

L002378

Feritin u serumu, nefelometrija

603,11

III biohemijske i imunohemijske analize

306.

L002379

Feritin u serumu, CMIA/CLIA/ECLIA

625,05

III biohemijske i imunohemijske analize

307.

L002380

Feritin u serumu, imunoturbidimetrija

III biohemijske i imunohemijske analize

308.

L002386

Fetuin A (alfa–2 HS glikoprotein, AHSG) u serumu/plazmi, ELISA

242,39
1.374,23

III biohemijske i imunohemijske analize

309.

L012930

Fibronektin (FN) u ascitu, nefelometrija

822,11

III biohemijske i imunohemijske analize

310.

L013755

Fibronektin (FN) u očnoj vodici, nefelometrija

822,11
822,11

III biohemijske i imunohemijske analize

311.

L002394

Fibronektin (FN) u serumu, nefelometrija

III biohemijske i imunohemijske analize

312.

L013276

Fizički pregled sinovijalne tečnosti, vizuelno

III biohemijske i imunohemijske analize

313.

L013277

Fludrokortizonski test; aldosteron u serumu/plazmi, CLIA

79,15
2.814,90

III biohemijske i imunohemijske analize

314.

L013278

Fludrokortizonski test; aldosteron u serumu/plazmi, ELISA

2.115,69

III biohemijske i imunohemijske analize

315.

L013279

Fludrokortizonski test; aldosteron u serumu/plazmi, RIA

1.703,82
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L011684

Folikulostimulirajući hormon (folitropin, FSH) u amnionskoj tečnosti, CMIA/
ECLIA/CLIA/TRACE

524,09

L009902

Folikulostimulirajući hormon (folitropin, FSH) u dnevnom urinu, CMIA/ECLIA/
CLIA/TRACE

524,09

L012088

Folikulostimulirajući hormon (folitropin, FSH) u seminalnoj tečnosti, CMIA/
ECLIA/CLIA/TRACE

524,09
524,09

III biohemijske i imunohemijske analize

319.

L002410

Folikulostimulirajući hormon (folitropin, FSH) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/
CLIA/TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

320.

L002428

Folikulostimulirajući hormon (folitropin, FSH) u serumu/plazmi, RIA

435,94
605,09

III biohemijske i imunohemijske analize

321.

L008714

Folna kiselina (RBC folat) u eritrocitima, CMIA/CLIA/ECLIA

III biohemijske i imunohemijske analize

322.

L008715

Folna kiselina (RBC folat) u eritrocitima, RIA

III biohemijske i imunohemijske analize

323.

L002436

Folna kiselina u serumu/plazmi, CMIA/CLIA/ECLIA

0,00
605,09

III biohemijske i imunohemijske analize

324.

L002437

Folna kiselina u serumu/plazmi, RIA

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

325.

L009910

Fosfat neorganski u dnevnom urinu, spektrofotometrija

79,15

III biohemijske i imunohemijske analize

326.

L009019

Fosfat neorganski u urinu, spektrofotometrija

79,15

III biohemijske i imunohemijske analize

327.

L000307

Fosfat, neorganski u krvi/serumu/plazmi, POCT

280,15

III biohemijske i imunohemijske analize

328.

L002493

Fosfat, neorganski u serumu/plazmi, spektrofotometrija

79,15

III biohemijske i imunohemijske analize

329.

L013284

Fosfolipaza (s–PLA2) u sinovijalnoj tečnosti, ELISA

957,23

III biohemijske i imunohemijske analize

330.

L013193

Fosfolipidi u žuči, spektrofotometrija

231,68

III biohemijske i imunohemijske analize

331.

L009928

Fruktoza (levuloza) u dnevnom urinu, spektrofotometrija

379,30

III biohemijske i imunohemijske analize

332.

L007351

Fruktoza (levuloza) u plazmi, spektrofotometrija

379,30

III biohemijske i imunohemijske analize

333.

L012096

Fruktoza (levuloza) u seminalnoj tečnosti, spektrofotometrija

391,32

III biohemijske i imunohemijske analize

334.

L002519

Fruktozamin u serumu, spektrofotometrija

382,15

III biohemijske i imunohemijske analize

335.

L009936

Galaktoza u dnevnom urinu, spektrofotometrija

322,30

III biohemijske i imunohemijske analize

336.

L000315

Galaktoza u krvi, spektrofotometrija

343,30

III biohemijske i imunohemijske analize

337.

L002527

Galaktoza u serumu, spektrofotometrija

343,30
238,15

III biohemijske i imunohemijske analize

338.

L002535

Gama–glutamil transferaza (gama–GT) u krvi/serumu/plazmi, POCT

III biohemijske i imunohemijske analize

339.

L002543

Gama–glutamil transferaza (gama–GT) u serumu/plazmi, spektrofotometrija

79,15

III biohemijske i imunohemijske analize

340.

L009944

Gama–glutamiltransferaza (gama–GT) u dnevnom urinu, spektrofotometrija

79,15

III biohemijske i imunohemijske analize

341.

L002550

Gastrin I (G17) u serumu/plazmi, ELISA

927,23

III biohemijske i imunohemijske analize

342.

L002568

Gastrin u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

809,08

III biohemijske i imunohemijske analize

343.

L002576

Gastrin u serumu/plazmi, RIA

471,94

III biohemijske i imunohemijske analize

344.

L002584

Gentamicin u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

758,08

III biohemijske i imunohemijske analize

345.

L002585

GHRH (Growth Hormone Releasing Hormone) test; hormon rasta u serumu,
CLIA/ECLIA

3.774,48

L002586

GHRH (Growth Hormone Releasing Hormone) test; hormon rasta u serumu,
ELISA

3.774,48
2.687,64

III biohemijske i imunohemijske analize

346.

III biohemijske i imunohemijske analize

347.

L002587

GHRH (Growth Hormone Releasing Hormone) test; hormon rasta u serumu,
RIA

III biohemijske i imunohemijske analize

348.

L009951

Glikozaminoglikani (GAG) u dnevnom urinu, spektrofotometrija

537,68

III biohemijske i imunohemijske analize

349.

L009952

Glukagonski test; hormon rasta i kortizol u serumu, CLIA/ECLIA

6.665,80

III biohemijske i imunohemijske analize

350.

L009953

Glukagonski test; hormon rasta i kortizol u serumu, ELISA

7.481,55

III biohemijske i imunohemijske analize

351.

L009954

Glukagonski test; insulin i C–peptid u serumu, CMIA/CLIA/ECLIA

5.441,00

III biohemijske i imunohemijske analize

352.

L009955

Glukagonski test; insulin i C–peptid u serumu, ELISA

5.781,60

III biohemijske i imunohemijske analize

353.

L009956

Glukagonski test; insulin i C–peptid u serumu, RIA

3.007,52

III biohemijske i imunohemijske analize

354.

L009952

Glukagonski test; hormon rasta i kortizol u serumu, CLIA/ECLIA

6.665,80

III biohemijske i imunohemijske analize

355.

L009953

Glukagonski test; hormon rasta i kortizol u serumu, ELISA

7.481,55

III biohemijske i imunohemijske analize

356.

L009957

Glukagonski test; hormon rasta i kortizol u serumu, RIA

3.819,40

III biohemijske i imunohemijske analize

357.

L002592

Glukagonu sličan peptid–2 (GLP–2) u serumu/plazmi, ELISA

1.647,23

III biohemijske i imunohemijske analize

358.

L011692

Glukoza u amnionskoj tečnosti, spektrofotometrija

76,15

III biohemijske i imunohemijske analize

359.

L012948

Glukoza u ascitu, spektrofotometrija

76,15

III biohemijske i imunohemijske analize

360.

L009969

Glukoza u dnevnom urinu, spektrofotometrija

76,15

III biohemijske i imunohemijske analize

361.

L000349

Glukoza u kapilarnoj krvi, POCT

108,66
232,15

III biohemijske i imunohemijske analize

362.

L000356

Glukoza u krvi/serumu/plazmi, POCT

III biohemijske i imunohemijske analize

363.

L010991

Glukoza u likvoru, spektorfotometrija

76,15

III biohemijske i imunohemijske analize

364.

L012708

Glukoza u pleuralnom punktatu, spektrofotometrija

77,29

III biohemijske i imunohemijske analize

365.

L002618

Glukoza u serumu/plazmi, spektrofotometrija

76,15

III biohemijske i imunohemijske analize

366.

L013292

Glukoza u sinovijalnoj tečnosti, spektrofotometrija

76,15

III biohemijske i imunohemijske analize

367.

L009035

Glukoza u urinu, kvalitativno

64,75

III biohemijske i imunohemijske analize

368.

L002626

Glukoza–6–fosfatdehidrogenaza (G–6–PDH) u serumu, spektrofotometrija

319,30

III biohemijske i imunohemijske analize

369.

L002634

Glutamat dehidrogenaza (GLDH) u serumu, spektrofotometrija

III biohemijske i imunohemijske analize

370.

L007419

Glutamin u plazmi, HPLC

319,30
1.427,17

III biohemijske i imunohemijske analize

371.

L000364

Glutation peroksidaza (GSH–Ph) u krvi, spektrofotometrija

770,02

III biohemijske i imunohemijske analize

372.

L000372

Glutation reduktaza (GR) u krvi/serumu/plazmi, spektrofotometrija

931,90

III biohemijske i imunohemijske analize

373.

L006593

GnRH (Gonadotropin–releasing hormone) test, FSH i LH u serumu, RIA

2.471,64
3.162,54

III biohemijske i imunohemijske analize

374.

L006594

GnRH (Gonadotropin–releasing hormone) test; FSH i LH u serumu, CMIA/
CLIA/ECLIA

III biohemijske i imunohemijske analize

375.

L006595

GnRH (Gonadotropin–releasing hormone) test; FSH i LH u serumu, ELISA

0,00

L006596

GnRH (Gonadotropin–releasing hormone) test; TSH u serumu, CMIA/CLIA/
ECLIA

1.437,27

III biohemijske i imunohemijske analize

376.
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III biohemijske i imunohemijske analize

377.

L006597

GnRH (Gonadotropin –releasing hormone) test; TSH u serumu, ELISA)

III biohemijske i imunohemijske analize

378.

L006601

GnRH (Gonadotropin–releasing hormone) test; TSH u serumu, RIA)

Cena
0,00
983,82

III biohemijske i imunohemijske analize

379.

L009977

Gvožđe u dnevnom urinu, spektrofotometrija

79,15

III biohemijske i imunohemijske analize

380.

L011007

Gvožđe u likvoru, spektorfotometrija

79,15

III biohemijske i imunohemijske analize

381.

L002667

Gvožđe u serumu, spektrofotometrija

79,15

III biohemijske i imunohemijske analize

382.

L002683

Haptoglobin u serumu, nefelometrija

603,11

III biohemijske i imunohemijske analize

383.

L002675

Haptoglobin u serumu, imunoturbidimetrija

555,68

III biohemijske i imunohemijske analize

384.

L002676

hCG (human chorionic gonadotropin) test; testosteron u serumu, CMIA/CLIA/
ECLIA

III biohemijske i imunohemijske analize

385.

L002677

hCG (human chorionic gonadotropin) test; testosteron u serumu, ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

386.

L006627

hCG (human chorionic gonadotropin) test; testosteron u serumu, RIA

L006628

hCG (human chorionic gonadotropin) test; testosteron, progesteron, estradiol,
SHBG (sex hormone–binding globulin), androstenedion u serumu, CMIA/CLIA/
ECLIA

L006629

hCG (human chorionic gonadotropin) test; testosteron, progesteron, estradiol,
SHBG (sex hormone–binding globulin), androstenedion u serumu, ELISA

0,00
5.139,40

III biohemijske i imunohemijske analize
III biohemijske i imunohemijske analize

387.
388.

1.078,18
0,00
643,88
5.924,86

III biohemijske i imunohemijske analize

389.

L006619

hCG (human chorionis gonadotropin) test; testosteron, progesteron, estradiol,
SHBG (sex hormone–binding globulin), androstenedion u serumu, RIA

III biohemijske i imunohemijske analize

390.

L002840

HDL–holesterol u krvi/serumu/plazmi, POCT

235,15

III biohemijske i imunohemijske analize

391.

L002865

HDL3–holesterol u serumu/plazmi, spektrofotometrija

213,68

III biohemijske i imunohemijske analize

392.

L002857

HDL–holesterol u serumu/plazmi, spektrofotometrija

136,15
1.520,09
1.647,23

III biohemijske i imunohemijske analize

393.

L002709

HE4 (Human epididymis gene product) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/
TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

394.

L002717

HE4 (Human epididymis gene product) u serumu/plazmi, ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

395.

L007450

Heksozaminidaza u plazmi, fluorimetrija

361,30

III biohemijske i imunohemijske analize

396.

L013078

Hemoglobin (krv) u duodenalnom sadržaju, kvalitativno

121,15

III biohemijske i imunohemijske analize

397.

L012419

Hemoglobin (krv) u fecesu, enzimski

498,83

III biohemijske i imunohemijske analize

398.

L012401

Hemoglobin (krv) u fecesu, imunohemijski

498,83

III biohemijske i imunohemijske analize

399.

L009043

Hemoglobin (krv) u urinu, kvalitativno

64,75

III biohemijske i imunohemijske analize

400.

L012989

Hemoglobin (krv) u želudačnom sadržaju, kvalitativno

121,15
276,97

III biohemijske i imunohemijske analize

401.

L012990

Hemoglobin A1c (glikohemoglobin, HbA1c) u krvi HPLC

III biohemijske i imunohemijske analize

402.

L012991

Hemoglobin A1c (glikohemoglobin, HbA1c) u krvi, enzimski

III biohemijske i imunohemijske analize

403.

L000414

Hemoglobin A1c (glikohemoglobin, HbA1c) u krvi, imunoturbidimetrija

605,17

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

404.

L000415

Hemoglobin A1c (glikohemoglobin, HbA1c) u krvi, kapilarna elektroforeza

189,68

III biohemijske i imunohemijske analize

405.

L002725

Hemopeksin u serumu, nefelometrija

822,11

L011700

HER–2/n protein (ERBB2, herstatin) u amnionskoj tečnosti, CMIA/ECLIA/
CLIA/TRACE

1.617,23
1.617,23

III biohemijske i imunohemijske analize

406.

III biohemijske i imunohemijske analize

407.

L002733

HER–2/n protein (ERBBB2, herstatin) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/
TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

408.

L007468

HER–2/n protein (ERBB2, herstatin) u serumu/plazmi, ELISA

1.617,23

III biohemijske i imunohemijske analize

409.

L009985

Hidroksiprolin u dnevnom urinu, HPLC

1.412,17

III biohemijske i imunohemijske analize

410.

L002741

Hijaluronska kiselina u serumu, ELISA

1.005,23

III biohemijske i imunohemijske analize

411.

L002758

Hilomikroni u serumu, frižiderski test

118,15

III biohemijske i imunohemijske analize

412.

L013086

Himotripsin u duodenalnom sadržaju, spektrofotometrija

487,34

III biohemijske i imunohemijske analize

413.

L012427

Himotripsin u fecesu, ELISA

945,23

III biohemijske i imunohemijske analize

414.

L000497

Histamin u krvi, fluorimetrija

765,72

III biohemijske i imunohemijske analize

415.

L007476

Histamin u plazmi, HPLC

III biohemijske i imunohemijske analize

416.

L009050

Histidin u urinu, kvalitativno

1.412,17
70,75

III biohemijske i imunohemijske analize

417.

L000505

Hitotriozidaza u plazmi, spektrofluorometrija

920,22

III biohemijske i imunohemijske analize

418.

L009993

Hloridi u dnevnom urinu, potenciometrija

91,15

III biohemijske i imunohemijske analize

419.

L002774

Hloridi u krvi/serumu/plazmi, POCT

265,15

III biohemijske i imunohemijske analize

420.

L011015

Hloridi u likvoru, potenciometrija

91,15

III biohemijske i imunohemijske analize

421.

L002766

Hloridi u serumu/plazmi, potenciometrija

91,15
190,33

III biohemijske i imunohemijske analize

422.

L013920

Hloridi u znoju, potenciometrija

III biohemijske i imunohemijske analize

423.

L012955

Holesterol (ukupan) u ascitu, spektrofotometrija

82,15

III biohemijske i imunohemijske analize

424.

L013094

Holesterol (ukupan) u duodenalnom sadržaju, spektrofotometrija

82,15
235,15

III biohemijske i imunohemijske analize

425.

L000521

Holesterol (ukupan) u krvi/serumu/plazmi, POCT

III biohemijske i imunohemijske analize

426.

L011023

Holesterol (ukupan) u likvoru, spektofotometrija

82,15

III biohemijske i imunohemijske analize

427.

L012716

Holesterol (ukupan) u pleuralnom punktatu, spektrofotometrija

82,15

III biohemijske i imunohemijske analize

428.

L002816

Holesterol (ukupan) u serumu/plazmi, spektrofotometrija

82,15

III biohemijske i imunohemijske analize

429.

L013201

Holesterol (ukupan) u žuči, spektrofotometrija

114,68

III biohemijske i imunohemijske analize

430.

L002824

Holesterol (ukupan)/HDL–holesterol odnos u serumu, spektrofotometrija

136,15

III biohemijske i imunohemijske analize

431.

L002832

Holesterol, „non” HDL–holesterol u serumu/plazmi, izračunavanje

102,12

III biohemijske i imunohemijske analize

432.

L002915

Holinesteraza (CHE) dibukainski broj u serumu

127,15

III biohemijske i imunohemijske analize

433.

L002923

Holinesteraza (CHE) u serumu, spektrofotometrija

133,15

III biohemijske i imunohemijske analize

434.

L007542

Holotranskobalamin (holoTC) u plazmi, CMIA/CLIA/ECLIA

L007543

HOMA indeks (bazalni); insulin u plazmi (CMIA/CLIA/ECLIA) i glukoza u
plazmi, spektrofotometrija

792,32

L007544

HOMA indeks (bazalni); insulin u plazmi (ELISA) i glukoza u plazmi,
spektrofotometrija

883,38

III biohemijske i imunohemijske analize
III biohemijske i imunohemijske analize

435.
436.

1.205,09
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III biohemijske i imunohemijske analize
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Cena

L007545

HOMA indeks (bazalni); insulin u plazmi (RIA) i glukoza u plazmi,
spektrofotometrija

L007546

HOMA indeks u toku OGT testa; insulin u plazmi (CMIA/CLIA/ECLIA) i
glukoza u plazmi, spektrofotometrija

3.169,28

L007547

HOMA indeks u toku OGT testa; insulin u plazmi (CMIA/CLIA/ECLIA) i
glukoza u plazmi spektrofotometrija

1.584,64

L007548

HOMA indeks u toku OGT testa; insulin u plazmi (ELISA) i glukoza u plazmi,
spektrofotometrija

3.533,52

L007549

HOMA indeks u toku OGT testa; insulin u plazmi (ELISA) i glukoza u plazmi,
spektrofotometrija

1.766,76

L007550

HOMA indeks u toku OGT testa; insulin u plazmi (RIA) i glukoza u plazmi,
spektrofotometrija

1.760,36

440,09

III biohemijske i imunohemijske analize

443.

L007551

HOMA indeks u toku OGT testa; insulin u plazmi (RIA) i glukoza u plazmi
spektrofotometrija

III biohemijske i imunohemijske analize

444.

L002931

Homocistein u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

1.376,09
2.012,17

880,18

III biohemijske i imunohemijske analize

445.

L007567

Homocistein u serumu/plazmi, HPLC

III biohemijske i imunohemijske analize

446.

L009068

Homocistin u urinu, kvalitativno

III biohemijske i imunohemijske analize

447.

L010009

Homovanilinska kiselina (HVA) u dnevnom urinu, HPLC

III biohemijske i imunohemijske analize

448.

L011718

Hormon rasta (somatotropin, GH, STH) u amnionskoj tečnosti, CMIA/ECLIA/
CLIA/TRACE

629,08

64,75
1.490,17
629,08

III biohemijske i imunohemijske analize

449.

L002956

Hormon rasta (somatotropin, GH, STH) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/
TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

450.

L002964

Hormon rasta (somatotropin, GH, STH) u serumu/plazmi, RIA

447,94

III biohemijske i imunohemijske analize

451.

L012260

HOS–test–hipoosmotski test u spermatozoidima, mikroskopija

314,49
2.049,23

III biohemijske i imunohemijske analize

452.

L010017

Hromogranin A (pituitarni sekretorni protein I, SP–I, CHGA) u dnevnom urinu,
ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

453.

L013532

Hromogranin A (pituitarni sekretorni protein I, SP–I, CHGA) u salivi, ELISA

2.049,23

III biohemijske i imunohemijske analize

454.

L002980

Hromogranin A (pituitarni sekretorni protein I, SP–I, CHGA) u serumu/plazmi,
CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

1.904,08

L002972

Hromogranin A (pituitarni sekretorni protein I, SP–I, CHGA) u serumu/plazmi,
ELISA

2.049,23

L002998

Hromogranin A (pituitarni sekretorni protein I, SP–I, CHGA) u serumu/plazmi,
RIA

939,94
978,18
978,18

III biohemijske i imunohemijske analize
III biohemijske i imunohemijske analize

455.
456.

III biohemijske i imunohemijske analize

457.

L011031

Identifikacija oligoklonskih i monoklonskih teških i lakih lanaca u likvoru,
elektroforeza

III biohemijske i imunohemijske analize

458.

L010025

Identifikacija tipa proteinurije u dnevnom urinu, elektroforeza

III biohemijske i imunohemijske analize

459.

L010033

IGF–1 ((Insulin–like–growth factor I (IGF–I, Growth Faktor I, Somatomedin C))
u dnevnom urinu, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

1.112,17

L011726

IGF–1 ((Insulin–like–growth factor I (IGF–I, Growth Faktor I, Somatomedin C)
u amnionskoj tečnosti, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

1.064,09

L003005

IGF–1 ((Insulin–like–growth factor I (IGF–I, Growth Faktor I, Somatomedin C)
u serumu/plazmi, ELISA

1.112,17

L013540

IGF–1 ((Insulin–like–growth factor I (IGF–I, Growth Faktor I, Somatomedin C)
u salivi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

1.112,17

L003004

IGF–1 ((Insulin–like–growth factor I (IGF–I, Growth Faktor I, Somatomedin C)
u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

1.112,17

L003012

IGF–1 ((Insulin–like–growth factor I (IGF–I, Growth Faktor I, Somatomedin C)
u serumu/plazmi, RIA

711,94

L003020

IGFBP–1 (Insulin–like growth factor binding protein 1) u serumu/plazmi,
CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

1.293,23
1.293,23

III biohemijske i imunohemijske analize
III biohemijske i imunohemijske analize
III biohemijske i imunohemijske analize
III biohemijske i imunohemijske analize
III biohemijske i imunohemijske analize
III biohemijske i imunohemijske analize

460.
461.
462.
463.
464.
465.

III biohemijske i imunohemijske analize

466.

L011734

IGFBP–2 (Insulin–like growth factor binding protein 12) u amnionskoj tečnosti,
ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

467.

L013557

IGFBP–2 (Insulin–like growth factor binding protein 2) u salivi, ELISA

1.151,09

III biohemijske i imunohemijske analize

468.

L003038

IGFBP–2 (Insulin–like growth factor binding protein 2) u serumu, ELISA

1.293,23

III biohemijske i imunohemijske analize

469.

L007609

IGFBP–3 (Insulin–like growth factor binding protein 3) u plazmi, ELISA

1.199,17

III biohemijske i imunohemijske analize

470.

L003046

IGFBP–3 (Insulin–like growth factor binding protein 3) u serumu/plazmi,
CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

1.232,17

III biohemijske i imunohemijske analize

471.

L011049

IgG indeks u likvoru

III biohemijske i imunohemijske analize

472.

L010041

Imunoelektroforeza proteina u dnevnom urinu

1.304,85
1.304,85

102,12

III biohemijske i imunohemijske analize

473.

L011056

Imunoelektroforeza proteina u likvoru

III biohemijske i imunohemijske analize

474.

L003053

Imunoglobulin (IgG) indeks

102,12

III biohemijske i imunohemijske analize

475.

L013565

Imunoglobulin A (IgA Secretory, s–IgA) sekretorni u salivi, ELISA

861,23

III biohemijske i imunohemijske analize

476.

L013573

Imunoglobulin A (IgA Secretory, s–IgA) sekretorni u salivi, nefelometrija

684,11

III biohemijske i imunohemijske analize

477.

L010058

Imunoglobulin A (IgA) u dnevnom urinu, nefelometrija

612,11

III biohemijske i imunohemijske analize

478.

L011064

Imunoglobulin A (IgA) u likvoru, nefelometrija

612,11

III biohemijske i imunohemijske analize

479.

L013771

Imunoglobulin A (IgA) u očnoj vodici, nefelometrija

612,11

III biohemijske i imunohemijske analize

480.

L003061

Imunoglobulin A (IgA) u serumu/plazmi, imunoturbidimetrija

489,68

III biohemijske i imunohemijske analize

481.

L003103

Imunoglobulin A (IgA), subklasa u serumu/plazmi, RID

931,46
351,84

III biohemijske i imunohemijske analize

482.

L003079

Imunoglobulin A (IgA) u serumu/plazmi, nefelometrija

III biohemijske i imunohemijske analize

483.

L013300

Imunoglobulin A (IgA) u sinovijalnoj tečnosti, nefelometrija

612,11

III biohemijske i imunohemijske analize

484.

L009084

Imunoglobulin A (IgA) u urinu, nefelometrija

612,11

III biohemijske i imunohemijske analize

485.

L011080

Imunoglobulin A (IgA), subklasa u likvoru, nefelometrija

612,11

III biohemijske i imunohemijske analize

486.

L003095

Imunoglobulin A (IgA), subklasa u serumu/plazmi, ELISA

2.265,23

144
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487.

Šifra
usluge
L012435

Naziv usluge

Cena

Imunoglobulin A sekretorni (IgA Secretory, s–IgA) u fecesu, ELISA

2.175,23
1.811,11

III biohemijske i imunohemijske analize

488.

L013581

Imunoglobulin A sekretorni (IgA Secretory, s–IgA) u salivi, RID

III biohemijske i imunohemijske analize

489.

L010066

Imunoglobulin E (IgE) u dnevnom urinu, nefelometrija

480,11

III biohemijske i imunohemijske analize

490.

L003137

Imunoglobulin E (IgE) u serumu/plazmi, nefelometrija

480,11

III biohemijske i imunohemijske analize

491.

L010074

Imunoglobulin G (IgG) u dnevnom urinu, nefelometrija

453,11

III biohemijske i imunohemijske analize

492.

L011106

Imunoglobulin G (IgG) u likvoru, nefelometrija

453,11

III biohemijske i imunohemijske analize

493.

L013797

Imunoglobulin G (IgG) u očnoj vodici, nefelometrija

453,11

III biohemijske i imunohemijske analize

494.

L003145

Imunoglobulin G (IgG) u serumu/plazmi, imunoturbidimetrija

417,68
233,04

III biohemijske i imunohemijske analize

495.

L003152

Imunoglobulin G (IgG) u serumu/plazmi, nefelometrija

III biohemijske i imunohemijske analize

496.

L013318

Imunoglobulin G (IgG) u sinovijalnoj tečnosti, nefelometrija

453,11

III biohemijske i imunohemijske analize

497.

L009126

Imunoglobulin G (IgG) u urinu, nefelometrija

453,11

III biohemijske i imunohemijske analize

498.

L011122

Imunoglobulin G1 (IgG1) u likvoru, nefelometrija

1.725,11

III biohemijske i imunohemijske analize

499.

L013813

Imunoglobulin G1 (IgG1) u očnoj vodici, nefelometrija

1.725,11
1.725,11

III biohemijske i imunohemijske analize

500.

L003178

Imunoglobulin G1 (IgG1), subklasa u serumu/plazmi, nefelometrija

III biohemijske i imunohemijske analize

501.

L003186

Imunoglobulin G1 (IgG1), subklasa u serumu/plazmi, RID

III biohemijske i imunohemijske analize

502.

L009142

Imunoglobulin G1 (IgG1), u urinu, nefelometrija

683,71
1.725,11

III biohemijske i imunohemijske analize

503.

L011148

Imunoglobulin G2 (IgG2) u likvoru, nefelometrija

1.725,11

III biohemijske i imunohemijske analize

504.

L013839

Imunoglobulin G2 (IgG2) u očnoj vodici, nefelometrija

1.725,11
1.725,11

III biohemijske i imunohemijske analize

505.

L003194

Imunoglobulin G2 (IgG2), subklasa u serumu/plazmi, nefelometrija

III biohemijske i imunohemijske analize

506.

L003202

Imunoglobulin G2 (IgG2), subklasa u serumu/plazmi, RID

III biohemijske i imunohemijske analize

507.

L009167

Imunoglobulin G2 (IgG2), u urinu, nefelometrija

683,71
1.725,11

III biohemijske i imunohemijske analize

508.

L011163

Imunoglobulin G3 (IgG3) u likvoru, nefelometrija

1.725,11

III biohemijske i imunohemijske analize

509.

L013854

Imunoglobulin G3 (IgG3) u očnoj vodici, nefelometrija

1.725,11
1.725,11

III biohemijske i imunohemijske analize

510.

L003210

Imunoglobulin G3 (IgG3), subklasa u serumu/plazmi, nefelometrija

III biohemijske i imunohemijske analize

511.

L003228

Imunoglobulin G3 (IgG3), subklasa u serumu/plazmi, RID

III biohemijske i imunohemijske analize

512.

L009183

Imunoglobulin G3 (IgG3), u urinu, nefelometrija

683,71
1.725,11

III biohemijske i imunohemijske analize

513.

L011189

Imunoglobulin G4 (IgG4) u likvoru, nefelometrija

1.725,11

III biohemijske i imunohemijske analize

514.

L013870

Imunoglobulin G4 (IgG4) u očnoj vodici, nefelometrija

1.725,11
1.725,11

III biohemijske i imunohemijske analize

515.

L003236

Imunoglobulin G4 (IgG4), subklasa u serumu/plazmi, nefelometrija

III biohemijske i imunohemijske analize

516.

L003244

Imunoglobulin G4 (IgG4), subklasa u serumu/plazmi, RID

III biohemijske i imunohemijske analize

517.

L009209

Imunoglobulin G4 (IgG4), u urinu, nefelometrija

683,71
1.725,11

III biohemijske i imunohemijske analize

518.

L010082

Imunoglobulin M (IgM) u dnevnom urinu, nefelometrija

612,11

III biohemijske i imunohemijske analize

519.

L011205

Imunoglobulin M (IgM) u likvoru, nefelometrija

612,11

III biohemijske i imunohemijske analize

520.

L013896

Imunoglobulin M (IgM) u očnoj vodici, nefelometrija

612,11

III biohemijske i imunohemijske analize

521.

L013599

Imunoglobulin M (IgM) u salivi, nefelometrija

612,11

III biohemijske i imunohemijske analize

522.

L003251

Imunoglobulin M (IgM) u serumu/plazmi, imunoturbidimetrija

501,68

III biohemijske i imunohemijske analize

523.

L003269

Imunoglobulin M (IgM) u serumu/plazmi, nefelometrija

314,81

III biohemijske i imunohemijske analize

524.

L009225

Imunoglobulin M (IgM) u urinu, nefelometrija

612,11

III biohemijske i imunohemijske analize

525.

L003285

Imunokompleksi (CIC) u serumu/plazmi, nefelometrija

591,11

III biohemijske i imunohemijske analize

526.

L003286

Infliksimab u serumu, ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

527.

L003287

Inhibin A u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

2.193,82
0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

528.

L003288

Inhibin A u serumu/plazmi, ELISA

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

529.

L003289

Inhibin B u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

530.

L003290

Inhibin B u serumu/plazmi, ELISA

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

531.

L003291

Insulin tolerans test (Insulin tolerance test, ITT); hormon rasta i kortizol u
serumu, CLIA/ECLIA

7.046,55

L003292

Insulin tolerans test (Insulin tolerance test, ITT); hormon rasta i kortizol u
serumu, ELISA

7.862,30

L003294

Insulin tolerans test (Insulin tolerance test, ITT); hormon rasta i kortizol u
serumu, RIA

4.200,15
3.526,15

III biohemijske i imunohemijske analize
III biohemijske i imunohemijske analize

532.
533.

III biohemijske i imunohemijske analize

534.

L003295

Insulin tolerans test (Insulin tolerance test, ITT); hormon rasta u serumu, CLIA/
ECLIA

III biohemijske i imunohemijske analize

535.

L003296

Insulin tolerans test (Insulin tolerance test, ITT); hormon rasta u serumu, ELISA

3.526,15

III biohemijske i imunohemijske analize

536.

L003297

Insulin tolerans test (Insulin tolerance test, ITT); hormon rasta u serumu, RIA

2.620,45

L003298

Insulin tolerans test (Insulin tolerance test, ITT); hormon rasta, prolaktin i
kortizol u serumu, CLIA/ECLIA

10.027,00

L003299

Insulin tolerans test (Insulin tolerance test, ITT); hormon rasta, prolaktin i
kortizol u serumu, ELISA

10.842,75

L003300

Insulin tolerans test (Insulin tolerance test, ITT); hormon rasta, prolaktin i
kortizol u serumu, RIA

6.229,85
3.901,15

III biohemijske i imunohemijske analize
III biohemijske i imunohemijske analize
III biohemijske i imunohemijske analize

537.
538.
539.

III biohemijske i imunohemijske analize

540.

L003302

Insulin tolerans test (Insulin tolerance test, ITT); kortizol u serumu, CMIA/
CLIA/ECLIA

III biohemijske i imunohemijske analize

541.

L003303

Insulin tolerans test (Insulin tolerance test, ITT); kortizol u serumu, ELISA

4.716,90
1.960,45

III biohemijske i imunohemijske analize

542.

L003304

Insulin tolerans test (Insulin tolerance test, ITT); kortizol u serumu, RIA

III biohemijske i imunohemijske analize

543.

L011742

Insulin u amnionskoj tečnosti, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

716,17

III biohemijske i imunohemijske analize

544.

L003328

Insulin u serumu/plazmi, ELISA

716,17

III biohemijske i imunohemijske analize

545.

L003327

Insulin u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

716,17

III biohemijske i imunohemijske analize

546.

L003335

Insulin u serumu/plazmi, RIA

363,94

III biohemijske i imunohemijske analize

547.

L003517

Interleukin–6 u serumu/plazmi, ECLIA

1.967,17

III biohemijske i imunohemijske analize

548.

L007717

Interleukin–6 u serumu/plazmi, ELISA

1.967,17

30. децембар 2021.
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Cena

L003519

Intravenski test opterećenja glukozom (IVGTT); insulin i C–peptid u serumu,
CMIA/CLIA/ECLIA

14.135,55

L003520

Intravenski test opterećenja glukozom (IVGTT); insulin i C–peptid u serumu,
ELISA

14.987,05
8.051,85
1.587,31

III biohemijske i imunohemijske analize

551.

L003521

Intravenski test opterećenja glukozom (IVGTT); insulin i C–peptid u serumu,
RIA

III biohemijske i imunohemijske analize

552.

L003715

Ioheksol klirens u serumu, HPLC

III biohemijske i imunohemijske analize

553.

L012724

Izgled pleuralnog punktata, vizuelno

III biohemijske i imunohemijske analize

554.

L007831

Kalcidiol (25–hidroksi–holekalciferol, 25 HCC) u plazmi, HPLC

67,15
1.457,17

III biohemijske i imunohemijske analize

555.

L010173

Kalcijum u dnevnom urinu, spektrofotometrija

79,15

III biohemijske i imunohemijske analize

556.

L000570

Kalcijum u krvi/serumu/plazmi, POCT

235,15

III biohemijske i imunohemijske analize

557.

L011221

Kalcijum u likvoru, spektrofotometrija

79,15

III biohemijske i imunohemijske analize

558.

L012732

Kalcijum u pleuralnom punktatu, spektrofotometrija

79,15

III biohemijske i imunohemijske analize

559.

L003749

Kalcijum u serumu/plazmi, spektrofotometrija

79,15

III biohemijske i imunohemijske analize

560.

L009241

Kalcijum u urinu, spektofotometrija

79,15

III biohemijske i imunohemijske analize

561.

L007856

Kalcijum, jonizovani u plazmi, potenciometrija

III biohemijske i imunohemijske analize

562.

L007857

Kalcijumski (infuzija) test; gastrin u serumu, CMIA/CLIA/ECLIA

157,15
3.236,32

III biohemijske i imunohemijske analize

563.

L007858

Kalcijumski (infuzija) test; gastrin u serumu, ELISA

3.708,92

III biohemijske i imunohemijske analize

564.

L006833

Kalcijumski (infuzija) test; gastrin u serumu, RIA

1.887,76
3.644,32

III biohemijske i imunohemijske analize

565.

L006834

Kalcijumski (infuzija) test; kacitonin (CT) u serumu, CLIA/ECLIA

III biohemijske i imunohemijske analize

566.

L006835

Kalcijumski (infuzija) test; kacitonin (CT) u serumu, ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

567.

L006692

Kalcijumski (infuzija) test; kacitonin (CT) u serumu, RIA

0,00
1.767,76

III biohemijske i imunohemijske analize

568.

L003764

Kalcitonin (CT) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

911,08

III biohemijske i imunohemijske analize

569.

L003772

Kalcitonin (CT) u serumu/plazmi, RIA

441,94

III biohemijske i imunohemijske analize

570.

L010181

Kalijum u dnevnom urinu, potenciometrija

91,15

III biohemijske i imunohemijske analize

571.

L008763

Kalijum u eritrocitima, plamena fotometrija

521,26

III biohemijske i imunohemijske analize

572.

L008755

Kalijum u eritrocitima, potenciometrija

410,26

III biohemijske i imunohemijske analize

573.

L012443

Kalijum u fecesu, potenciometrija

525,40
256,15

III biohemijske i imunohemijske analize

574.

L000588

Kalijum u krvi/serumu/plazmi, POCT

III biohemijske i imunohemijske analize

575.

L011239

Kalijum u likvoru, potenciometrija

91,15

III biohemijske i imunohemijske analize

576.

L003780

Kalijum u serumu/plazmi, potenciometrija

91,15

III biohemijske i imunohemijske analize

577.

L003798

Kalijum u serumu/plazmi, plamena fotometrija

85,15

III biohemijske i imunohemijske analize

578.

L013938

Kalijum u znoju, potenciometrija

135,68

III biohemijske i imunohemijske analize

579.

L012450

Kalprotektin (MRP8/14) u fecesu, ELISA

1.723,36

L012451

Kaptoprilski test; direktni renin u plazmi (DR) i aldosteron i serumu/plazmi,
CLIA

1.822,80

L012452

Kaptoprilski test; reninska aktivnost u plazmi (PRA) i aldosteron i serumu/
plazmi, ELISA

0,00
3.659,64

III biohemijske i imunohemijske analize
III biohemijske i imunohemijske analize

580.
581.

III biohemijske i imunohemijske analize

582.

L006700

Kaptoprilski test; reninska aktivnost u plazmi (PRA) i aldosteron u serumu/
plazmi, RIA

III biohemijske i imunohemijske analize

583.

L003822

Karbamazepin u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

584.

L007880

Karbonilne grupe u plazmi, ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

585.

L011247

Karcinoembrioni antigen (CEA) u likvoru, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

629,08
629,08

III biohemijske i imunohemijske analize

586.

L012104

Karcinoembrioni antigen (CEA) u seminalnoj tečnosti, CMIA/ECLIA/CLIA/
TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

587.

L003830

Karcinoembrioni antigen (CEA) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

588.

L003831

Karcinoembrioni antigen (CEA) u serumu/plazmi, RIA

III biohemijske i imunohemijske analize

589.

L003848

Karcinoma antigen CA 125 (CA 125) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/
TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

590.

L003849

Karcinoma antigen CA 125 (CA 125) u serumu/plazmi, RIA

III biohemijske i imunohemijske analize

591.

L003855

Karcinoma antigen CA 15–3 (CA 15–3) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/
TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

592.

L003856

Karcinoma antigen CA 15–3 (CA 15–3) u serumu/plazmi, RIA

III biohemijske i imunohemijske analize

593.

L003863

Karcinoma antigen CA 19–9 (CA 19–9) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/
TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

594.

L003864

Karcinoma antigen CA 19–9 (CA 19–9) u serumu/plazmi, RIA

III biohemijske i imunohemijske analize

595.

L003897

Karcinoma antigen CA 72–4 (CA 72–4) u serumu/plazmi, ECLIA

III biohemijske i imunohemijske analize

596.

L003898

Karcinoma antigen CA 72–4 (CA 72–4) u serumu/plazmi, RIA

III biohemijske i imunohemijske analize

597.

L012112

Karnitin u seminalnoj tečnosti, spektrofotometrija

755,08
1.569,23
629,08

0,00
737,08
0,00
701,08
0,00
737,08
0,00
722,08
0,00
577,36

III biohemijske i imunohemijske analize

598.

L010199

Kateholamini (epinefrin, norepinefrin, dopamin) u dnevnom urinu, ELISA

1.749,23

III biohemijske i imunohemijske analize

599.

L010207

Kateholamini (epinefrin, norepinefrin, dopamin) u dnevnom urinu, HPLC

1.418,17

III biohemijske i imunohemijske analize

600.

L007898

Kateholamini (epinefrin, norepinefrin, dopamin) u plazmi, HPLC

1.643,17

III biohemijske i imunohemijske analize

601.

L010215

Katepsin B u dnevnom urinu, ELISA

1.293,23

III biohemijske i imunohemijske analize

602.

L007906

Katepsin B u plazmi, ELISA

1.293,23

III biohemijske i imunohemijske analize

603.

L013607

Katepsin B u salivi, ELISA

1.293,23

III biohemijske i imunohemijske analize

604.

L009266

Ketonska tela (aceton) u urinu, kvalitativno

III biohemijske i imunohemijske analize

605.

L009274

KIM–1 (Kidney Injury Molecule –1) u urinu, ELISA

2.097,23
1.022,08

III biohemijske i imunohemijske analize

606.

L003947

Kinidin u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

607.

L003954

Kisela fosfataza (AcP) ukupna u serumu, spektrofotometrija

64,75

94,15
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608.

Šifra
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Naziv usluge

Cena

L012120

Kisela fosfataza (AcP), prostatična (prostatična kisela fosfataza, PAP) u
seminalnoj tečnosti, spektrofotometrija

142,72
165,03

III biohemijske i imunohemijske analize

609.

L003962

Kisela fosfataza (AcP), prostatična (prostatična kisela fosfataza, PAP) u serumu,
spektrofotometrija

III biohemijske i imunohemijske analize

610.

L012997

Kiselost želudačnog sadržaja, potenciometrija

III biohemijske i imunohemijske analize

611.

L011817

Klementsov test pene (L/S odnos, test pene) u amnionskoj tečnosti, vizuelno

III biohemijske i imunohemijske analize

612.

L011818

Klomifenski test; FSH i LH u serumu, CMIA/CLIA/ECLIA

III biohemijske i imunohemijske analize

613.

L011819

Klomifenski test; FSH i LH u serumu, ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

614.

L006718

Klomifenski test; FSH i LH u serumu, RIA

142,72

316,29
3.162,54
0,00
2.471,64

III biohemijske i imunohemijske analize

615.

L006719

Klonidinski test; hormon rasta u serumu, CLIA/ECLIA

3.145,40

III biohemijske i imunohemijske analize

616.

L006720

Klonidinski test; hormon rasta u serumu, ELISA

3.145,40

III biohemijske i imunohemijske analize

617.

L006721

Klonidinski test; hormon rasta u serumu, RIA

2.209,70

III biohemijske i imunohemijske analize

618.

L014829

Kompleks elastaza – alfa–1 antitripsin u plazmi, ELISA

2.716,31

III biohemijske i imunohemijske analize

619.

L004028

Komplement C2c u serumu, RID

III biohemijske i imunohemijske analize

620.

L011262

Komplement C3c u likvoru, nefelometrija

768,33
693,11

III biohemijske i imunohemijske analize

621.

L004069

Komplement C3c u serumu, imunoturbidimetrija

651,68
340,73

III biohemijske i imunohemijske analize

622.

L004051

Komplement C3c u serumu, RID

III biohemijske i imunohemijske analize

623.

L004044

Komplement C3c u serumu, nefelometrija

693,11

III biohemijske i imunohemijske analize

624.

L013342

Komplement C3c u sinovijalnoj tečnosti, nefelometrija

693,11

III biohemijske i imunohemijske analize

625.

L011270

Komplement C4 u likvoru, nefelometrija

657,11

III biohemijske i imunohemijske analize

626.

L004101

Komplement C4 u serumu, imunoturbidimetrija

627,68
662,52

III biohemijske i imunohemijske analize

627.

L004093

Komplement C4 u serumu, RID

III biohemijske i imunohemijske analize

628.

L004085

Komplement C4 u serumu, nefelometrija

657,11

III biohemijske i imunohemijske analize

629.

L013359

Komplement C4 u sinovijalnoj tečnosti, nefelometrija

657,11

III biohemijske i imunohemijske analize

630.

L007914

Komplement komponenta C5a u plazmi, ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

631.

L007915

Komplement faktor N u serumu, RID

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

632.

L007916

Komplement faktor I u serumu, RID

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

633.

L012138

Konzistencija seminalne tečnosti, vizuelno

III biohemijske i imunohemijske analize

634.

L004143

Kopeptin (C–terminalni provazopresin) u serumu, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

635.

L023457

Koproporfirin u urinu, spektrofotometrija

III biohemijske i imunohemijske analize

636.

L007922

Kortikosteron u plazmi, ELISA

1.533,23

91,15
1.520,09
571,43
1.113,23

III biohemijske i imunohemijske analize

637.

L013615

Kortikosteron u salivi, ELISA

1.113,23

III biohemijske i imunohemijske analize

638.

L004150

Kortikosteron u serumu, HPLC

1.589,17

III biohemijske i imunohemijske analize

639.

L004151

Kortikotropin oslobađajući hormon (CRH) test; ACTH u plazmi i kortizol u
serumu/plazmi, ELISA

0,00

L004152

Kortikotropin oslobađajući hormon (CRH) test; ACTH u plazmi i kortizol u
serumu/plazmi, RIA

3.823,52
5.279,20

III biohemijske i imunohemijske analize

640.

III biohemijske i imunohemijske analize

641.

L004153

Kortikotropin oslobađajući hormon (CRH) test; ACTH u plazmi i kortizol u
serumu/plazmi, CLIA/ECLIA

III biohemijske i imunohemijske analize

642.

L010223

Kortizol u dnevnom urinu, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

704,08

III biohemijske i imunohemijske analize

643.

L010249

Kortizol u dnevnom urinu, ELISA

867,23

III biohemijske i imunohemijske analize

644.

L010231

Kortizol u dnevnom urinu, HPLC

965,17

III biohemijske i imunohemijske analize

645.

L004184

Kortizol u serumu/plazmi, ELISA

867,23

III biohemijske i imunohemijske analize

646.

L013631

Kortizol u salivi, HPLC

965,17

III biohemijske i imunohemijske analize

647.

L013623

Kortizol u salivi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

752,17

III biohemijske i imunohemijske analize

648.

L004176

Kortizol u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

704,08

III biohemijske i imunohemijske analize

649.

L004192

Kortizol u serumu/plazmi, RIA

315,94

III biohemijske i imunohemijske analize

650.

L011825

Kortizol, slobodan u amnionskoj tečnosti, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

704,08

III biohemijske i imunohemijske analize

651.

L011833

Kortizol, slobodan u amnionskoj tečnosti, HPLC

965,17

III biohemijske i imunohemijske analize

652.

L004200

Kortizol, slobodan u serumu, HPLC

965,17

III biohemijske i imunohemijske analize

653.

L010256

Kortizon u dnevnom urinu, HPLC

707,17

III biohemijske i imunohemijske analize

654.

L009290

Koštani sialoprotein (Bone Sialo Protein, BSP) u urinu, ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

655.

L000596

Kreatin kinaza (CK) u krvi/serumu/plazmi, POCT

2.331,23

III biohemijske i imunohemijske analize

656.

L004234

Kreatin kinaza (CK) u serumu/plazmi, spektrofotometrija

82,15

III biohemijske i imunohemijske analize

657.

L012278

Kreatin kinaza (CK) u spermatozoidima spektrofotometrija

196,34

III biohemijske i imunohemijske analize

658.

L004242

Kreatin kinaza CK–MB (izoenzim kreatin kinaze, CK–2) u serumu,
spektrofotometrija

278,09

III biohemijske i imunohemijske analize

659.

L000604

Kreatin kinaza CK–MB u krvi/serumu/plazmi, POCT

235,15

III biohemijske i imunohemijske analize

660.

L004275

Kreatin kinaza, izoenzimi ((CK–1(CK–BB), CK–2(CK–MB) i CK–3(CK–MM))
u serumu, elektroforeza

863,61

III biohemijske i imunohemijske analize

661.

L012286

Kreatin kinaza, izoenzimi u spermatozoidima, elektroforeza

856,25

III biohemijske i imunohemijske analize

662.

L004283

Kreatin kinaza, izoforme MM (MM1, M2 i M3) MB (MB1 i MB2) u serumu,
elektroforeza

881,61

III biohemijske i imunohemijske analize

663.

L010264

Kreatinin klirens u dnevnom urinu

102,12

235,15

III biohemijske i imunohemijske analize

664.

L011841

Kreatinin u amnionskoj tečnosti, spektrofotometrija

76,15

III biohemijske i imunohemijske analize

665.

L010272

Kreatinin u dnevnom urinu, spektrofotometrija

76,15
235,15

III biohemijske i imunohemijske analize

666.

L000612

Kreatinin u krvi/serumu/plazmi, POCT

III biohemijske i imunohemijske analize

667.

L012872

Kreatinin u peritonealnom punktatu, spektrofotometrija

76,15

III biohemijske i imunohemijske analize

668.

L012740

Kreatinin u pleuralnom punktatu, spektrofotometrija

76,15

III biohemijske i imunohemijske analize

669.

L010280

Kreatinin u serumu, enzimska metoda

127,15
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L004317

Naziv usluge
Kreatinin u serumu, spektrofotometrija
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Cena
76,15

III biohemijske i imunohemijske analize

671.

L004333

Krioglobulini u serumu

133,72

III biohemijske i imunohemijske analize

672.

L011858

L/S odnos (lecitin/sfingomijelin odnos) u amnionskoj tečnosti

102,12

III biohemijske i imunohemijske analize

673.

L010298

Laki lanci imunoglobulina (Bence–Jones) u dnevnom urinu, elektroforeza

III biohemijske i imunohemijske analize

674.

L009308

Laki lanci imunoglobulina (Bence–Jones) u urinu, kvalitativno

1.274,85

489,11

124,17

III biohemijske i imunohemijske analize

675.

L010306

Laki lanci imunoglobulina Kappa–tip (Kappa laki lanci) u dnevnom urinu,
elektroforeza

III biohemijske i imunohemijske analize

676.

L004341

Laki lanci imunoglobulina Kappa–tip (Kappa laki lanci) u serumu, nefelometrija

251,55

III biohemijske i imunohemijske analize

677.

L010314

Laki lanci imunoglobulina Lambda–tip (Lambda laki lanci) u dnevnom urinu,
elektroforeza

489,11
251,55

III biohemijske i imunohemijske analize

678.

L004358

Laki lanci imunoglobulina Lambda–tip (Lambda laki lanci) u serumu,
nefelometrija

III biohemijske i imunohemijske analize

679.

L004366

Laki lanci Kappa/Lambda indeks u serumu, nefelometrija

III biohemijske i imunohemijske analize

680.

L010322

Laki lanci Kappa/Lambda odnos (imunoglobulini laki lanci odnos) u dnevnom
urinu

III biohemijske i imunohemijske analize

681.

L004374

Laki lanci Kappa–tip, slobodni u serumu, ELISA

0,00
132,12
1.947,23

III biohemijske i imunohemijske analize

682.

L004382

Laki lanci Kappa–tip, slobodni u serumu, nefelometrija

1.911,11

III biohemijske i imunohemijske analize

683.

L004390

Laki lanci Lambda–tip, slobodni u serumu, ELISA

1.947,23
1.911,11

III biohemijske i imunohemijske analize

684.

L004408

Laki lanci Lambda–tip, slobodni u serumu, nefelometrija

III biohemijske i imunohemijske analize

685.

L012963

Laktat dehidrogenaza (LDH) u ascitu, spektrofotometrija

91,15

III biohemijske i imunohemijske analize

686.

L010330

Laktat dehidrogenaza (LDH) u dnevnom urinu, spektrofotometrija

91,15
238,15

III biohemijske i imunohemijske analize

687.

L000620

Laktat dehidrogenaza (LDH) u krvi/serumu/plazmi, POCT

III biohemijske i imunohemijske analize

688.

L011312

Laktat dehidrogenaza (LDH) u likvoru, spektofotometrija

91,15

III biohemijske i imunohemijske analize

689.

L012880

Laktat dehidrogenaza (LDH) u peritonealnom punktatu, spektrofotometrija

91,15

III biohemijske i imunohemijske analize

690.

L004416

Laktat dehidrogenaza (LDH) u serumu/plazmi, spektrofotometrija

88,15

III biohemijske i imunohemijske analize

691.

L013391

Laktat dehidrogenaza (LDH) u sinovijalnoj tečnosti, spektrofotometrija

91,15

III biohemijske i imunohemijske analize

692.

L004432

Laktat dehidrogenaza, izoenzimi (LDH frakcije 1–5) u serumu, elektroforeza

971,61
971,61

III biohemijske i imunohemijske analize

693.

L012146

Laktat dehidrogenaza, izoenzimi 1–5 i C4 (LDH 1–5 i C4) u seminalnoj tečnosti,
elektroforeza

III biohemijske i imunohemijske analize

694.

L012757

Laktat dehidrohenaza (LDH) u pleuralnom punktatu, spektrofotometrija

79,15

III biohemijske i imunohemijske analize

695.

L010348

Laktat u dnevnom urinu, spektrofotometrija

534,09

III biohemijske i imunohemijske analize

696.

L010349

Laktat u likvoru, POCT

III biohemijske i imunohemijske analize

697.

L011320

Laktat u likvoru, spektofotometrija

0,00
534,09

III biohemijske i imunohemijske analize

698.

L004440

Lamotrigin u serumu, HPLC

III biohemijske i imunohemijske analize

699.

L002899

LDL–holesterol u serumu/plazmi, spektrofotometrija

1.469,17
235,15

III biohemijske i imunohemijske analize

700.

L002873

LDL–holesterol u serumu/plazmi, izračunavanje

102,12

III biohemijske i imunohemijske analize

701.

L004457

L–DOPA u serumu, HPLC

III biohemijske i imunohemijske analize

702.

L011866

Lecitin u amnionskoj tečnosti, spektrofotometrija

1.517,17

III biohemijske i imunohemijske analize

703.

L007997

Leptin (OB) u plazmi, ELISA

1.371,23
1.371,23

445,30

III biohemijske i imunohemijske analize

704.

L004465

Leptin receptor (ObsR) u serumu/plazmi, ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

705.

L004473

Leptin u serumu, ELISA

771,23

III biohemijske i imunohemijske analize

706.

L004481

Leptin u serumu/plazmi, RIA

639,94

III biohemijske i imunohemijske analize

707.

L010355

Leucinaminopeptidaza (LAP) u dnevnom urinu, spektrofotometrija

325,30

III biohemijske i imunohemijske analize

708.

L009316

Leucinaminopeptidaza (LAP) u urinu, spektrofotometrija

325,30

III biohemijske i imunohemijske analize

709.

L012294

Leukociti, broj u seminalnoj tečnosti, mikroskopija

III biohemijske i imunohemijske analize

710.

L008003

Leukocitna elastaza u plazmi, ELISA

1.605,23

95,29
1.649,17

III biohemijske i imunohemijske analize

711.

L004507

Levitiracetam u serumu, HPLC

III biohemijske i imunohemijske analize

712.

L004515

Lidokain (ksilokain) u serumu, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

713.

L012153

Likvefakcija seminalne tečnosti, vizuelno

91,15

III biohemijske i imunohemijske analize

714.

L013102

Lipaza u duodenalnom sadržaju, ELISA

687,23

911,08

III biohemijske i imunohemijske analize

715.

L012765

Lipaza u pleuralnom punktatu, spektrofotometrija

145,15

III biohemijske i imunohemijske analize

716.

L004523

Lipaza u serumu, spektrofotometrija

157,15
525,68

III biohemijske i imunohemijske analize

717.

L004531

Lipoprotein (a) ((Lp(a)) u serumu/plazmi, imunoturbidimetrija

III biohemijske i imunohemijske analize

718.

L004549

Lipoprotein (a) ((Lp(a)) u serumu/plazmi, nefelometrija

III biohemijske i imunohemijske analize

719.

L008011

Lipoprotein lipaza (LPL) u plazmi, ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

720.

L004556

Lipoproteini, frakcije u serumu, elektroforeza

III biohemijske i imunohemijske analize

721.

L004564

Lipoproteinska fosfolipaza A2 (LP–PLA2) u serumu, ELISA

543,11
1.173,23
888,18
1.647,23

III biohemijske i imunohemijske analize

722.

L004565

Litijum u likvoru, potenciometrija

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

723.

L004566

Litijum u likvoru, plamena fotometrija

85,15

III biohemijske i imunohemijske analize

724.

L004580

Litijum u serumu, plamena fotometrija

85,15

III biohemijske i imunohemijske analize

725.

L004572

Litijum u serumu, spektrofotometrija

782,08

III biohemijske i imunohemijske analize

726.

L004573

Litijum u urinu, potenciometrija

III biohemijske i imunohemijske analize

727.

L010363

Lizozim (muramidaza) u dnevnom urinu, turbidimetrija

0,00
729,68

III biohemijske i imunohemijske analize

728.

L011346

Lizozim (muramidaza) u likvoru, nefelometrija

729,68

III biohemijske i imunohemijske analize

729.

L008029

Lizozim (muramidaze) u plazmi, imunoturbidimetrija

729,68

III biohemijske i imunohemijske analize

730.

L008037

L–laktat u plazmi, spektrofotometrija

534,09

III biohemijske i imunohemijske analize

731.

L012773

L–laktat u pleuralnom punktatu, spektrofotometrija

534,09

III biohemijske i imunohemijske analize

732.

L011874

Luteinizirajući hormon (lutropin, LH) u amnionskoj tečnosti, CMIA/ECLIA/
CLIA/TRACE

530,09
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733.
734.

Šifra
usluge

Naziv usluge

Cena

L010371

Luteinizirajući hormon (lutropin, LH) u dnevnom urinu, CMIA/ECLIA/CLIA/
TRACE

530,09

L012161

Luteinizirajući hormon (lutropin, LH) u seminalnoj tečnosti, CMIA/ECLIA/
CLIA/TRACE

530,09
530,09
387,94

III biohemijske i imunohemijske analize

735.

L004622

Luteinizirajući hormon (lutropin, LH) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/
TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

736.

L004630

Luteinizirajući hormon (lutropin, LH) u serumu/plazmi, RIA

III biohemijske i imunohemijske analize

737.

L010389

Magnezijum u dnevnom urinu, spektrofotometrija

124,15

III biohemijske i imunohemijske analize

738.

L000638

Magnezijum u krvi/serumu/plazmi, POCT

238,15

III biohemijske i imunohemijske analize

739.

L011353

Magnezijum u likvoru, spektofotometrija

124,15

III biohemijske i imunohemijske analize

740.

L004655

Magnezijum u serumu/plazmi, spektrofotometrija

124,15
157,15

III biohemijske i imunohemijske analize

741.

L008060

Magnezijum, jonizovani u plazmi, potenciometrija

III biohemijske i imunohemijske analize

742.

L011882

Makroskopski nalaz amnionske tečnosti, vizuelno

85,15

III biohemijske i imunohemijske analize

743.

L013110

Makroskopski nalaz duodenalnog sadržaja, vizuelno

97,15
139,15

III biohemijske i imunohemijske analize

744.

L012484

Makroskopski nalaz fecesa

III biohemijske i imunohemijske analize

745.

L011361

Makroskopski nalaz likvora, vizuelno

85,15

III biohemijske i imunohemijske analize

746.

L012179

Makroskopski nalaz seminalne tečnosti, vizuelno

97,15

III biohemijske i imunohemijske analize

747.

L012781

Makroskopski nalaz u pleuralnog punktata, vizuelno

97,15

III biohemijske i imunohemijske analize

748.

L013003

Makroskopski nalaz želudačnog sadržaja, vizuelno

103,15

III biohemijske i imunohemijske analize

749.

L013004

Makroskopski pregled žučnog kamena, vizuelno

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

750.

L013005

Makroskopski pregled bubrežnog kamena, vizuelno

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

751.

L013006

Makroskopski pregled pulverizata bubrežnog kamena, vizuelno

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

752.

L013007

Makroskopski pregled pulverizata žučnog kamena, vizuelno

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

753.

L004671

Male guste LDL (Low Density Lipoprotein) (sdLDL) u serumu,
spektrofotometrija

III biohemijske i imunohemijske analize

754.

L008078

Malondialdehid (MDA) u plazmi, HPLC

858,18
1.427,17

III biohemijske i imunohemijske analize

755.

L008086

Malondialdehid (MDA) u plazmi, spektrofotometrija

882,74

III biohemijske i imunohemijske analize

756.

L012187

MAR–test – mešani antiglobulinski test u seminalnoj tečnosti, mikroskopija

209,31

III biohemijske i imunohemijske analize

757.

L009332

Masna kap u urinu, mikroskopija

143,31

III biohemijske i imunohemijske analize

758.

L012492

Masti u fecesu, mikroskopija

148,81

III biohemijske i imunohemijske analize

759.

L012500

Masti, ukupne u fecesu, volumetrija

840,07

III biohemijske i imunohemijske analize

760.

L010413

Melanin u dnevnom urinu, spektrofotometrija

288,68
205,22

III biohemijske i imunohemijske analize

761.

L009340

Melanin u urinu, kvalitativno

III biohemijske i imunohemijske analize

762.

L013011

Merenje zapremine želudačnog sadržaja

113,57

III biohemijske i imunohemijske analize

763.

L010421

Merenje zapremine 24 h–urina, dnevnog urina, volumetrija

113,57

III biohemijske i imunohemijske analize

764.

L013128

Merenje zapremine duodenalnog sadržaja

III biohemijske i imunohemijske analize

765.

L010439

Metanefrin u dnevnom urinu, HPLC

113,57
1.418,17

III biohemijske i imunohemijske analize

766.

L010440

Metanefrin u plazmi, ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

767.

L022186

Methemoglobin (MetHb) u plazmi, spektrofotometrija

585,07

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

768.

L004762

Metotreksat u serumu/plazmi, automatizovanim imunoodređivanjem CMIA/
ECLIA/CLIA/TRACE

881,08

III biohemijske i imunohemijske analize

769.

L011379

Mijelobazični protein (MBP) u likvoru, nefelometrija

759,11

III biohemijske i imunohemijske analize

770.

L004770

Mijeloperoksidaza (MPO) u serumu/plazmi, ELISA

1.835,17

III biohemijske i imunohemijske analize

771.

L004771

Mikofenolna kiselina (MPA) u plazmi, EIA

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

772.

L004772

Mikofenolna kiselina (MPA) u plazmi, HPLC

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

773.

L004773

Mikofenolna kiselina (MPA) u plazmi, LC–MS/MS

III biohemijske i imunohemijske analize

774.

L000646

Mioglobin (Mb) u krvi/serumu/plazmi, POCT

0,00
1.188,09

III biohemijske i imunohemijske analize

775.

L004788

Mioglobin (Mb) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

671,08

III biohemijske i imunohemijske analize

776.

L009365

Mioglobin (Mb) u urinu, spektrofotometrija

166,15

III biohemijske i imunohemijske analize

777.

L010447

Mokraćna kiselina u dnevnom urinu, spektrofotometrija

76,15

III biohemijske i imunohemijske analize

778.

L000653

Mokraćna kiselina u krvi/serumu/plazmi, POCT

205,15

III biohemijske i imunohemijske analize

779.

L011387

Mokraćna kiselina u likvoru, spektrofotometrija

76,15

III biohemijske i imunohemijske analize

780.

L004812

Mokraćna kiselina u serumu/plazmi, spektrofotometrija

76,15

III biohemijske i imunohemijske analize

781.

L013235

Mokraćni kamen–sastojci, kvalitativno

L010454

N–acetil–beta–D–glukozaminidaza (beta–NAG, heksozaminidaza) u dnevnom
urinu, spektrofotometrija

481,30
917,08

III biohemijske i imunohemijske analize

782.

III biohemijske i imunohemijske analize

783.

L004838

N–acetil–beta–D–glukozaminidaza (beta–NAG, heksozaminidaza) u serumu,
spektrofotometrija

III biohemijske i imunohemijske analize

784.

L004846

N–acetilprokainamid (NAPA) u serumu, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

1.014,63
481,30

III biohemijske i imunohemijske analize

785.

L011890

Natrijum u amnionskoj tečnosti, potenciometrija

91,15

III biohemijske i imunohemijske analize

786.

L010462

Natrijum u dnevnom urinu, potenciometrija

103,15

III biohemijske i imunohemijske analize

787.

L008771

Natrijum u eritrocitima, potenciometrija

410,26

III biohemijske i imunohemijske analize

788.

L008789

Natrijum u eritrocitima, plamena fotometrija

521,26

III biohemijske i imunohemijske analize

789.

L012526

Natrijum u fecesu, potenciometrija

525,40

III biohemijske i imunohemijske analize

790.

L000661

Natrijum u krvi/serumu/plazmi, POCT

253,15

III biohemijske i imunohemijske analize

791.

L011395

Natrijum u likvoru, potenciometrija

91,15

III biohemijske i imunohemijske analize

792.

L004879

Natrijum u serumu/plazmi, potenciometrija

103,15

III biohemijske i imunohemijske analize

793.

L004853

Natrijum u serumu/plazmi, plamena fotometrija

85,15

III biohemijske i imunohemijske analize

794.

L013946

Natrijum u znoju, potenciometrija

135,68
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795.

Šifra
usluge
L012534

Naziv usluge
Nesvarena mišićna vlakna u fecesu, mikroskopija

149

Cena
110,61

III biohemijske i imunohemijske analize

796.

L011403

Neurospecifična enolaza (NSE) u likvoru, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

851,08

III biohemijske i imunohemijske analize

797.

L004887

Neurospecifična enolaza (NSE) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

851,08

III biohemijske i imunohemijske analize

798.

L000687

NGAL (lipokalin udružen sa neutrofilnom želatinazom, Neutrophil gelatinase
–associated lipocalin) u krvi, POCT

3.381,81

L008201

NGAL (lipokalin udružen sa neutrofilnom želatinazom, Neutrophil gelatinase
–associated lipocalin) u plazmi – POCT

3.381,81

L004895

NGAL (lipokalin udružen sa neutrofilnom želatinazom, Neutrophil gelatinase –
associated lipocalin) u serumu/plazmi/urinu, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

3.185,09
3.185,09
1.605,23

III biohemijske i imunohemijske analize
III biohemijske i imunohemijske analize

799.
800.

III biohemijske i imunohemijske analize

801.

L009373

NGAL (lipokalin udružen sa neutrofilnom želatinazom, Neutrophil gelatinase–
associated lipocalin) u urinu, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

802.

L010470

Noradrenalin (norepinefrin) u dnevnom urinu, ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

803.

L010488

Noradrenalin (norepinefrin) u dnevnom urinu, HPLC

1.418,17

III biohemijske i imunohemijske analize

804.

L008219

Noradrenalin (norepinefrin) u plazmi, HPLC

1.418,17

III biohemijske i imunohemijske analize

805.

L008220

Noradrenalin (norepinefrin) u plazmi, ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

806.

L010496

Normetanefrin u dnevnom urinu, HPLC

III biohemijske i imunohemijske analize

807.

L010497

Normetanefrin u plazmi, ELISA

L010504

N–telopeptid kolagena tip I (cross–linked N–telopeptides type I collagen, NTx) u
dnevnom urinu, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

L005249

NT–proBNP (N–terminal pro –brain natriuretic peptide) u serumu, CMIA/
ECLIA/CLIA/TRACE

3.457,99
1.347,23

III biohemijske i imunohemijske analize
III biohemijske i imunohemijske analize

808.
809.

0,00
1.481,17
0,00
818,08

III biohemijske i imunohemijske analize

810.

L004911

NT–proCNP (terminal pro C – type natriuretic peptide, terminalni pro C –tip
natriuretskog peptida) u plazmi, ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

811.

L000075

Određivanje acidobaznog statusa u krvi

651,09

III biohemijske i imunohemijske analize

812.

L010512

Oksalati u dnevnom urinu, spektrofotometrija

668,08

III biohemijske i imunohemijske analize

813.

L004929

Oksalati u serumu, spektrofotometrija

III biohemijske i imunohemijske analize

814.

L008235

Oksidativni kapacitet (PerOx) u plazmi, ELISA

644,08
1.707,23

III biohemijske i imunohemijske analize

815.

L004945

Oksidovani LDL–holesterol (oks LDL) u serumu/plazmi, ELISA

1.758,23

III biohemijske i imunohemijske analize

816.

L004952

Oksitocin u serumu/plazmi, ELISA

1.173,23

III biohemijske i imunohemijske analize

817.

L008268

Oksitocinaza u plazmi, spektrofotometrija

III biohemijske i imunohemijske analize

818.

L004986

Olanzapin u serumu/plazmi, HPLC

366,11
1.427,17

III biohemijske i imunohemijske analize

819.

L010520

Orotska kiselina u dnevnom urinu, spektrofotometrija

549,68

III biohemijske i imunohemijske analize

820.

L010538

Osmolalitet u dnevnom urinu, krioskopija

247,22

III biohemijske i imunohemijske analize

821.

L012542

Osmolalitet u fecesu, krioskopija

508,54

III biohemijske i imunohemijske analize

822.

L011411

Osmolalitet u likvoru, krioskopija

247,22

III biohemijske i imunohemijske analize

823.

L004994

Osmolalitet u serumu, krioskopija

247,22

III biohemijske i imunohemijske analize

824.

L005009

Osteokalcin (Bone Gla Protein, BGP, N–Mid osteokalcin) u serumu/plazmi,
CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

825.

L010546

Osteopontin (OPN) u dnevnom urinu, ELISA

587,09
1.563,23

III biohemijske i imunohemijske analize

826.

L005025

Osteopontin (OPN) u serumu/plazmi, ELISA

1.509,23

III biohemijske i imunohemijske analize

827.

L013664

Osteoprotegerin (OPG) u salivi, ELISA

1.509,23
1.509,23

III biohemijske i imunohemijske analize

828.

L008284

Osteoprotegerin (OPG) u serumu/plazmi, ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

829.

L005033

Osteoprotegerin (OPG) u serumu/plazmi, RIA

III biohemijske i imunohemijske analize

830.

L009381

Osteoprotegerin (OPG) u urinu, ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

831.

L005041

P1NP–ukupni (ukupni amino terminalni propeptid prokolagena tip 1) u serumu/
plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

832.

L005042

p2 pro prostatični specifični antigen (p2PSA) u serumu/plazmi, CLIA

III biohemijske i imunohemijske analize

833.

L010553

p–aminobenzojeva kiselina (PABA) u dnevnom urinu, spektrofotometrija

663,94
1.509,23
884,08
0,00
357,86

III biohemijske i imunohemijske analize

834.

L011429

Pandy test u likvoru, kvalitativno

91,15

III biohemijske i imunohemijske analize

835.

L010561

Pankreasna amilaza u dnevnom urinu, spektrofotometrija

262,15

III biohemijske i imunohemijske analize

836.

L012559

Pankreasna amilaza u fecesu ELISA

1.839,41

III biohemijske i imunohemijske analize

837.

L012567

Pankreasna elastaza (PMN elastaza) u fecesu, ELISA

1.779,41

III biohemijske i imunohemijske analize

838.

L005074

Pankreasna elastaza u serumu/plazmi, ELISA

1.527,23

L005108

PAPP–A (Pregnancy–Associated Plasma Protein A) u serumu/plazmi, CMIA/
ECLIA/CLIA/TRACE

881,08

L005116

Paraprotein (monoklonski protein, M komponenta) u serumu, elektroforeza na
gelu

1.001,61

L005124

Paraprotein (monoklonski protein, M komponenta) u serumu, kapilarna
elektroforeza

1.001,61
587,09
753,94

III biohemijske i imunohemijske analize
III biohemijske i imunohemijske analize
III biohemijske i imunohemijske analize

839.
840.
841.

III biohemijske i imunohemijske analize

842.

L005132

Parathormon (paratiroidni hormon, PTH) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/
CLIA/TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

843.

L005140

Parathormon (paratiroidni hormon, PTH) u serumu/plazmi, RIA

III biohemijske i imunohemijske analize

844.

L000703

pCO2 (parcijalni pritisak ugljen–dioksida) u krvi

651,09

III biohemijske i imunohemijske analize

845.

L012302

Penetrak – test – test penetracije u spermatozoidima, mikroskopija

146,95

III biohemijske i imunohemijske analize

846.

L005157

PENTADA indeks ((ukupni holesterol, trigliceridi, apolipoprotein B,
apolipoprotein A, lipoprotein(a)) u serumu

150,12

III biohemijske i imunohemijske analize

847.

L005165

Pepsinogen I (PG I) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

1.604,17

III biohemijske i imunohemijske analize

848.

L005173

Pepsinogen II (PG II) u sermu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

1.604,17

III biohemijske i imunohemijske analize

849.

L008300

Pepsinogen I (PG I) u sermu/plazmi, ELISA

1.604,17
1.604,17

III biohemijske i imunohemijske analize

850.

L008318

Pepsinogen II (PG II) u sermu/plazmi, ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

851.

L013136

pH duodenalnog sadržaja

61,15

150
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852.

Šifra
usluge
L012575

Naziv usluge

Cena

pH fecesa

366,99
651,09

III biohemijske i imunohemijske analize

853.

L000711

pH krvi

III biohemijske i imunohemijske analize

854.

L012799

pH pleuralnog punktata

86,31

III biohemijske i imunohemijske analize

855.

L012195

pH seminalne tečnosti

86,31

III biohemijske i imunohemijske analize

856.

L009399

pH urina

86,31

III biohemijske i imunohemijske analize

857.

L013037

pH želudačnog sadržaja

49,13

III biohemijske i imunohemijske analize

858.

L010579

Piridinolin, ukupan u dnevnom urinu, HPLC

1.613,17

III biohemijske i imunohemijske analize

859.

L012583

Piruvat kinaza tip M2 (Tumor M2–PK) u fecesu, ELISA

2.295,23

III biohemijske i imunohemijske analize

860.

L000729

Piruvat u krvi, spektrofotometrija

367,34

III biohemijske i imunohemijske analize

861.

L011437

Piruvat u likvoru, spektrofotometrija

367,34

III biohemijske i imunohemijske analize

862.

L005199

Placentalni faktor rasta (Placenta Growth Factor, PGF) u serumu/plazmi, CMIA/
ECLIA/CLIA/TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

863.

L012310

Pokretljivost spermatozoida, mikroskopija

III biohemijske i imunohemijske analize

864.

L009407

Porfirin u urinu, kvalitativno

79,15

III biohemijske i imunohemijske analize

865.

L009415

Porfobilinogen (PBG) u urinu, kvalitativno

82,15

2.798,09
129,18

III biohemijske i imunohemijske analize

866.

L011445

Prealbumin u likvoru, nefelometrija

822,11

III biohemijske i imunohemijske analize

867.

L005207

Prealbumin u serumu/plazmi, nefelometrija

822,11
2.864,18

III biohemijske i imunohemijske analize

868.

L005208

Presepsin (sCD14–ST) u plazmi/krvi, CLIA

III biohemijske i imunohemijske analize

869.

L005215

Primidon u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

870.

L005223

Pro–adrenomedulin (pro–ADM) u serumu, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

2.261,09
1.841,08

914,08

III biohemijske i imunohemijske analize

871.

L005231

Pro–ANP (atrial natriuretic peptid, atrijalni natriuretski peptid) u serumu, ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

872.

L011916

Procena zrelosti pluća fetusa u amnionskoj tečnosti, turbidimetrija

545,09
545,09

III biohemijske i imunohemijske analize

873.

L011924

Progesteron (P4) u amnionskoj tečnosti, Progesteron (P4) u amnionskoj tečnosti,
CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

874.

L010587

Progesteron (P4) u dnevnom urinu, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

112,25

III biohemijske i imunohemijske analize

875.

L005256

Progesteron (P4) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

545,09

III biohemijske i imunohemijske analize

876.

L005264

Progesteron (P4) u serumu/plazmi, RIA

549,94

III biohemijske i imunohemijske analize

877.

L013672

Progesteron u salivi, ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

878.

L005272

Pro–GRP (Gastrin Releasing Peptide) u serumu, ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

879.

L005280

Prokainamid u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

880.

L005298

Prokalcitonin (PCT) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE/ELFA

717,23
2.067,23
878,08
1.082,09

III biohemijske i imunohemijske analize

881.

L011932

Prolaktin (PRL) u amnionskoj tečnosti, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

596,09

III biohemijske i imunohemijske analize

882.

L005306

Prolaktin (PRL) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

596,09

III biohemijske i imunohemijske analize

883.

L005314

Prolaktin (PRL) u serumu/plazmi, RIA

405,94

III biohemijske i imunohemijske analize

884.

L005330

Prostatični specifični antigen, slobodan (fPSA) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/
CLIA/TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

885.

L005348

Prostatični specifični antigen, slobodan (fPSA) u serumu/plazmi, RIA

III biohemijske i imunohemijske analize

886.

L005355

Prostatični specifični antigen, ukupan (PSA) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/
CLIA/TRACE

677,08

III biohemijske i imunohemijske analize

887.

L005363

Prostatični specifični antigen, ukupan (PSA) u serumu/plazmi, RIA

435,94

725,08
1.029,94

III biohemijske i imunohemijske analize

888.

L011940

Protein A (SP–A) u amnionskoj tečnosti, ELISA

2.007,23

III biohemijske i imunohemijske analize

889.

L011957

Protein D (SP–D) u amnionskoj tečnosti, ELISA

2.007,23

III biohemijske i imunohemijske analize

890.

L011452

Protein S–100 u likvoru, ECLIA

1.400,09

III biohemijske i imunohemijske analize

891.

L005397

Protein S–100 u serumu/plazmi, ECLIA

1.400,09

III biohemijske i imunohemijske analize

892.

L011460

Protein tau u likvoru, ELISA

1.665,23

III biohemijske i imunohemijske analize

893.

L011461

Protein tau u serumu/plazmi, ELISA

1.665,23

III biohemijske i imunohemijske analize

894.

L011478

Protein tau, fosforilisani u likvoru, ELISA

1.737,23

III biohemijske i imunohemijske analize

895.

L011479

Protein tau, fosforilisani u serumu/plazmi, ELISA

1.737,23

III biohemijske i imunohemijske analize

896.

L011486

Proteini (frakcije proteina) u likvoru, elektroforeza

690,20

III biohemijske i imunohemijske analize

897.

L005405

Proteini (frakcije proteina) u serumu, elektroforeza

317,93

III biohemijske i imunohemijske analize

898.

L005413

Proteini (frakcije proteina) u serumu, imunoelektroforeza

518,51

III biohemijske i imunohemijske analize

899.

L005421

Proteini (frakcije proteina) u serumu, kapilarna elektroforeza

678,18

III biohemijske i imunohemijske analize

900.

L009423

Proteini (frakcije proteina) u urinu, elektroforeza

678,18

III biohemijske i imunohemijske analize

901.

L011965

Proteini (ukupni) u amnionskoj tečnosti, spektrofotometrija

120,09

III biohemijske i imunohemijske analize

902.

L010595

Proteini (ukupni) u dnevnom urinu, spektrofotometrija

120,09

III biohemijske i imunohemijske analize

903.

L000745

Proteini (ukupni) u krvi/serumu/plazmi, POCT

229,15
120,09

III biohemijske i imunohemijske analize

904.

L011494

Proteini (ukupni) u likvoru, spektrofotometrijom

III biohemijske i imunohemijske analize

905.

L012898

Proteini (ukupni) u peritonealnom punktatu, spektrofotometrija

73,15

III biohemijske i imunohemijske analize

906.

L012807

Proteini (ukupni) u pleuralnom punktatu, spektrofotometrija

73,15

III biohemijske i imunohemijske analize

907.

L005439

Proteini (ukupni) u serumu/plazmi, spektrofotometrija

73,15

III biohemijske i imunohemijske analize

908.

L013409

Proteini (ukupni) u sinovijalnoj tečnosti, spektrofotometrija

73,15

III biohemijske i imunohemijske analize

909.

L010603

Proteini u dnevnom urinu, SDS–PAGE elektroforeza

3.052,99

III biohemijske i imunohemijske analize

910.

L011502

Proteini u likvoru, imunoelektroforeza

1.008,18
1.008,18

III biohemijske i imunohemijske analize

911.

L009431

Proteini u urinu, imunoelektroforeza

III biohemijske i imunohemijske analize

912.

L009456

Proteini u urinu, kvalitativno sa sulfosalicilnom kiselinom

III biohemijske i imunohemijske analize

913.

L009449

Proteini u urinu, SDS–PAGE elektroforeza

III biohemijske i imunohemijske analize

914.

L009464

Proteini u urinu, zagrevanjem

L005454

Proteini–identifikacija monoklonskih teških i lakih lanaca u serumu,
imunofiksacija

III biohemijske i imunohemijske analize

915.

85,82
3.052,99
85,82
1.274,85
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Naziv usluge

Cena
1.274,85

III biohemijske i imunohemijske analize

916.

L005462

Proteini–identifikacija vezanih i slobodnih monoklonskih lakih lanaca u serumu,
imunofiksacija

III biohemijske i imunohemijske analize

917.

L010611

Relaksin u dnevnom urinu, ELISA

3.411,23

III biohemijske i imunohemijske analize

918.

L012203

Relaksin u seminalnoj tečnosti, ELISA

3.411,23

III biohemijske i imunohemijske analize

919.

L010629

Relativna gustina dnevnog urina, refraktometrija

55,13

III biohemijske i imunohemijske analize

920.

L013144

Relativna gustina duodenalnog sadržaja, refraktometrija

55,13

III biohemijske i imunohemijske analize

921.

L012815

Relativna gustina pleuralnog punktata, refraktometrija

55,13

III biohemijske i imunohemijske analize

922.

L012816

Relativna gustina urina, refraktometrija

55,13

III biohemijske i imunohemijske analize

923.

L013045

Relativna gustina želudačnog sadržaja, refraktometrija

55,13

III biohemijske i imunohemijske analize

924.

L013046

Renin (direktni) u plazmi, CLIA

884,50

III biohemijske i imunohemijske analize

925.

L013047

Renin (direktni) u plazmi, ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

926.

L013048

Renin u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

927.

L010637

Retinol vezujući protein (Retinol Binding Protein, RbP) u dnevnom urinu,
nefelometrija

726,11

III biohemijske i imunohemijske analize

928.

L005504

Retinol vezujući protein (Retinol Binding Protein, RbP) u serumu, nefelometrija

726,11
399,68

884,50

III biohemijske i imunohemijske analize

929.

L005512

Reumatoidni faktor (RF) u serumu, imunoturbidimetrija

III biohemijske i imunohemijske analize

930.

L005520

Reumatoidni faktor (RF) u serumu, nefelometrija

429,11

III biohemijske i imunohemijske analize

931.

L013417

Reumatoidni faktor (RF) u sinovijalnoj tečnosti, nefelometrija

429,11

III biohemijske i imunohemijske analize

932.

L005538

Reumatoidni faktor IgA klase (RF–IgA) u serumu, ELISA

957,23

III biohemijske i imunohemijske analize

933.

L005546

Reumatoidni faktor IgG klase (RF–IgG) u serumu; ELISA

957,23

III biohemijske i imunohemijske analize

934.

L005553

Reumatoidni faktor IgM klase (RF–IgM) u serumu, ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

935.

L010645

Rezistin (adipozni tkivni specifični sekretorni faktor) u dnevnom urinu, ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

936.

L012823

Rivalta u pleuralnom punktatu, kvalitativno

731,08
167,49

III biohemijske i imunohemijske analize

937.

L005579

Salicilati (acetilsalicilna kiselina) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/
TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

938.

L013151

Sediment duodenalnog sadržaja, mikroskopija

957,23
1.317,23
126,20

III biohemijske i imunohemijske analize

939.

L012906

Sediment peritonealnog punktata, mikroskopija

77,29

III biohemijske i imunohemijske analize

940.

L012831

Sediment pleuralnog punktata, mikroskopija

77,29
114,66

III biohemijske i imunohemijske analize

941.

L013425

Sediment sinovijalne tečnosti, mikroskopija

III biohemijske i imunohemijske analize

942.

L009472

Sediment urina, mikroskopija

70,72

III biohemijske i imunohemijske analize

943.

L011510

Sediment, diferencijalno brojanje u likvoru

227,49

III biohemijske i imunohemijske analize

944.

L013169

Sekretinski test u duodenalnom sadržaju

III biohemijske i imunohemijske analize

945.

L010652

Serotonin u dnevnom urinu, HPLC

555,14
1.469,17

III biohemijske i imunohemijske analize

946.

L000752

Serotonin u krvi, HPLC

1.469,17

III biohemijske i imunohemijske analize

947.

L005587

Serotonin u serumu, HPLC

1.439,17

III biohemijske i imunohemijske analize

948.

L005595

sFlt–1 (Soluble fms – like tyrosine kinase –1) u serumu, ECLIA/TRACE

3.188,09

III biohemijske i imunohemijske analize

949.

L008383

Sirolimus u krvi, CMIA/ECLIA

2.234,09

III biohemijske i imunohemijske analize

950.

L008384

Sirolimus u krvi, LC–MS/MS

2.006,64

III biohemijske i imunohemijske analize

951.

L012591

Skrob u fecesu, mikroskopija

149,61
727,30
378,84

III biohemijske i imunohemijske analize

952.

L005629

Slobodne (neesterifikovane) masne kiseline (NEFA, FFA) u serumu/plazmi,
spektrofotometrija

III biohemijske i imunohemijske analize

953.

L005630

Solubilni transferinski receptor (sTfR) u serumu, imunoturbidimetrija

III biohemijske i imunohemijske analize

954.

L005637

Solubilni transferinski receptor (sTfR) u serumu, nefelometrija

591,11

III biohemijske i imunohemijske analize

955.

L012328

Spermocitogram spermatozoida, mikroskopija

212,58

III biohemijske i imunohemijske analize

956.

L000760

Srpaste ćelije (sickle cell, HbS) u krvi, HPLC

836,17

III biohemijske i imunohemijske analize

957.

L012609

Sterkobilin u fecesu, kvalitativno

375,90

III biohemijske i imunohemijske analize

958.

L012617

Sterkobilinogen u fecesu, kvalitativno

375,90

L011973

Steroid vezujući globulin (sex hormone–binding globulin, SHBG) u amnionskoj
tečnosti, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

659,08

L005710

Steroid vezujući globulin (sex hormone–binding globulin, SHBG) u serumu/
plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

659,08
609,94
839,08

III biohemijske i imunohemijske analize
III biohemijske i imunohemijske analize

959.
960.

III biohemijske i imunohemijske analize

961.

L005728

Steroid vezujući globulin (sex hormone–binding globulin, SHBG) u serumu/
plazmi, RIA

III biohemijske i imunohemijske analize

962.

L005736

Streptomicin u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

963.

L005737

Sultiam u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

917,08

III biohemijske i imunohemijske analize

964.

L000786

Superoksid dismutaza (SOD) u krvi, spektrofotometrija

716,26

III biohemijske i imunohemijske analize

965.

L013680

Supstanca P u salivi, ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

966.

L012336

SWIM–UP test ispiranje spermatozoida, mikroskopija

III biohemijske i imunohemijske analize

967.

L000794

Takrolimus u krvi, CMIA/ECLIA

1.465,99

III biohemijske i imunohemijske analize

968.

L000795

Takrolimus u krvi, LC–S/MS

2.870,64
1.467,23

III biohemijske i imunohemijske analize

969.

L005769

Tartarat rezistentna kisela fosfataza (TRAP 5b, koštani izoenzim) u serumu,
ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

970.

L005777

Teofilin u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

971.

L006809

Test sa domperidonom i metoklopramidom u serumu, RIA

III biohemijske i imunohemijske analize

972.

L006817

Test sa infuzijom arginina (i.v. infuzija arginina) u serumu, RIA

1.083,23
304,75

758,08
811,88
2.687,64

III biohemijske i imunohemijske analize

973.

L013698

Testosteron u salivi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

617,17

III biohemijske i imunohemijske analize

974.

L013706

Testosteron u salivi, HPLC

683,17

III biohemijske i imunohemijske analize

975.

L005785

Testosteron, slobodan u serumu, ELISA

747,23

III biohemijske i imunohemijske analize

976.

L005793

Testosteron, slobodan u serumu, HPLC

683,17

III biohemijske i imunohemijske analize

977.

L011981

Testosteron, ukupan u amnionskoj tečnosti, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

539,09
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L010686
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Testosteron, ukupan u dnevnom urinu, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

Cena
539,09

III biohemijske i imunohemijske analize

979.

L010694

Testosteron, ukupan u dnevnom urinu, HPLC

683,17

III biohemijske i imunohemijske analize

980.

L005801

Testosteron, ukupan u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

539,09

III biohemijske i imunohemijske analize

981.

L005819

Testosteron, ukupan u serumu/plazmi, RIA

321,94

III biohemijske i imunohemijske analize

982.

L005827

TETRADA indeks (ukupni holesterol, trigliceridi, HDL – holesterol, lipoprotein
A) u serumu

III biohemijske i imunohemijske analize

983.

L008458

TGF beta 1 (transforming growth factor beta –1) u plazmi, ELISA

144,12
1.407,23

III biohemijske i imunohemijske analize

984.

L005843

TIBC (ukupni kapacitet vezivanja gvožđa) u serumu, spektrofotometrija

247,15

III biohemijske i imunohemijske analize

985.

L008482

Tiol (SH) grupe proteina u plazmi, spektrofotometrija

716,26

III biohemijske i imunohemijske analize

986.

L000679

Tireostimulirajući hormon (tirotropin, TSH) iz osušene kapi kapilarne krvi,
DELFIA/ELISA

703,33

L011999

Tireostimulirajući hormon (tirotropin, TSH) u amnionskoj tečnosti, CMIA/
ECLIA/CLIA/TRACE

479,09
479,09

III biohemijske i imunohemijske analize

987.

III biohemijske i imunohemijske analize

988.

L005876

Tireostimulirajući hormon (tirotropin, TSH) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/
CLIA/TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

989.

L005884

Tireostimulirajući hormon (tirotropin, TSH) u serumu/plazmi, RIA

327,94

III biohemijske i imunohemijske analize

990.

L005892

Tiroglobulin (Tg) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

617,08
509,09
447,94

III biohemijske i imunohemijske analize

991.

L005900

Tiroksin vezujući globulin (TBG) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/
TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

992.

L005918

Tiroksin vezujući globulin (TBG) u serumu/plazmi, RIA

III biohemijske i imunohemijske analize

993.

L005926

Tiroksin vezujući kapacitet (T–Uptake, TBI) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/
CLIA/TRACE

617,08

III biohemijske i imunohemijske analize

994.

L005934

Tiroksin, slobodan (fT4) indeks (fT4I) u serumu

102,12

III biohemijske i imunohemijske analize

995.

L005942

Tiroksin, slobodan (fT4) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

443,09

III biohemijske i imunohemijske analize

996.

L005959

Tiroksin, slobodan (fT4) u serumu/plazmi, RIA

285,94

III biohemijske i imunohemijske analize

997.

L012005

Tiroksin, ukupan (T4) u amnionskoj tečnosti, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

449,09

III biohemijske i imunohemijske analize

998.

L005967

Tiroksin, ukupan (T4) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

449,09

III biohemijske i imunohemijske analize

999.

L005975

Tiroksin, ukupan (T4) u serumu/plazmi, RIA

303,94

III biohemijske i imunohemijske analize

1000.

L010702

Tirozin u dnevnom urinu, spektrofotometrija

368,31

III biohemijske i imunohemijske analize

1001.

L011528

Tirozin u likvoru, spektrofotometrija

408,20

III biohemijske i imunohemijske analize

1002.

L008490

Tirozin u plazmi, spektrofotometrija

408,20

III biohemijske i imunohemijske analize

1003.

L009498

Tirozin u urinu, kvalitativno

III biohemijske i imunohemijske analize

1004.

L006205

TNF–alfa (tumor necrosis factor alfa, TNFSF1A, TNF–alfa) u serumu, ELISA

2.127,23

III biohemijske i imunohemijske analize

1005.

L006213

TNF–alfa–receptor I (tumor necrosis factor alpha receptors, sTNFR I, TNF–alfa,
R–I) u serumu, ELISA

2.223,23
2.223,23

III biohemijske i imunohemijske analize

1006.

L006221

TNF–alfa –receptor II (tumor necrosis factor alpha receptors, sTNF R II, TNF–
alfa, R–II) u serumu, ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

1007.

L005991

Tobramicin u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

1008.

L008508

TRACP 5b (Bone TRAP, TRAP 5) u plazmi, ELISA

368,31

761,08
1.605,23

III biohemijske i imunohemijske analize

1009.

L010710

Transferin (siderofilin, Tf) u dnevnom urinu, nefelometrija

543,11

III biohemijske i imunohemijske analize

1010.

L013912

Transferin (siderofilin, Tf) u očnoj vodici, nefelometrija

543,11

III biohemijske i imunohemijske analize

1011.

L012211

Transferin (siderofilin, Tf) u seminalnoj tečnosti, nefelometrija

543,11

III biohemijske i imunohemijske analize

1012.

L006031

Transferin (siderofilin, Tf) u serumu, imunotrubidimetrija

543,68
543,11

III biohemijske i imunohemijske analize

1013.

L006049

Transferin (siderofilin, Tf) u serumu, nefelometrija

III biohemijske i imunohemijske analize

1014.

L012971

Trigliceridi u ascitu, spektrofotometrija

79,15

III biohemijske i imunohemijske analize

1015.

L012849

Trigliceridi u pleuralnom punktatu, spektrofotometrija

79,15

III biohemijske i imunohemijske analize

1016.

L006072

Trigliceridi u serumu/plazmi, spektrofotometrija

79,15

III biohemijske i imunohemijske analize

1017.

L008516

Trigliceridiu krvi/serumu/plazmi, POCT

235,15

III biohemijske i imunohemijske analize

1018.

L006080

Trijodtironin, slobodan (fT3) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

473,09

III biohemijske i imunohemijske analize

1019.

L006098

Trijodtironin, slobodan (fT3) u serumu/plazmi, RIA

297,94

III biohemijske i imunohemijske analize

1020.

L006106

Trijodtironin, ukupan (T3) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

443,09

III biohemijske i imunohemijske analize

1021.

L006114

Trijodtironin, ukupan (T3) u serumu/plazmi, RIA

303,94

III biohemijske i imunohemijske analize

1022.

L006115

Trileptal u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

917,08

III biohemijske i imunohemijske analize

1023.

L006130

Triple test ((AFP/beta–hCG/nekonjugovani estriol (nE3)) u serumu, CMIA/
ECLIA/CLIA/TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

1024.

L013177

Tripsin u duodenalnom sadržaju, spektrofotometrija

387,68

III biohemijske i imunohemijske analize

1025.

L012625

Tripsin u fecesu, ELISA

975,23

1.748,47

III biohemijske i imunohemijske analize

1026.

L010728

Tromboksan B2 u dnevnom urinu, ELISA

1.557,23

III biohemijske i imunohemijske analize

1027.

L013714

Tromboksan B2 u salivi, ELISA

1.557,23

III biohemijske i imunohemijske analize

1028.

L006171

Troponin I u serumu/plazmi, CMIA/CLIA/LOCI

III biohemijske i imunohemijske analize

1029.

L006189

Troponin T u serumu/plazmi, ECLIA

1.181,09

686,08
1.188,09

III biohemijske i imunohemijske analize

1030.

L008532

Troponin TI u krvi, POCT

III biohemijske i imunohemijske analize

1031.

L006239

UIBC (nezasićeni kapacitet vezivanja gvožđa) u serumu, spektrofotometrija

193,15

III biohemijske i imunohemijske analize

1032.

L006247

Urea klirens, izračunavanje

102,12

III biohemijske i imunohemijske analize

1033.

L010769

Urea u dnevnom urinu, spektrofotometrija

90,09

III biohemijske i imunohemijske analize

1034.

L006262

Urea u krvi/serumu/plazmi, POCT

247,15

III biohemijske i imunohemijske analize

1035.

L012914

Urea u peritonealnom punktatu, spektrofotometrija

76,15

III biohemijske i imunohemijske analize

1036.

L006254

Urea u serumu/plazmi, spektrofotometrija

76,15

III biohemijske i imunohemijske analize

1037.

L009506

Urobilinogen u urinu, kvalitativno

64,15

III biohemijske i imunohemijske analize

1038.

L023663

Uroporfirin u urinu, spektrofotometrija

424,91
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1039.

Šifra
usluge
L006288

Naziv usluge
Valproinska kiselina u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

1040.

L006296

Vankomicin u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

1041.

L006346

Vazopresin u serumu, ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

1042.

L012344

Vitalnost spermatozoida, mikroskopija

III biohemijske i imunohemijske analize

1043.

L006353

Vitamin A (retinol) u serumu/plazmi, HPLC

153

Cena
755,08
758,08
1.197,23
158,29
1.460,17

III biohemijske i imunohemijske analize

1044.

L006361

Vitamin B1 (tiamin) u krvi/serumu/plazmi, HPLC

1.544,17

III biohemijske i imunohemijske analize

1045.

L000869

Vitamin B12 (kobalamin, cijankobalamin) u krvi, HPLC

1.469,17

III biohemijske i imunohemijske analize

1046.

L000851

Vitamin B12 (kobalamin, cijankobalamin) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/
CLIA/TRACE

III biohemijske i imunohemijske analize

1047.

L006379

Vitamin B2 (riboflavin) u serumu, HPLC

662,08
1.496,17

III biohemijske i imunohemijske analize

1048.

L008623

Vitamin B6 (piridoksal fosfat, PLP) u serumu/plazmi, HPLC

1.544,17

III biohemijske i imunohemijske analize

1049.

L006395

Vitamin C (askorbinska kiselina) u serumu/plazmi, HPLC

1.415,17

III biohemijske i imunohemijske analize

1050.

L006411

Vitamin D (1,25–dihidroksi (kalciferol i 25–OH–vitamin D3 (holekalciferol)) u
serumu/plazmi, HPLC

1.397,17
1.737,23

III biohemijske i imunohemijske analize

1051.

L006429

Vitamin D vezujući protein (vitamin D binding protein, VDBP) u serumu,
ELISA

III biohemijske i imunohemijske analize

1052.

L006437

Vitamin E (alfa–tokoferol) u serumu/plazmi, HPLC

1.433,17
1.451,17

III biohemijske i imunohemijske analize

1053.

L006445

Vitamin K u serumu, HPLC

III biohemijske i imunohemijske analize

1054.

L012229

Zapremina ejakulata u seminalnoj tečnosti, volumetrija

120,14

III biohemijske i imunohemijske analize

1055.

L012641

Žučne kiseline, ukupne u fecesu, spektrofotometrija

571,25

III biohemijske i imunohemijske analize

1056.

L006452

Žučne kiseline, ukupne u serumu, spektrofotometrija

541,25

III biohemijske i imunohemijske analize

1057.

L013227

Žučne kiseline, ukupne u žuči, spektrofotometrija

541,25

III biohemijske i imunohemijske analize

1058.

L013243

Žučni kamen–sastojci, kvalitativno

III biohemijske i imunohemijske analize

1059.

L013244

Hepcidin-25 u serumu/plazmi, ELISA

2.546,37

III biohemijske i imunohemijske analize

1060.

L013245

Solubilni receptor urokinaznog aktivatora plazminogena (suPAR) u plazmi,
imunoturbidimetrija

3.026,37

L012430

Određivanje koncentracije imunoreaktivnog tripsinogena (IRT) iz kapilarnog
uzorka osušene krvi na papiru metodom fluorimetrije

720,90
1.376,03

III biohemijske i imunohemijske analize

1061.

931,59

III biohemijske i imunohemijske analize

1062.

L005091

Određivanje koncentracije PAP (Pancreatic Associated Protein) iz osušenog
uzorka kapilarne krvi na filter papiru, metodom fluorimetrije

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

1.

L015743

Antiadrenalna antitela IgG u serumu – IIF

631,01

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

2.

L015750

Antiendomizijalna antitela IgA klase (AEMA–IgA) u serumu – IIF

443,42

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

3.

L015768

Antiendomizijalna antitela IgG klase (AEMA–IgG) u serumu – IIF

442,94

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

4.

L015776

Antiendotelna antitela IgG u serumu – IIF

671,33

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

5.

L015784

Antiglatkomišićna antitela (AGMA–IgG) u serumu – IIF

493,85

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

6.

L015792

Anti–Hu antitela, antitela na nukleuse neurona (ANNA–1) IgG u serumu – IIF

671,33

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

7.

L015800

Antikeratinska antitela (AKA– IgG) u serumu – IIF

579,98

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

8.

L015818

Antimikrozomalna antitela (anti Mz–IgG) u serumu – IIF

493,85

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

9.

L015826

Antimitohondrijska antitela (AMA–IgG) u serumu – IIF

493,85

L015834

Antineutrofilna citoplazmatska antitela (ANCA) i antinukleusna (ANA) IgG u
serumu – IIF, etanol, formalin, HEp–2

698,84

L015842

Antineutrofilna citoplazmatska antitela (ANCA) i antinukleusna (ANA) IgG u
serumu – IIF, etanol, formalin, HEp–2, jetra primata

698,84

Antineutrofilna citoplazmatska antitela (ANCA), proteinaza 3 (PR3),
mijeloperoksidaza (MPO) (ANCA, PR3, MPO) IgGu serumu – IIF

988,98

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu
IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

10.
11.

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

12.

L015859

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

13.

L015867

Antineutrofilna citoplazmatska antitela (ANCA–IgG) u serumu – IIF, etanol

678,86
581,24

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

14.

L015875

Antineutrofilna citoplazmatska antitela (ANCA–IgG) u serumu – IIF, etanol,
formalin

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

15.

L015883

Antineutrofilna citoplazmatska antitela (ANCA–IgG) u serumu – IIF, formalin

495,12

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

16.

L015891

Antineutrofilna citoplazmatska antitela (ANCA–IgG) u serumu – IIF, metanol

495,12

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

17.

L015909

Antinukleusna antitela (ANA screen) IgG klase u serumu – ELISA

493,71

L015917

Antinukleusna antitela (ANA) IgG u serumu, kombinovani kriostatski preseci
tkiva glodara – IIF

411,81
455,60

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

18.

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

19.

L015925

Antinukleusna antitela (ANA) IgG u serumu, kriostatski preseci tkiva glodara
– IIF

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

20.

L015933

Antinukleusna antitela na HEp–2 ćelijama (20–10) IgG u serumu – IIF

450,26

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

21.

L015941

Antinukleusna antitela na HEp–2 ćelijama IgG u serumu – IIF

417,20

L015958

Antinukleusna antitela na HEp–2 ćelijama jetre primata i antigenima jedra i
citoplazme IgG u serumu – IIF

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

22.

1.133,84
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IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu
IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu
IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu
IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu
IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu
IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu
IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Šifra
usluge

Naziv usluge

Cena

L015966

Antinukleusna antitela na HEp–2 ćelijama obogaćenim Ro antigenom IgG u
serumu – IIF

842,84

L015974

Antinukleusna, antiglatkomišićna antitela (ANA, AGMA – IgG) u serumu,
kombinovani preseci tkiva glodara – IIF

424,94

L015982

Antinukleusna, antimitohondrijalna antitela (ANA, AMA–IgG) u serumu
(kriostatski preseci tkiva glodara) – IIF

421,37

L015990

Antinukleusna, antimitohondrijalna antitela (ANA, AMA–IgG) u serumu
(kriostatski preseci tkiva primata) – IIF

834,56

L016006

Antinukleusna, antimitohondrijalna, antiglatkomišićna, antiparijetalna antitela
(ANA, AMA, AGMA, APA– IgG) u serumu (kombinovani kriostatski preseci
tkiva glodara) – IIF

424,94

L016014

Antinukleusna, antimitohondrijalna, antiglatkomišićna, antiparijetalna antitela
(ANA, AMA, AGMA, APA–IgG) u serumu (kombinovani kriostatski preseci
tkiva primata) – IIF

559,10

L016022

Antinukleusna, antiparijetalna antitela (ANA, APA– IgG) u serumu
(kombinovani preseci tkiva primata) – IIF

837,59

Antinukleusna, antiparijetalna antitela (ANA, APA– IgG) u serumu (kriostatski
preseci tkiva glodara) – IIF

424,94

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

30.

L016030

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

31.

L016048

Antiovarijalna antitela IgG u serumu – IIF

L016055

Antiparijetalna antitela (APA– IgG) u serumu (kriostatski preseci tkiva glodara)
– IIF

608,95

Antiparijetalna antitela (APA– IgG) u serumu (kriostatski preseci tkiva primata)
– IIF

511,69

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

32.

1.335,71

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

33.

L016063

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

34.

L016071

Antiretikulinska antitela IgG u serumu – IIF

421,37
631,01

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

35.

L016089

Anti–Ri antitela, antinukleusna neuronalna antitela (ANNA–2) IgG u serumu –
IIF

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

36.

L016097

Antisrčana antitela IgG u serumu – IIF

376,43

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

37.

L016105

Antitela na „heat shock” proteine (anti–HSP) IgG klase u serumu – ELISA

542,01

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

38.

L016113

Antitela na „Smith” (anti–Sm) antigen IgG klase u serumu – ELISA

380,49
410,07

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

39.

L016121

Antitela na „Smith” i ribonukleoproteinske antigene (anti–Sm/RNP) IgG klase u
serumu – ELISA

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

40.

L016139

Antitela na 21–hidroksilazu (anti–21–OH) u serumu – RIA

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

41.

L016147

Antitela na alfa–fodrin IgG klase u serumu – ELISA

542,01

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

42.

L016154

Antitela na aneksin V IgG klase u serumu – ELISA

522,21

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

43.

L016162

Antitela na aneksin V IgM klase u serumu – ELISA

522,21

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

44.

L016170

Antitela na antigene alveola IgG u serumu – IIF

708,58

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

45.

L016188

Antitela na antigene citosola jetre (LC1) IgG klase u serumu – ELISA

820,05

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

46.

L016196

Antitela na antigene hipotalamusa IgG u serumu – IIF

826,31

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

47.

L016204

Antitela na antigene jetre IgG klase u serumu – imunobloting

1.048,85

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

48.

L016212

Antitela na antigene neurona IgG u serumu – imunobloting

1.681,66

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

49.

L016220

Antitela na antigene placente IgG u serumu – IIF

512,06

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

50.

L016238

Antitela na antigene prelaznog epitela IgG u serumu – IIF

513,95

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

51.

L016246

Antitela na antigene retine IgG u serumu – IIF

551,06

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

52.

L016253

Antitela na B receptor lamina (anti–LBR) IgG klase u serumu – ELISA

0,00

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

53.

L016261

Antitela na baktericidni protein (anti–BPI) IgG klase u serumu – ELISA

478,11

L016279

Antitela na beta–2–glikoprotein I (anti–beta–2–GPI screen) IgG, IgA, IgM u
serumu – ELISA

348,99

L016287

Antitela na beta–2–glikoprotein I (anti–beta–2–GPI) IgA klase u serumu –
ELISA

458,85

L016295

Antitela na beta–2–glikoprotein I (anti–beta–2–GPI) IgG klase u serumu –
ELISA

388,41

L016303

Antitela na beta–2–glikoprotein I (anti–beta–2– GPI) IgM klase u serumu –
ELISA

388,41

L016311

Antitela na bulozni pemfigoid 1 antigen (anti–BPAg1) antitela IgG u serumu –
imunobloting

0,00

L016329

Antitela na bulozni pemfigoid 2 antigen (anti– BPAg2) antitela IgG u serumu –
imunobloting

0,00

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu
IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu
IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu
IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu
IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu
IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

54.
55.
56.
57.
58.
59.

0,00
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430,05

L016345

Antitela na centromerne A, B, C antigene IgG klase u serumu – ELISA

698,13

L016352

Antitela na ciklične citrulinisane peptide (anti–CCP) IgG/IgM/IgA klase u
serumu – ELISA

681,57

60.

L016337

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

61.
62.

Cena

Antitela na C1q komponentu komplementa (anti– C1q) IgG klase u serumu –
ELISA

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

Naziv usluge

155

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

63.

L016360

Antitela na ciklične citrulinisane peptide (anti–CCP) u serumu – CMIA, ECLIA,
FPIA/MEIA

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

64.

L016378

Antitela na citoplazmatski antigen jetre IgG u serumu – IIF

581,21

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

65.

L016386

Antitela na citrulinisane peptide (ACPA) IgG klase u serumu – ELISA

593,43

L016394

Antitela na deaminirani glijadin protein (anti–DGP) IgG ili IgA klase u serumu
– ELISA

696,81
526,95

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

66.

1.675,77

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

67.

L016402

Antitela na dekarboksilazu glutaminske kiseline i tirozin fosfatazu IgG klase u
serumu – ELISA

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

68.

L016410

Antitela na dekarboksilazu glutaminske kiseline IgG klase u serumu – ELISA

900,21

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

69.

L016428

Antitela na dekarboksilazu glutaminske kiseline IgG u serumu – IIF

631,01

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

70.

L016436

Antitela na dezmoglein–1 IgG klase u serumu – imunobloting

0,00

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

71.

L016444

Antitela na dezmoglein–3 IgG klase u serumu – imunobloting

0,00

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

72.

L016451

Antitela na dezmozome IgA u serumu – IIF

443,42

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

73.

L016469

Antitela na dezmozome IgG u serumu – IIF

443,42

L016477

Antitela na dvolančanu dezoksiribonukleinsku kiselinu (anti–dsDNK antitela)
IgG u serumu – IIF

479,78

L016485

Antitela na dvolančanu dezoksiribonukleinsku kiselinu (anti–dsDNK) IgG klase
u serumu – ELISA

386,43

L016493

Antitela na dvolančanu dezoksiribonukleinsku kiselinu (anti–dsDNK) IgG klase
visokog aviditeta u serumu – ELISA

541,29

L016501

Antitela na ekstraktibilne nukleusne antigene (ENA screen) IgG klase u serumu
– ELISA

402,71

L016519

Antitela na ekstraktibilni nukleusni antigen La/SS– B IgG klase u serumu –
ELISA

386,31
342,93

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu
IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu
IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu
IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu
IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

74.
75.
76.
77.
78.

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

79.

L016527

Antitela na ekstraktibilni nukleusni antigen Ro/SS–A IgG klase u serumu –
ELISA

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

80.

L016535

Antitela na ekstraktibilni nukleusni antigen Ro–52 IgG klase u serumu – ELISA

509,61

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

81.

L016543

Antitela na ekstraktibilni nukleusni antigen Ro–60 IgG klase u serumu – ELISA

509,61

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

82.

L016550

Antitela na elastazu IgG klase u serumu – ELISA

542,01

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

83.

L016568

Antitela na endomizijum i glijadin IgA u serumu – IIF

443,42

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

84.

L016576

Antitela na epidermalnu bazalnu membranu IgA u serumu – IIF

443,42

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

85.

L016584

Antitela na epidermalnu bazalnu membranu IgG u serumu – IIF

443,42

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

86.

L016592

Antitela na F aktin IgG u serumu – IIF

346,31

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

87.

L016600

Antitela na fibrilarin IgG klase u serumu – ELISA

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

88.

L016618

Antitela na fosfatidilinozitol IgG klase u serumu – ELISA

542,01

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

89.

L016626

Antitela na fosfatidilserin IgG klase u serumu – ELISA

443,01

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

90.

L016634

Antitela na fosfatidilserin/protrombin (anti–PS/PT) IgG klase u serumu – ELISA

0,00

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

91.

L016642

Antitela na fosfatidilserin/protrombin (anti–PS/PT) IgM klase u serumu – ELISA

0,00

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

92.

L016659

Antitela na gangliozide IgG u serumu – IIF

631,01

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

93.

L016667

Antitela na glijadin IgA klase u serumu – ELISA

373,53

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

94.

L016675

Antitela na glijadin IgG i IgA klase u serumu – ELISA

542,01

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

95.

L016683

Antitela na glijadin IgG klase u serumu – ELISA

626,73

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

96.

L016691

Antitela na glikoprotein 2 (GP2) IgG ili IgA klase

0,00

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

97.

L016709

Antitela na glikoprotein 210 (anti–gp210) IgG klase u serumu – ELISA

0,00

0,00
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L016717

Antitela na glomerularnu bazalnu membranu (anti – GBM) IgG klase u serumu
– ELISA

478,71

99.

L016725

Antitela na glomerularnu bazalnu membranu (anti – GBM) IgG u serumu – IIF

512,06

100.

L016733

Antitela na histone IgG klase u serumu – ELISA

401,79

101.

L016741

Antitela na insulin IgG u serumu – ELISA

425,01

102.

L016758

Antitela na insulin u serumu – RIA

383,61

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

98.

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu
IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu
IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu
IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

1.197,29

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

103.

L016766

Antitela na jednolančanu dezoksiribonukleinsku kiselinu (anti–ssDNA) IgG
klase u serumu – ELISA

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

104.

L016774

Antitela na kanaliće parotidne žlezde IgG u serumu – IIF

671,33

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

105.

L016782

Antitela na kardiolipin IgA klase u serumu – ELISA

472,32

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

106.

L016790

Antitela na kardiolipin IgG klase u serumu – ELISA

384,66

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

107.

L016808

Antitela na kardiolipin IgG, IgM, IgA klase u serumu – ELISA

381,81

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

108.

L016816

Antitela na kardiolipin IgM klase u serumu – ELISA

384,66

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

109.

L016824

Antitela na katepsin G IgG klase u serumu – ELISA

542,01

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

110.

L016832

Antitela na kolagen tip VII IgG klase u serumu – imunobloting

0,00

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

111.

L016840

Antitela na Ku protein IgG klase u serumu – ELISA

0,00

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

112.

L016857

Antitela na laktoferin IgG klase u serumu – ELISA

542,01

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

113.

L016865

Antitela na limfocitne antigene IgG u serumu – IIF

0,00

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

114.

L016873

Antitela na lizozim IgG klase u serumu – ELISA

542,01

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

115.

L016881

Antitela na Lydig–ove ćelije IgG u serumu – IIF

671,33

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

116.

L016899

Antitela na matriks metaloproteinaze IgG klase u serumu – ELISA

904,41

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

117.

L016907

Antitela na Mi–2 protein IgG klase u serumu – ELISA

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

118.

L016915

Antitela na mijeloperoksidazu (anti–MPO) IgG klase u serumu – Capture ELISA

493,11

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

119.

L016923

Antitela na mijeloperoksidazu (anti–MPO) IgG klase u serumu – ELISA

359,55

L016931

Antitela na mikrozome jetre i bubrega (anti–liver/kidney microsome–1, LKM–1)
IgG klase u serumu – ELISA

419,89

Antitela na mikrozome jetre i bubrega (anti–liver/kidney microsome–1, LKM–1)
IgG u serumu – IIF

560,99

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

120.

3.144,38

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

121.

L016949

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

122.

L016956

Antitela na mitohondrijalni antigen–2 (M2 antigen) IgG klase u serumu – ELISA

437,59

L016964

Antitela na mitohondrijske (AMA) antigene M2, M4, M9 IgG klase u serumu –
imunobloting

859,85

Antitela na mutirani citrulinirani vimentin (anti–MCV) IgG klase u serumu –
ELISA

416,16
392,65

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

123.

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

124.

L016972

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

125.

L016980

Antitela na neutrofilne antigene (ANCA screen) IgG klase u serumu – ELISA

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

126.

L016998

Antitela na neutrofilne antigene (proteinaza 3–PR3, mijeloperoksidaza–
MPO, elastaza, katepsin G, laktoferin, baktericidni protein koji povećava
permeabilnost–BPI –ANCA profil) IgG klase u serumu – ELISA

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

127.

L017004

Antitela na nukleozome IgG klase u serumu – ELISA

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

128.

L017012

Antitela na nukleusne antigene (ANA profil) IgG klase u serumu – imunobloting

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

129.

L017020

Antitela na nukleusni antigen Pm/Scl IgG klase u serumu – ELISA

470,85

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

130.

L017038

Antitela na nukleusni antigen Sp100 IgG klase u serumu – ELISA

616,41

L017046

Antitela na oksidovani lipoprotein male gustine (anti–oxLDL) IgG klase u
serumu – ELISA

616,41

L017053

Antitela na oksidovani lipoprotein male gustine i beta–2–glikoprotein I (anti–
oxLDL/B2GPI) IgG klase u serumu – ELISA

0,00
0,00

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu
IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

131.
132.

1.744,61
421,89
1.449,03

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

133.

L017061

Antitela na oksidovani lipoprotein male gustine i beta–2–glikoprotein I (anti–
oxLDL/B2GPI) IgM klase u serumu – ELISA

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

134.

L017079

Antitela na pituitarnu žlezdu IgG u serumu – IIF

512,06

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

135.

L017087

Antitela na polimerazu ribonukleinske kiseline IgG klase u serumu – ELISA

955,29
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L017095

Antitela na poprečnoprugaste mišiće IgG u serumu, poprečnoprugasti mišići
primata – IIF

666,98
551,06

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

137.

L017103

Antitela na poprečnoprugaste mišiće IgG u serumu, poprečnoprugasti mišići
glodara – IIF

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

138.

L017111

Antitela na proteinazu 3 (anti–PR3) IgG klase u serumu – Capture ELISA

517,11

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

139.

L017129

Antitela na proteinazu 3 (anti–PR3) IgG klase u serumu – ELISA

421,04

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

140.

L017137

Antitela na protrombin IgG klase u serumu – ELISA

454,89

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

141.

L017145

Antitela na protrombin IgM klase u serumu – ELISA

454,89

Antitela na receptor tireostimulirajućeg hormona (anti–TSH receptor) IgG klase
u serumu – ELISA

769,89

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

142.

L017152

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

143.

L017160

Antitela na receptor za acetilholin (anti–Ach receptor) u serumu – RIA

0,00

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

144.

L017178

Antitela na receptor za tireostimulirajući hormon (anti–TSH receptor) u serumu
– RIA

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

145.

L017186

Antitela na ribozomalni protein P IgG klase u serumu – ELISA

472,83

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

146.

L017194

Antitela na Saccharomyces cerevisae IgG ili IgA klase u serumu – ELISA

416,16

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

147.

L017202

Antitela na sintetaze IgG klase u serumu – ELISA

383,56

L017210

Antitela na sintetazu histidil transportne ribonukleinske kiseline (anti–Jo1) IgG
klase u serumu – ELISA

383,56
448,95

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

148.

1.284,71

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

149.

L017228

Antitela na solubilni antigen jetre i pankreasa (anti–SLA/LP) IgG klase u serumu
– ELISA

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

150.

L017236

Antitela na spermatozoide IgG u serumu – IIF

492,88

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

151.

L017244

Antitela na tetanusni toksoid u serumu IgG klase – ELISA

512,97

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

152.

L017251

Antitela na tireoglobulin (anti –TG) IgG klase u serumu – ELISA

356,85

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

153.

L017269

Antitela na tireoglobulin (anti –TG) u serumu – RIA

395,09

L017277

Antitela na tireoidnu peroksidazu (anti–TPO) antitela IgG klase u serumu –
ELISA

356,79

L017285

Antitela na tireoidnu peroksidazu (anti–TPO) i tireoglobulin (anti–TG) IgG u
serumu – IIF

512,06
1.026,26

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu
IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

154.
155.

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

156.

L017293

Antitela na tireoidnu peroksidazu (anti–TPO) u serumu – FPIA, MEIA, CMIA
i ECLIA

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

157.

L017301

Antitela na tirozin fosfatazu (IA–2) IgG klase u serumu – ELISA

900,21

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

158.

L017319

Antitela na tirozin fosfatazu IgG klase u serumu – ELISA

542,01

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

159.

L017327

Antitela na tirozin fosfatazu u serumu – RIA

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

160.

L017335

Antitela na tkivnu transglutaminazu IgA klase u serumu – ELISA

420,57

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

161.

L017343

Antitela na tkivnu transglutaminazu IgG klase u serumu – ELISA

420,57

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

162.

L017350

Antitela na topoizomerazu I (anti–Topo I/Scl–70) IgG klase u serumu – ELISA

394,56

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

163.

L017368

Antitela na trombocite u serumu – Western blot

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

164.

L017376

Antitela na trombocitne antigene IgG u serumu – IIF

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

165.

L017384

Antitela na tubularnu bazalnu membranu (TBM) IgG u serumu – IIF

512,06

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

166.

L017392

Antitela na U1 ribonukleoprotein (anti–U1RNP) IgG klase u serumu – ELISA

332,97

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

167.

L017400

Antitela na unutrašnji faktor IgG u serumu – ELISA

529,11

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

168.

L017418

Antitela na unutrašnji faktor u serumu – ECLIA, CMIA i FPIA

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

169.

L017426

Antitela protiv glikoproteina asociranih sa mijelinom (MAG) IgG u serumu – IIF

512,06

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

170.

L017434

Antitela protiv pankresnih ostrvaca IgG u serumu – IIF

631,01

L017442

Antitela specifična za citoplazmu Purkinjeovih ćelija (anti Yo antitela) IgG u
serumu – IIF

631,01

L017459

Antitela specifična za miozitis (Myositis profile) IgG klase u serumu –
imunobloting

L017467

Antitela specifična za raceptor 1 za fosfolipazu A2 (anti–PLA2R1) IgG klase u
serumu – IIF

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu
IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu
IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

171.
172.
173.

0,00

1.050,01
0,00

0,00

2.304,23
0,00
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IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

174.

L017475

Antitela specifična za sistemsku sklerozu (Systemic sclerosis profile) IgG klase
u serumu – imunobloting

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

175.

L017483

Antitireoglobulinska antitela (anti–TG–IgG) u serumu – IIF

443,42

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u serumu

176.

L017491

Određivanje aktivnosti enzima dezoksiribonukleaze u serumu – ELISA

931,41

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u plazmi

1.

L017509

Antitela na trombocite u plazmi – aglutinacija

0,00

IV imunološke analize imunološke analize
(autoimunost) u plazmi

2.

L017517

Antitela na trombocite u plazmi – ELISA

0,00

IV imunološke analize imunološke analize
(alergologija) u serumu

1.

L017525

Antitela na nutritivne alergene u serumu – Western blot

IV imunološke analize imunološke analize
(alergologija) u serumu

2.

L017533

Eozinofini katjonski protein (ECP) u serumu – FIA

1.348,04

IV imunološke analize imunološke analize
(alergologija) u serumu

3.

L017541

IgE na grupu antigena (panel antigena) u serumu – blot metoda

1.787,52

IV imunološke analize imunološke analize
(alergologija) u serumu

4.

L017558

IgE na mešavinu antigena u serumu – ELISA

IV imunološke analize imunološke analize
(alergologija) u serumu

5.

L017566

IgE na mešavinu antigena u serumu – FIA

1.340,50

IV imunološke analize imunološke analize
(alergologija) u serumu

6.

L017574

IgE na venome insekata u serumu – ELISA

468,59

IV imunološke analize imunološke analize
(alergologija) u serumu

7.

L017582

IgE na venome insekata u serumu – FIA

948,30

IV imunološke analize imunološke analize
(alergologija) u serumu

8.

L017590

Specifičan IgE na inhalatorne alergene u serumu – ELISA

468,59

IV imunološke analize imunološke analize
(alergologija) u serumu

9.

L017608

Specifičan IgE na inhalatorne alergene u serumu – FIA

891,90

IV imunološke analize imunološke analize
(alergologija) u serumu

10.

L017616

Specifičan IgE na lekove u serumu – ELISA

468,59

IV imunološke analize imunološke analize
(alergologija) u serumu

11.

L017624

Specifičan IgE na lekove u serumu – FIA

962,10

IV imunološke analize imunološke analize
(alergologija) u serumu

12.

L017632

Specifičan IgE na nutritivne alergene u serumu – blot metoda

IV imunološke analize imunološke analize
(alergologija) u serumu

13.

L017640

Specifičan IgE na nutritivne alergene u serumu – ELISA

468,59

IV imunološke analize imunološke analize
(alergologija) u serumu

14.

L017657

Specifičan IgE na nutritivne alergene u serumu – FIA

891,90

IV imunološke analize imunološke analize
(alergologija) u serumu

15.

L017665

Specifičan IgG 4 na inhalatorne alergene u serumu – ELISA

IV imunološke analize imunološke analize
(alergologija) u serumu

16.

L017673

Specifičan IgG 4 na inhalatorne alergene u serumu – FIA

IV imunološke analize imunološke analize
(alergologija) u serumu

17.

L017681

Specifičan IgG 4 na venome u serumu – ELISA

IV imunološke analize imunološke analize
(alergologija) u serumu

18.

L017699

Specifičan IgG 4 na venome u serumu – FIA

1.222,90

IV imunološke analize imunološke analize
(alergologija) u serumu

19.

L017707

Specifičnan IgE na inhalatorne alergene u serumu – blot metoda

1.787,52

IV imunološke analize imunološke analize
(alergologija) u serumu

20.

L017715

Ukupan IgE u serumu – ELISA

538,41

IV imunološke analize imunološke analize
(alergologija) u serumu

21.

L017723

Ukupan IgE u serumu – FIA

570,00

IV imunološke analize imunološke analize
(alergologija) u serumu

22.

L017531

Antitela na biološki lek u telesnim tečnostima

4.521,04

IV imunološke analize imunološke analize
(alergologija) u serumu

23.

L017831

Biološki lek u telesnim tečnostima

4.521,04

IV imunološke analize imunološke analize
(alergologija) u bronhoalveolarnom lavatu

1.

L017731

Eozinofilni katjonski protein (ECP) u bronhoalvelolarnom lavatu – FIA

1.351,51

IV imunološke analize imunološke analize kultura
ćelija krvi

1.

L017749

Apoptoza u ćelijskim suspenzijama – protočnom citofluorimetrijom

1.057,16

IV imunološke analize imunološke analize kultura
ćelija krvi

2.

L017756

Produkcija slobodnih radikala u ćelijama – protočnom citofluorimetrijom

2.051,14

L017764

Proliferativni odgovor limfocita na antigen – protočnom citofluorimetrijom iz
pune krvi

2.607,91

L017772

Proliferativni odgovor limfocita na antigen – scintilacionom metodom iz pune
krvi

4.816,89

L017780

Proliferativni odgovor limfocita na poliklonske stimulatore – protočnom
citofluorimetrijom iz pune krvi

2.439,35
4.756,89
1.211,84

IV imunološke analize imunološke analize kultura
ćelija krvi
IV imunološke analize imunološke analize kultura
ćelija krvi
IV imunološke analize imunološke analize kultura
ćelija krvi

3.
4.
5.

2.304,23

919,32

468,59

1.787,52

0,00
1.222,90
0,00

IV imunološke analize imunološke analize kultura
ćelija krvi

6.

L017798

Proliferativni odgovor limfocita na poliklonske stimulatore – scintilacionom
metodom iz pune krvi

IV imunološke analize imunološke analize kultura
ćelija krvi

7.

L017806

Srednji sadržaj DNK u ćelijama krvi – protočnom citofluorimetrijom

IV imunološke analize imunološke analize kultura
ćelija krvi

8.

L016861

Stimulacija limfocita antigenom

713,03

IV imunološke analize imunološke analize kultura
ćelija krvi

9.

L016862

Stimulacija limfocita poliklonskim stimulatorom

713,03
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L015644

Imunofenotipizacija plama membranskih ćelijskih antigena direktnom metodom
i protočnom citometrijom(po antigenu)

515,83

11.

L015685

Merenje i analiza uzorka metodom višeparametarske protočne citometrije

12.

L015736

Tumačenje imunofenotipskog nalaza

840,03

13.

L015677

Liziranje eritrocita uzorka hipotonim rastvorom na bazi amonijum hlorida

167,99

14.

L017741

Test degranulacije bazofila metodom protočne citofluorimetrije

2.468,11

L017814

Faktor nekroze tumora (TNF) u supernatantima ćelijskih kultura, krvi i drugim
telesnim tečnostima – ELISA

1.144,97

L017822

Intercelularni adhezioni molekuli 1 (ICAM–1) u supernatantima ćelijskih
kultura, krvi i drugim telesnim tečnostima – ELISA

1.103,39

L007633

Interferon gama (IFN–gama) u supernatantima ćelijskih kultura, krvi i drugim
telesnim tečnostima – ELISA

2.007,23

L017848

Interleukin 1 (IL–1) u supernatantima ćelijskih kultura, krvi i drugim telesnim
tečnostima – ELISA

1.103,39

L017855

Interleukin 2 (IL–2) u supernatantima ćelijskih kultura, krvi i drugim telesnim
tečnostima – ELISA

1.103,39

L017863

Interleukin 3 (IL–3) u supernatantima ćelijskih kultura, krvi i drugim telesnim
tečnostima – ELISA

869,54

L017871

Interleukin 4 (IL–4) u supernatantima ćelijskih kultura, krvi i drugim telesnim
tečnostima – ELISA

1.103,39

L017889

Interleukin 6 (IL–6) u supernatantima ćelijskih kultura, krvi i drugim telesnim
tečnostima – ELISA

1.103,39

L017897

Interleukin 10 (IL–10) u supernatantima ćelijskih kultura, krvi i drugim telesnim
tečnostima – ELISA

1.103,39

L017905

Interleukin 12 (IL–12) u supernatantima ćelijskih kultura, krvi i drugim telesnim
tečnostima – ELISA

1.103,39

L017913

Interleukin 13 (IL–13) u supernatantima ćelijskih kultura, krvi i drugim telesnim
tečnostima – ELISA

1.103,39

L017921

Interleukin 23 (IL–23) u supernatantima ćelijskih kultura, krvi i drugim telesnim
tečnostima – ELISA

568,52

L017939

Solubilni IL–2 receptor (s IL–2R) u supernatantima ćelijskih kultura, krvi i
drugim telesnim tečnostima – ELISA

1.103,39

L017947

Solubilni TNF receptori (sTNFR) u supernatantima ćelijskih kultura, krvi i
drugim telesnim tečnostima – ELISA

2.162,83

L017954

Ekspresija interleukin–2 receptora (IL–2R) u uzorcima ćelija i tkiva – reakcijom
lančanog umnožavanja

2.174,70

L017962

Ekspresija receptora za faktor nekroze tumora alfa (TNF– alfa R) u uzorcima
ćelija i tkiva – reakcijom lančanog umnožavanja

2.174,70

L017970

Ekspresija intercelularnog adhezionog molekula 1 (ICAM–1) u uzorcima ćelija i
tkiva – reakcijom lančanog umnožavanja

2.174,70

L017988

Ekspresija interleukin 1 (IL–1) u uzorcima ćelija i tkiva – reakcijom lančanog
umnožavanja

2.174,70

L017996

Ekspresija interleukin 2 (IL–2) u uzorcima ćelija i tkiva – reakcijom lančanog
umnožavanja

2.174,70
2.174,70

IV imunološke analize imunološke analize kultura
ćelija krvi

10.

IV imunološke analize imunološke analize kultura
ćelija krvi
IV imunološke analize imunološke analize kultura
ćelija krvi
IV imunološke analize imunološke analize kultura
ćelija krvi
IV imunološke analize imunološke analize kultura
ćelija krvi
IV imunološke analize imunološke analize ćelijskih
kultura u krvi
IV imunološke analize imunološke analize ćelijskih
kultura u krvi
IV imunološke analize imunološke analize ćelijskih
kultura u krvi
IV imunološke analize imunološke analize ćelijskih
kultura u krvi
IV imunološke analize imunološke analize ćelijskih
kultura u krvi
IV imunološke analize imunološke analize ćelijskih
kultura u krvi
IV imunološke analize imunološke analize ćelijskih
kultura u krvi
IV imunološke analize imunološke analize ćelijskih
kultura u krvi
IV imunološke analize imunološke analize ćelijskih
kultura u krvi
IV imunološke analize imunološke analize ćelijskih
kultura u krvi
IV imunološke analize imunološke analize ćelijskih
kultura u krvi
IV imunološke analize imunološke analize ćelijskih
kultura u krvi
IV imunološke analize imunološke analize ćelijskih
kultura u krvi
IV imunološke analize imunološke analize ćelijskih
kultura u krvi
IV imunološke analize imunološke analize u uzorcima
ćelija i tkiva
IV imunološke analize imunološke analize u uzorcima
ćelija i tkiva
IV imunološke analize imunološke analize u uzorcima
ćelija i tkiva
IV imunološke analize imunološke analize u uzorcima
ćelija i tkiva
IV imunološke analize imunološke analize u uzorcima
ćelija i tkiva

Šifra
usluge

159

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.

2.807,63

IV imunološke analize imunološke analize u uzorcima
ćelija i tkiva

6.

L018002

Ekspresija faktor nekroze tumora alfa (TNF–alfa) u uzorcima ćelija i tkiva –
reakcijom lančanog umnožavanja

IV imunološke analize imunološke analize u uzorcima
leukocita

1.

L018010

Jednosmerna kultura pomešanih leukocita krvi – protočnom citofluorimetrijom

14.588,16

IV imunološke analize imunološke analize u uzorcima
leukocita

2.

L018028

Jednosmerna kultura pomešanih leukocita krvi – scintilacionom metodom

14.754,32

IV imunološke analize imunološki testovi funkcionalne
aktivnosti komplementa u serumu
1.

2.170,52

L018036

Funkcionalna aktivnost C1 inhibitora komplementa u serumu – ELISA

IV imunološke analize imunološki testovi funkcionalne
aktivnosti komplementa u serumu
2.

L018044

Funkcionalna aktivnost C1 inhibitora komplementa u serumu –
spektrofotometrijski

475,76

IV imunološke analize imunološki testovi funkcionalne
aktivnosti komplementa u serumu
3.

L018051

Funkcionana aktivnost C1 inhibitora komplementa u serumu – nefelometrijski

334,05

IV imunološke analize imunološki testovi funkcionalne
aktivnosti komplementa u serumu
4.

L018069

Hemolizna aktivnost komplementa alternativnim putem u serumu – ELISA

342,23
338,32

IV imunološke analize imunološki testovi funkcionalne
aktivnosti komplementa u serumu
5.

L018077

Hemolizna aktivnost komplementa alternativnim putem u serumu –
nefelometrijski

IV imunološke analize imunološki testovi funkcionalne
aktivnosti komplementa u serumu
6.

L018085

Hemolizna aktivnost komplementa alternativnim putem u serumu –
spektrofotometrijski

IV imunološke analize imunološki testovi funkcionalne
aktivnosti komplementa u serumu
7.

L018093

Hemolizna aktivnost komplementa lektinskim putem u serumu – ELISA

IV imunološke analize imunološki testovi funkcionalne
aktivnosti komplementa u serumu
8.

1.668,47

1.668,47

L018101

Hemolizna aktivnost komplementa lektinskim putem u serumu – nefelometrijski

0,00

IV imunološke analize imunološki testovi funkcionalne
aktivnosti komplementa u serumu
9.

L018119

Hemolizna aktivnost komplementa lektinskim putem u serumu –
spektrofotometrijski

0,00

IV imunološke analize imunološki testovi funkcionalne
aktivnosti komplementa u serumu
10.

L018127

Ukupna hemolizna aktivnost komplementa u serumu – ELISA

IV imunološke analize imunološki testovi funkcionalne
aktivnosti komplementa u serumu
11.

L018135

Ukupna hemolizna aktivnost komplementa u serumu – nefelometrijski

1.803,35
332,93
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IV imunološke analize imunološki testovi funkcionalne
aktivnosti komplementa u serumu
12.

L018143

Ukupna hemolizna aktivnost komplementa u serumu – spektrofotometrijski

644,45

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

1.

L018150

ABO krvna grupa – mikrotitarska ploča

223,52

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

2.

L018168

ABO krvna grupa – pločica

114,52

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

3.

L018176

ABO podgrupa – epruveta

254,72

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

4.

L018184

ABO podgrupa – mikroepruveta

226,59

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

5.

L018192

ABO/RhD krvna grupa – epruveta

280,75

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

6.

L018200

ABO/RhD krvna grupa, humana antitela – mikroepruveta

285,11

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

7.

L018218

ABO/RhD krvna grupa, monoklonska antitela – mikroepruveta

303,55

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

8.

L018226

Adsorpcija eritrocitnih antitela

272,62

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

9.

L018234

Antitrombocitna antitela – ELISA

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

10.

L018242

Elucija eritrocitnih antitela

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

11.

L018259

Elucija eritrocitnih antitela – toplotna elucija

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

12.

L018267

Interreakcija davaoca trombocita i plazme primaoca – Solid phase metod

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

13.

L018275

Interreakcija, eritrocit davaoca i serum primaoca – epruveta

222,05

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

14.

L018283

Interreakcija, eritrociti davaoca i serum primaoca – mikroepruveta

541,15

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

15.

L018291

Intrreakcija trombocita davaoca i plazma primaoca – mikrotitarska ploča

231,50

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

16.

L018309

Ispitivanje posttransfuzijske reakcije – epruveta

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

17.

L018317

Kompletna interreakcija – mikroepruveta

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

18.

L018325

Molekularna tipizacija ABO gena – PCR–SSP metod

1.389,62

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

19.

L018333

Molekularna tipizacija CDE gena – PCR–SSP metod

1.389,62

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

20.

L018341

Molekularna tipizacija HPA gena – PCR–SSP metod

1.406,16

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

21.

L018358

Molekularna tipizacija Kell/Kidd/Duffy gena – PCR– SSP metod

1.389,62

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

22.

L018366

Molekularna tipizacija Lu/Di/Yt/Wr/Do/Co/Kp/Kn gena – PCR–SSP metod

1.712,98

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

23.

L018374

Molekularna tipizacija MNSs gena – PCR–SSP metod

1.223,88

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

24.

L018382

Molekularna tipizacija RhD gena – PCR–SSP metod

1.412,33

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

25.

L018390

Molekularna tipizacija slabog RhD gena – PCR–SSP metod

1.455,47

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

26.

L018408

Molekularna tipizacija zigotnosti RhD gena – PCR–SSP metod

1.078,58

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

27.

L018416

Monospecofičan direktan Coombs–ov test (DAT) – mikroepruveta

288,21

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

28.

L018424

Monospecofičan direktan Coombs–ov test po IgG subklasama (DAT) – epruveta

323,08

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

29.

L018432

Monospecofičan direktan Coombs–ov test (DAT) – epruveta

181,48

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

30.

L018440

Polispecifičan direktan Coombs–ov test (DAT) – epruveta

168,32

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

31.

L018457

Polispecifičan direktan Coombs–ov test (DAT) – mikroepruveta

148,58

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

32.

L018465

Potvrdna krvna grupa ABO – mikroepruveta

174,72

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

33.

L018473

Specifičnost antitrombocitna antitela – ELISA

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

34.

L018481

Tipizacija antigena A1 – epruveta

164,89

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

35.

L018499

Tipizacija antigena A1 – mikroepruveta

178,41

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

36.

L018507

Tipizacija antigena Cw – epruveta

217,96

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

37.

L018515

Tipizacija antigena Cw – mikroepruveta

226,96

1.028,90
256,68
0,00
1.821,76

1.664,17
782,93

2.436,83
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V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

38.

L018523

Tipizacija antigena Fya – epruveta

376,87

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

39.

L018531

Tipizacija antigena Fya – mikroepruveta

240,09

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

40.

L018549

Tipizacija antigena Fyb – epruveta

376,87

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

41.

L018556

Tipizacija antigena Fyb – mikroepruveta

240,09

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

42.

L018564

Tipizacija antigena H – epruveta

152,87

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

43.

L018572

Tipizacija antigena H – mikroepruveta

178,39

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

44.

L018580

Tipizacija antigena Jka – epruveta

376,87

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

45.

L018598

Tipizacija antigena Jka – mikroepruveta

240,09

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

46.

L018606

Tipizacija antigena Jkb – epruveta

376,87

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

47.

L018614

Tipizacija antigena Jkb – mikroepruveta

240,10

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

48.

L018622

Tipizacija antigena K – epruveta

199,73

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

49.

L018630

Tipizacija antigena k – epruveta

334,63

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

50.

L018648

Tipizacija antigena K – mikroepruveta

195,81

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

51.

L018655

Tipizacija antigena k – mikroepruveta

289,82

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

52.

L018663

Tipizacija antigena Lea – epruveta

300,55

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

53.

L018671

Tipizacija antigena Lea – mikroepruveta

217,03

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

54.

L018689

Tipizacija antigena Leb – epruveta

300,55

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

55.

L018697

Tipizacija antigena Leb – mikroepruveta

217,03

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

56.

L018705

Tipizacija antigena M – mikroepruveta

406,97

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

57.

L018713

Tipizacija antigena M – epruveta

369,59

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

58.

L018721

Tipizacija antigena N – epruveta

419,19

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

59.

L018739

Tipizacija antigena N – mikroepruveta

231,37

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

60.

L018747

Tipizacija antigena P1 – epruveta

280,40

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

61.

L018754

Tipizacija antigena P1 – mikroepruveta

246,69

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

62.

L018762

Tipizacija antigena S – epruveta

266,74

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

63.

L018770

Tipizacija antigena s – epruveta

378,07

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

64.

L018788

Tipizacija antigena s – mikroepruveta

357,39

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

65.

L018796

Tipizacija antigena S – mikroepruveta

368,09

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

66.

L018804

Tipizacija pojedinačnih specifičnosti Rh fenotipa (C, c, D, E, e) – epruveta

1.841,71

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

67.

L018812

Tipizacija pojedinačnih specifičnosti Rh fenotipa (C, c, E, e) – epruveta

1.802,00

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

68.

L018820

Tipizacija pojedinačnih specifičnosti Rh fenotipa (C, c, E, e) – mikroepruveta

305,95

L018838

Tipizacija retkih eritrocitnih antigena drugih krvnogrupnih sistema po antigenu
– epruveta

1.080,84
473,09

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

69.

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

70.

L018846

Tipizacija retkih eritrocitnih antigena drugih krvnogrupnih sistema tipizacija po
antigenu – mikroepruveta

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

71.

L018853

Tipizacija Rh D weak antigen – mikroepruveta

265,24

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

72.

L018861

Tipizacija Rh D weak antigena – mikrotitarska ploča

940,48

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

73.

L018879

Tipizacija RhD antigena – epruveta

219,19

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

74.

L018887

Tipizacija RhD antigena – mikroepruveta

172,22

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

75.

L018895

Tipizacija RhD antigena – mikrotitarska ploča

209,78
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V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

76.

L018903

Tipizacija RhD partial antigena – mikroepruveta

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

77.

L018911

Tipizacija RhD weak antigena – epruveta

359,86

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

78.

L018929

Tipizacija udruženih specifičnosti Rh fenotipa CD i DE – epruveta

773,06

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

79.

L018501

Tipizacija antigena C – epruveta

625,41

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

80.

L018502

Tipizacija antigena c – epruveta

589,41

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

81.

L018503

Tipizacija antigena E – epruveta

587,61

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

82.

L018504

Tipizacija antigena e – epruveta

632,61

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

83.

L018461

Potvrdna krvna grupa ABO/RhD – epruveta

489,38

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

84.

L018508

Tipizacija antigena C – mikroepruveta

269,02

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

85.

L018509

Tipizacija antigena c – mikroepruveta

269,02

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

86.

L018510

Tipizacija antigena E – mikroepruveta

269,02

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

87.

L018511

Tipizacija antigena e – mikroepruveta

269,02

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

88.

L018401

Molekularna tipizacija RhD Fluogene metodom (Dweak/variant)

713,83
713,83

1.017,26

14.475,10

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

89.

L018891

Tipizacija pojedinacnih specificnosti Rh fenotipa (C, c, E, e) – mikrotitarska
ploča

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

90.

L018892

Tipizacija antigena K–mikrotitarska ploca

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

91.

L018402

Molekularna tipizacija eritrocitnih antigena metodom Fluogene

15.808,36

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

92.

L018342

Molekularna tipizacija HPA metodom Fluogene

14.080,36

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

93.

L018351

Ispitivanje prisustva anti – HPA antitela metodom Lumineks

18.675,67

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

94.

L018466

Potvrdna krvna grupa ABO – mikrotitarska ploča

453,53

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

95.

L018180

ABO podgrupa – mikrotitarska ploča

488,56

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

96.

L018219

ABO/RhD krvna grupa, monoklonska antitela – mikrotitarska ploča

479,08

Tipizacija pojedinačnih specifičnosti Rh fenotipa (C, c, E, e) – mikrotitarska
ploča

713,83

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

97.

L018891

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

98.

L018276

Interreakcija, eritrocit davaoca i serum primaoca – mikrotitarska ploča

802,26
864,56
581,93

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

99.

L019030

Skrining antieritrocitnih antitela primenom tehnike Indirektan Coombs-ov test
(IAT) sa setom od dve test ćelije – mikrotitarska ploča

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

100.

L018428

Monospecifičan dírektan Coombs – V test (DAT) IgG – mikrotitarska ploča

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

101.

L018956

Identifikacija eritrocitnih antitela u AHG medijumu – mikrotitarska ploča

730,52

2.628,63

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

102.

L019032

Skrining antieritrocitnih antitela primenom tehnike lndirektan Coombs-ov test
(IAT) sa setom od 3 test ćelije – mikrotitarska ploča

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

103.

L019108

Titar anti – A antitela u serumu – mikrotitarska ploča

799,31

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

104.

L019107

Titar anti – B antitela u serumu – mikrotitarska ploča

799,31

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

105.

L018482

Tipizacija antigena A1 – mikrotitarska ploča

458,39

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

106.

L018514

Tipizacija antigena Cw – mikrotitarska ploča

523,91

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

107.

L018527

Tipizacija antigena Fya – mikrotitarska ploča

737,18

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

108.

L018552

Tipizacija antigena Fyb – mikrotitarska ploča

778,94

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

109.

L018568

Tipizacija antigena H – mikrotitarska ploča

463,43

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

110.

L018584

Tipizacija antigena Jka – mikrotitarska ploča

565,29

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

111.

L018610

Tipizacija antigena Jkb – mikrotitarska ploča

565,29

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

112.

L018635

Tipizacija antigena K – mikrotitarska ploča

528,23

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

113.

L018640

Tipizacija antigena k – mikrotitarska ploča

780,38
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V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

114.

L018667

Tipizacija antigena Lea – mikrotitarska ploča

516,88

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

115.

L018693

Tipizacija antigena Leb – mikrotitarska ploča

516,88

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

116.

L018709

Tipizacija antigena M – mikrotitarska ploča

538,48

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

117.

L018725

Tipizacija antigena N – mikrotitarska ploča

538,48

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

118.

L018751

Tipizacija antigena P1 – mikrotitarska ploča

501,76

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

119.

L018778

Tipizacija antigena S – mikrotitarska ploča

737,18

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u punoj krvi

120.

L018780

Tipizacija antigena s – mikrotitarska ploča

737,18

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u serumu, odnosno plazmi

1.

L018937

Heparin indukovana antitela (HIT) antitela iz seruma – mikroepruveta

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u serumu, odnosno plazmi

2.

L018945

Identifikacija erirtocitnih antitela NaCl medijum – mikroepruveta

489,91

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u serumu, odnosno plazmi

3.

L018952

Identifikacija eritrocinih antitela u AHG medijumu – mikroepruveta

270,86

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u serumu, odnosno plazmi

4.

L018960

Identifikacija eritrocitnih antitela AHG medijum – epruveta

487,60

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u serumu, odnosno plazmi

5.

L018978

Identifikacija eritrocitnih antitela enzimom – epruveta

521,21

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u serumu, odnosno plazmi

6.

L018986

Identifikacija eritrocitnih antitela enzimom – mikroepruveta

338,23

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u serumu, odnosno plazmi

7.

L018994

Identifikacija eritrocitnih antitela enzimom – mikroepruveta II

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u serumu, odnosno plazmi

8.

L019000

Identifikacija eritrocitnih antitela NaCl medijum – epruveta

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u serumu, odnosno plazmi

9.

L019018

Identifikacija eritrocitnih antitela u svim medijima – mikroepruveta

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u serumu, odnosno plazmi

10.

L019026

Indirektan Coombs–ov test (IAT) – epruveta

167,45

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u serumu, odnosno plazmi

11.

L019034

Indirektan Coombs–ov test (IAT) – mikroepruveta

219,95

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u serumu, odnosno plazmi

12.

L019042

Skrining test eritrocitnih antitela (enzimski) – epruveta

131,73

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u serumu, odnosno plazmi

13.

L019059

Skrining test eritrocitnih antitela (enzimski) – mikroepruveta

168,98

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u serumu, odnosno plazmi

14.

L019067

Skrining test eritrocitnih antitela (enzimski) – mikrotitarska ploča

437,18

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u serumu, odnosno plazmi

15.

L019075

Skrining test eritrocitnih antitela AHG – mikroepruveta

219,95

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u serumu, odnosno plazmi

16.

L019083

Skrining test eritrocitnih antitela AHG – mikrotitarska ploča

442,71

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u serumu, odnosno plazmi

17.

L019091

Skrining test eritrocitnih antitela (AHG) – epruveta

450,00

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u serumu, odnosno plazmi

18.

L019109

Titar anti–A antitela u serumu – epruveta

662,75

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u serumu, odnosno plazmi

19.

L019110

Titar imunih antitela–epruveta

996,69

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u serumu, odnosno plazmi

20.

L019111

Titar hladnih aglutinina

811,73

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u serumu, odnosno plazmi

21.

L019112

Titar anti B u serumu–epruveta

662,75

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u serumu, odnosno plazmi

22.

L018931

Određivanje iregularnog anti–A1 – epruveta

744,49

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u serumu, odnosno plazmi

23.

L018261

Kisela elucija eritrocitnih antitela – mikroepruveta

1.044,71

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u serumu, odnosno plazmi

24.

L019092

Skrining eritrocitnih antitela (NaCl medijum) – epruveta

1.322,03

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u serumu, odnosno plazmi

25.

L018310

Ispitivanje posttransfuzijske reakcije,mikro epruveta

1.230,97

1.391,76
563,56
4.365,51

0,00

V imunohematološke analize imunohematološke
analize u salivi

1.

L019117

Sekretorni status salive – epruveta

VI mikrobiološke analize opšte analize

1.

L020404

Uzimanje biološkog materijala za mikrobiološki pregled

56,71

VI mikrobiološke analize opšte analize

2.

L020412

Uzimanje biološkog materijala za mikrobiološki pregled u transportnu podlogu

118,93

809,83

VI mikrobiološke analize opšte analize

3.

L030031

Izolacija DNK ili RNK virusa iz biološkog materijala

2.777,70

VI mikrobiološke analize opšte analize

4.

L030049

Izolacija DNK bakterija, gljiva ili parazita iz biološkog materijala

1.435,89

VI mikrobiološke analize opšte analize

5.

L020149

Izolacija mikroorganizma subkulturom

178,25

L020770

Uzimanje nazofaringealnog i/ili orofaringealnog brisa za pregled na prisustvo
SARS-CoV-2 virusa u transportnu podlogu, u ambulanti

118,93

VI mikrobiološke analize opšte analize

6.

VI mikrobiološke analize opšte analize

7.

L020771

Uzimanje nazofaringealnog i/ili orofaringealnog brisa za pregled na prisustvo
SARS-CoV-2 virusa u transportnu podlogu, na terenu

VI mikrobiološke analize opšte analize

8.

L020772

Izolacija RNK virusa SARS-CoV-2 iz biološkog materijala

142,72
2.777,70
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L020773

Uzimanje uzorka krvi punkcijom za dokazivanje prisustva antitela na virus
SARS-CoV-2, u ambulanti

105,33

L020774

Uzimanje uzorka krvi punkcijom za dokazivanje prisustva antitela na virus
SARS-CoV-2, na terenu

126,40

Uzimanje materijala (nazofaringealni bris, saliva i dr.) u cilju dokazivanja
virusnog Ag SARS – CoV-2

35,64
550,22

VI mikrobiološke analize opšte analize

11.

L020787

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

1.

L020438

Detekcija virusnih antigena u stolici (Rotavirus i dr.)

L020446

Detekcija serološkog profila antitela za pojedine viruse (HIV, HCV i druge) –
Western blot

7.561,36

L020453

Direktni ili indirektni imunofluorescentni test za detekciju enterovirusa – DIF
ili IIF

3.668,94

L020461

Direktni ili indirektni imunofluorescentni test za detekciju pojedinih virusa
(HSV1, HSV2, virus besnila i dr.) – DIF ili IIF

785,19

L020479

Dokazivanje genoma jednog DNK virusa –skrining (HBV ili drugog virusa)
kvalitativni PCR

2.511,16

L030056

Dokazivanje genoma jednog DNK virusa –skrining (HBV ili drugog virusa) –
molekularne metode izuzev PCR–a

10.642,84

L020487

Dokazivanje genoma jednog RNK virusa – skrining (HCV ili drugog virusa) –
kvalitativni PCR

2.761,48
10.642,84

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

2.
3.
4.
5.
6.
7.

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

8.

L030064

Dokazivanje genoma jednog RNK virusa – skrining (HCV ili drugog virusa) –
molekularne metode izuzev PCR–a

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

9.

L020503

Genotipizacija DNK virusa (HBV, HPV i dr.) – metod sekvenciranja

7.239,73

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

10.

L020511

Genotipizacija RNK virusa (HCV i dr.) – metod sekvenciranja

7.276,13

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

11.

L020529

Identifikacija izolata enterovirusa – testom neutralizacije

22.829,95

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

12.

L020537

Identifikacija izolata virusa gripa – RIH

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

13.

L020545

Izolacija enterovirusa

13.980,82

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

14.

L020552

Izolacija i identifikacija virusa (HSV, VZV, CMV i dr.)

5.421,78

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

15.

L020560

Izolacija virusa gripa

7.438,17

L020578

Kvalitativno određivanje anti HCV antitela – imunoenzimski test (ELISA,
ELFA, ECLIA i dr.)

981,50

L020586

Kvalitativno određivanje anti HIV antitela – imunoenzimski test (ELISA, ELFA,
ECLIA i dr.)

454,94

L020594

Kvalitativno određivanje anti–delta antitela – imunoenzimski test (ELISA,
ELFA, ECLIA i dr.)

842,71

L020602

Kvalitativno određivanje antigena i antitela za HIV – imunoenzimski test
(ELISA, ELFA, ECLIA i dr.)

451,89

L020610

Kvalitativno određivanje anti HBc IgM antitela – imunoenzimski test (ELISA,
ELFA, ECLIA i dr.)

1.415,50

L020628

Kvalitativno određivanje anti HBe antitela – imunoenzimski test (ELISA, ELFA,
ECLIA i dr.)

1.713,91

Kvalitativno određivanje anti HBs antitela – imunoenzimski test (ELISA, ELFA,
ECLIA i dr.)

1.214,91

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

16.
17.
18.
19.
20.
21.

768,63

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

22.

L020636

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

23.

L020644

Kvalitativno određivanje antitela na pojedine viruse (virus HGBS i dr.) – IIF

2.160,85

L020669

Kvalitativno određivanje HBe antigena imunoenzimski test (ELISA, ELFA,
ECLIA i dr.)

1.665,94

L020677

Kvalitativno određivanje HBs antigena u serumu – imunoenzimski test (ELISA,
ELFA, ECLIA i dr.)

465,00

L020685

Kvalitativno određivanje heminhibišućih antitela za pojedine viruse (Rubella,
Influenza i drugi) – RIH

768,82

L020693

Kvalitativno određivanje IgM ili IgG antitela na Hantaviruse (Hantaan, Puumala)
– imunoenzimski test (ELISA, ELFA, ECLIA i dr.)

2.319,90

1.042,36

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

24.
25.
26.
27.

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

28.

L020727

Kvantitativno određivanje IgG antitela na antigene virusa (HSV1, HSV2, CMV,
EBV, Rubella, Mumps, Morbilli, Adeno, RSV, virus Parainfluenze 1, 2, 3, Parvo
virus B19, Rubella virus, HAV, HEV i dr.) – imunoenzimski test (ELISA, ELFA,
ECLIA i dr.)

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

29.

L020743

Kvantitativno određivanje genoma jednog RNK virusa (Real–time PCR)

3.189,48

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

30.

L020750

Kvantitativno određivanje genoma jednog DNK virusa (Real–time PCR)

2.848,96

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

31.

L020768

Neutralizacioni test na enteroviruse sa jednim antigenom

4.456,59

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

32.

L020776

Određivanje rezistencije DNK virusa (HBV i dr.) na antivirusne lekove

9.144,98
22.735,83
9.502,39

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

33.

L020784

Određivanje rezistencije HIV–a odnosno drugih virusa na antivirusne lekove
(komercijalni test)

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

34.

L020792

Određivanje rezistencije RNK virusa (HCV i dr.) na antivirusne lekove
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1.059,43

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

35.

L020800

Određivanje aviditeta IgG virus specifičnih antitela za jedan virus (CMV, HSV1,
HSV2, Rubella, Coxsackie B virus i dr.) – imunoenzimski test (ELISA, ELFA,
ECLIA i dr.)

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

36.

L020818

Paul–Bunnell–ova reakcija

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

37.

L020826

Potvrdni test za HbsAg – imunoenzimski test (ELISA, ELFA, ECLIA i dr.)

2.547,16

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

38.

L020842

Sekvenciranje genoma za određivanje rezistencije HIV–a in house metodom

13.187,05

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

39.

L020859

Test izolacije respiratornih virusa – CELL ELISA

8.000,24

L020495

Dokazivanje genoma jednog RNK virusa (Influenza, RSV, Morbilli, Rubella,
Mumps i dr.) – kvalitativni Real–time PCR

3.189,48

L020735

Dokazivanje genoma jednog DNK virusa (HBV, HSV, CMV, EBV, Adenovirus i
dr.) – kvalitativni Real–time PCR

2.640,06

L030072

Genotipizacija DNK virusa (HBV, HPV i dr.) – PCR, Real–time PCR, reverzna
hibridizacija

8.659,57

L030080

Genotipizacija RNK virusa (HCV i dr.) – PCR, Real–time PCR, reverzna
hibridizacija

8.659,57

L030098

Kvantitativno određivanje core antigena HCV – imunoenzimski test (ELISA,
ELFA, ECLIA i dr.)

2.505,92

L030106

Kvalitativno određivanje anti HBc IgG/ukupna antitela – imunoenzimski test
(ELISA, ELFA, ECLIA i dr.)

2.055,92

L020702

Kvalitativno određivanje IgM antitela na antigene virusa (CMV, VZV, EBV,
mumps, morbili, HSV1 i HSV2, adenoviruse, RSV, parainfluenza 1, 2 i 3, parvo
virus B19, HAV i dr.) – imunoenzimski test (ELISA, ELFA, ECLIA i dr.)

1.254,55

L020701

Kvalitativno određivanje IgG antitela na antigene virusa (CMV, VZV, EBV,
mumps, morbili, HSV1 i HSV2, adenoviruse, RSV, parainfluenza 1, 2 i 3, parvo
virus B19, HAV i dr.) – imunoenzimski test (ELISA, ELFA, ECLIA i dr.)

1.254,55

L030114

Kvantitativno određivanje HBsAg – imunoenzimski test (ELISA, ELFA, ECLIA
i dr.)

3.155,92
7.035,71

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

968,77

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

49.

L030122

HLA tipizacija za detekciju HLA B*5701 tipa za primenu terapije HIV infekcije
– molekularna metoda

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

50.

L030130

Genetsko testiranje tropizma virusa HIV – metod sekvenciranja

17.498,41

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

51.

L030148

RTCIT (test izolacije virusa besnila na kulturi ćelija)

3.136,35

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

52.

L030155

RRFFIT (brzi test inhibicije fluorescentnih fokusa na antirabična antitela

4.886,62

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

53.

L030163

MIT (test izolacije virusa besnila na miševima)

4.559,30

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

54.

L030171

FAT (test direktne imunofluorescencije

3.013,50

L030198

Multiplex PCR automatizovani test za otkrivanje virusa uzročnika određenih
oboljenja

L030197

Multiplex PCR ili Real–time PCR test za otkrivanje virusa uzročnika određenih
oboljenja

8.369,57

L030205

Detekcija antitela IgM klase na arboviruse (TBE, Zika virus i dr. u serumu/
likvoru (pojedinačno) – imunoenzimski test (ELISA, ELFA, ECLIA i dr.)

2.919,73
2.919,73

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

55.
56.
57.

0,00

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

58.

L030213

Detekcija antitela IgG klase na arboviruse (TBE, Zika virus i dr.) u serumu/
likvoru (pojedinačno) – imunoenzimski test (ELISA, ELFA, ECLIA i dr.)

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

59.

L015067

NAT HBV

0,00

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

60.

L015068

NAT HCV

0,00

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

61.

L015069

NAT HIV

0,00

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

62.

L015070

NAT testiranje krvi (HBV, HCV, HIV)

2.110,45

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

63.

L020775

Kvantitativno određivanje genoma virusa SARS-CoV-2 (Real-time PCR)

3.189,48

L020777

Kvalitativno određivanje IgM i/ili IgG antitela na virus SARS-CoV-2
imunohromatografskim testom

L020778

Kvalitativno određivanje IgM antitela na virus SARS-CoV-2 imunoenzimskim
testovima (ELISA i dr.)

1.254,55

L020779

Kvalitativno određivanje IgM antitela na virus SARS-CoV-2 imunotestovima u
automatizovanim sistemima (CMIA, CLIA, ECLIA)

1.254,55

L020780

Kvalitativno određivanje IgG antitela na virus SARS-CoV-2 imunoenzimskim
testovima (ELISA i dr.)

1.254,55

L020781

Kvalitativno određivanje IgG antitela na virus SARS-CoV2 imunotestovima u
automatizovanim sistemima (CMIA, CLIA, ECLIA)

1.254,55

L020782

Kvantitativno određivanje IgM antitela na virus SARS-CoV-2 imunoenzimskim
testovima (ELISA i dr.)

1.042,36

L020783

Kvantitativno određivanje IgM antitela na virus SARS-CoV2 imunotestovima u
automatizovanim sistemima (CMIA, CLIA, ECLIA)

1.042,36

L020785

Kvantitativno određivanje IgG antitela na virus SARS-CoV-2 imunoenzimskim
testovima (ELISA i dr.)

1.042,36

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

557,44
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L020786

Kvantitativno određivanje IgG antitela na virus SARS-CoV-2 imunotestovima u
automatizovanim sistemima (CMIA, CLIA, ECLIA)

1.042,36

73.

L020788

Detekcija virusnog Ag SARS – CoV-2 kvalitativnom metodom

1.150,00

1.

L020206

Mikroskopski pregled bojenog preparata

290,70

L019158

Bakteriološki pregled biološkog materijala na Corynebacterium diphtheriae
grupu

822,72

Bakteriološki pregled nazofaringealnog brisa na Bordetella pertussis i Bordetella
parapertussis

342,46

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije

72.

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti virusologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

Šifra
usluge

2.

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

3.

L019299

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

4.

L019208

Bakteriološki pregled brisa ždrela

123,19

Bakteriološki pregled brisa ždrela na kliconoštvo (S. pyogenes, S.aureus. H.
influenzae i dr.)

185,37

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

5.

L019216

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

6.

L019166

Bakteriološki pregled brisa nosa

133,18

Bakteriološki pregled brisa nosa na kliconoštvo (S. aureus., (MRSA), S.
pneumoniae i dr.)

166,49

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

7.

L019174

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

8.

L019190

Bakteriološki pregled brisa spoljašnjih genitalija ili vagine ili cerviksa ili uretre

255,13
285,39

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

9.

L030221

Detekcija Streptococcus agalactiae (GBS) kod trudnica od 35–37. gn u
vaginalnom i rektalnom brisu

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

10.

L019232

Bakteriološki pregled eksprimata prostate ili sperme

260,38

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

11.

L020396

Urinokultura

158,20

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

12.

L019380

Bakteriološki pregled uzoraka na Neisseria gonorrhoeae

471,24

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

13.

L020289

Pregled vaginalnog brisa na bakterijsku vaginozu pregledom bojenog preparata

170,48
152,74

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

14.

L019182

Bakteriološki pregled brisa spoljašnjeg ušnog kanala, promena na koži ili
površinske rane

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

15.

L019224

Bakteriološki pregled duboke rane

315,63

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

16.

L019372

Bakteriološki pregled tečnosti ili tkiva iz primarno sterilnih područja

527,95

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

17.

L019281

Bakteriološki pregled likvora

199,06

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

18.

L020255

Preged likvora na prisustvo bakterijskih antigena latex aglutinacijom

477,05

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

19.

L019240

Bakteriološki pregledintravaskularnih katetera (semikvantitativno)

111,99

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

20.

L019257

Bakteriološki pregled intravaskularnih katetera kvantitativno i/ili komparativno

213,75
392,62

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

21.

L019265

Bakteriološki pregled iskašljaja ili trahealnog aspirata ili bronhoalveolarnog
lavata

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

22.

L019307

Bakteriološki pregled nazofaringealnog brisa na Neisseria meningitidis

693,12

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

23.

L019315

Bakteriološki pregled oka ili konjunktive

300,01

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

24.

L019323

Bakteriološki pregled sadržaja srednjeg uva

312,87

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

25.

L019398

Bakteriološki pregled žuči

390,48

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

26.

L019851

Hemokultura aerobno, automatizovanim sistemom

552,07

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

27.

L019869

Hemokultura aerobno, konvencionalna

356,12

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

28.

L019877

Hemokultura anaerobno, automatizovanim sistemom

576,73

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

29.

L019885

Hemokultura anaerobno, konvencionalna

356,12
315,88

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

30.

L019331

Bakteriološki pregled stolice za Salmonella spp., Shigella spp. i Campylobacter
spp.

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

31.

L030239

Bakteriološki pregled stolice za Escherichia coli O:157

207,45

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

32.

L019349

Bakteriološki pregled stolice za Campylobacter vrste

751,25

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

33.

L019950

Identifikacija termotolerantnih Campylobacter vrsta

757,15

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

34.

L019356

Bakteriološki pregled stolice za Vibrio cholerae

849,15

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

35.

L019968

Identifikacija Vibrio cholerae O:1/O:139

892,97

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

36.

L019364

Bakteriološki pregled stolice za Yersinia enterocolitica/pseudotuberculosis

496,80
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VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

37.

L019943

Biohemijska identifikacija Yersinia enterocolitica/pseudotuberculosis

730,78

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

38.

L019976

Biotipizacija Yersinia enterocolitica/pseudotuberculosis

918,09

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

39.

L019944

Identifikacija Escherichia coli O:157

730,78

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

40.

L019945

Biohemijska identifikacija Salmonella enterica subsp. enterica

730,78

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

41.

L019946

Biohemijska identifikacija Shigella spp.

730,78

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

42.

L019430

Biohemijska identifikacija enterobakterija testovima pripremljenim u laboratoriji

226,51

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

43.

L019406

Biohemijska identifikacija aerobnih bakterija komercijalnim testom

183,18

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

44.

L019901

Identifikacija bakterija automatizovanim sistemom

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

45.

L019422

Biohemijska identifikacija beta – hemolitičkog streptokoka

189,43

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

46.

L019471

Biohemijska identifikacija Streptococcus pneumoniae

221,06

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

47.

L019455

Biohemijska identifikacija Moraxella vrsta

249,91

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

48.

L019927

Identifikacija Haemophilus vrsta faktorima rasta

136,02

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

49.

L019448

Biohemijska identifikacija Enterococcus vrsta

173,41

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

50.

L020156

Izolacija vankomicin – rezistentnih Enterococcus spp.

541,61

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

51.

L019463

Biohemijska identifikacija Staphylococcus vrsta

383,80

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

52.

L020131

Izolacija meticilin–rezistentnog Staphylococcus aureus iz kliničkih uzoraka

341,10
334,31
440,77

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

53.

L019786

Detekcija rezistencije na meticilin preko dokazivanja izmenjenog PVP2a kod
Staphylococcus spp. – latex aglutinacija

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

54.

L030247

Bakteriološki pregled stolice na Bacillus cereus

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

55.

L030254

Brzi test za dokazivanje produkcije toksina Bacillus cereus

1.028,89

1.031,46

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

56.

L019828

Direktna detekcija bakterijskih antigena u biološkom materijalu komercijalnim
testom

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

57.

L019893

Identifikacija anaerobnih bakterija do nivoa roda

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

58.

L019414

Biohemijska identifikacija anaerobnih bakterija do nivoa vrste

L030262

Detekcija antitela IgA klase na Botdetella pertussis toksin u serumu ELISA
testom

2.302,43

L030270

Detekcija antitela IgG klase na Botdetella pertussis toksin u serumu ELISA
testom

2.302,43

L019555

Detekcija antitela IgM klase na Borrelia burgdorferi u serumu/likvoru
(pojedinačno) ELISA/CLIA testom

870,51

L019554

Detekcija antitela IgG klase na Borrelia burgdorferi u serumu/likvoru
(pojedinačno) ELISA/CLIA testom

870,51

L019597

Detekcija antitela IgM klase na Borrelia burgdorferi u serumu/likvoru
(pojedinačno) Western–blot testom

1.991,15
1.991,15

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

59.
60.
61.
62.
63.

518,07
1.429,50
750,23

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

64.

L019596

Detekcija antitela IgG klase na Borrelia burgdorferi u serumu/likvoru
(pojedinačno) Western–blot testom

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

65.

L020420

VDRL kvalitativni test u serumu/likvoru (pojedinačno)

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

66.

L030288

Određivanje titra antitela u u serumu/likvoru (pojedinačno) VDRL testom

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

67.

L020297

RPR kvalitativni test

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

68.

L030296

Određivanje titra kardiolipinskih antitela u serumu RPR testom

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

69.

L019570

Detekcija antitela (IgM ili IgG) na Treponema pallidum – IIF

348,59

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

70.

L019562

Detekcija antitela (IgM ili IgG) na Treponema pallidum – ELISA

323,53

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

71.

L019588

Detekcija antitela (IgM ili IgG) na Treponema pallidum – Western – blot

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

72.

L020388

Treponema pallidum hemaglutinacija (TPH) – kvalitativni test

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

73.

L030304

Određivanje titra antitela na Treponema pallidum u serumu/likvoru
(pojedinačno) TPH testom

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

74.

L030312

BAB test

193,62
1.141,49
188,46
1.018,82

2.098,52
272,04
1.941,49
294,64
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VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

75.

L019273

Bakteriološki pregled krvi i/ili bioptata na Brucella vrste

908,07

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

76.

L019919

Identifikacija Brucella do nivoa vrste

403,47

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

77.

L019604

Detekcija antitela na Brucella vrste (IgM i/ili IgG) – ELISA

723,56
782,62
624,87

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

78.

L019612

Detekcija antitela na Brucella melitensis ili Brucella abortus testom aglutinacije
(pojedinačno)

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

79.

L020115

Izolacija Legionella vrsta

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

80.

L030320

Serološka identifikacija Legionella vrsta

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

81.

L019547

Detekcija antigena Legionella pneumophila (u urinu) – testom imunoaglutinacije

491,25
782,62

2.461,34

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

82.

L030357

Detekcija antitela na Yersinia enterocolitica i Yersinia pseudotuberculosis testom
aglutinacije

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

83.

L030338

Detekcija antitela IgM na Yersinia spp. – ELISA testom

1.584,86

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

84.

L030346

Detekcija antitela IgG na Yersinia spp. – ELISA testom

1.584,86

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

85.

L030353

Detekcija antitela IgA na Yersinia spp. – ELISA testom

1.584,86

L019620

Detekcija antitela na Chlamydia pneumoniae (IgM, IgG ili IgA – pojedinačno)
– ELISA

699,13
726,34

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

86.

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

87.

L019679

Detekcija antitela na Mycoplasma pneumoniae (IgA, IgM ili IgG – pojedinačno)
– ELISA

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

88.

L019638

Detekcija antitela na Chlamydia trachomatis (IgA) – ELISA

727,29

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

89.

L019646

Detekcija antitela na Chlamydia trachomatis (IgM ili IgG) – ELISA

683,50

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

90.

L019539

Detekcija antigena Chlamydia trachomatis direktno u uzorku – ELISA

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

91.

L019836

Dokazivanje antigena na Chlamydia trachomatis, imunofluorescencijom

563,85
459,57

1.429,38

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

92.

L020107

Detekcija prisustva i ispitivanje antibiotske osetljivosti U. urealyticum i M.
Hominis

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

93.

L020099

Identifikacija Helicobacter pylori

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

94.

L019653

Detekcija antitela na Helicobacter pylori – ELISA

883,95

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

95.

L019513

Detekcija antigena Helicobacter pylori – imunohromatografskim testom

517,66

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

96.

L020081

Izolacija Clostridium difficilae

446,11

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

97.

L019845

Brzi kvalitativni test za detekciju Clostridium difficilae GDH Ag u stolici

358,05

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

98.

L030361

Detekcija Clostridium difficilae GDH Ag u stolici ELISA/ELFA testom

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

99.

L019844

Brzi kvalitativni test za detekciju Clostridium difficilae toksina A i B u stolici

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

100.

L030379

Detekcija Clostridium difficilae toksina A i B u stolici ELISA/ELFAtestom

2.033,83

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

101.

L020123

Izolacija i identifikacija Leptospira vrsta

2.135,11

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

102.

L019661

Detekcija antitela na Leptospire – MAT

1.890,25

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

103.

L030387

Detekcija antitela IgM klase na Leptospira spp. u serumu ELISA testom

1.610,86

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

104.

L030395

Detekcija antitela na Bartonella henselae – IIF

1.899,55

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

105.

L030403

Detekcija antigena Bartonella henselae – DIF

2.618,64

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

106.

L030411

Detekcija antitela na Francisella tularensis – imunohromatografskim testom

1.726,37

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

107.

L030429

Detekcija antitela na Francisella tularensis (IgM ili IgG, pojedinačno) ELISA

2.426,86

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

108.

L030437

Detekcija antitela na Campylobacter spp. (IgA ili IgG, pojedinačno) ELISA

2.426,86

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

109.

L019687

Serološka dijagnostika trbušnog tifusa/paratifusa

689,19

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

110.

L020305

Serološka identifikacija beta – hemolitičnog streptokoka komercijalnim testom

209,58

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

111.

L030445

Serološka identifikacija Streptococcus pneumoniae

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

112.

L020370

Serološka identifikacija Streptococcus pneumoniae –imunoaglutinacija

1.807,96

2.033,83
358,05

3.112,52
166,72
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VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

113.

L020313

Serološka identifikacija Haemophilus influenyae –imunoaglutinacija

202,51

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

114.

L020321

Serološka identifikacija Neisseria vrsta – imunoaglutinacija

137,76

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

115.

L020339

Serološka identifikacija serogrupe Salmonella enterica

264,37

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

116.

L020347

Serološka identifikacija Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhi

214,42

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

117.

L030452

Definitivna identifikacija Salmonella spp.

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

118.

L020354

Serološka identifikacija Shigella flexneri, Shigella sonnei

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

119.

L030460

Definitivna tipizacija Shigella spp.

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

120.

L030478

Serološka identifikacija Yersinia enterocolitica O:3

558,98

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

121.

L020362

Serološka identifikacija Staphylococcus aureus

121,33

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

122.

L019125

Antistreptolizin O test (ASOT) – latex aglutinacionim testom

489,75

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

123.

L019695

Detekcija antitela za pojedine bakterije ili rikecije – RVK

557,40

L020198

Kvantitativno određivanje nivoa komplement – vezujućih antitela za pojedine
bakterije (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia psittaci, Coxiella burnetii) ili
rikecije – RVK

543,10

L020008

Ispitivanje osetljivosti bakterija na antibiotike, disk – difuzionom metodomna
prvu liniju

231,02

Ispitivanje osetljivosti bakterija na antibiotike, disk – difuzionom metodom na
drugu i/ili treću liniju

257,67

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

124.
125.

7.791,10
257,78
4.615,46

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

126.

L019992

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

127.

L019984

Ispitivanje osetljivosti bakterija na antibiotike automatizovanim sistemom

882,45

L020248

Određivanje vrednosti MIK–a (minimalne inhibitorne koncentracije) za jedan
antibiotik (gradijent ili E – test)

300,76

L030486

Ispitivanje osetljivosti bakterija na antibiotike (pojedinačno) i određivanje
vrednosti MIK bujon mikrodilucionom metodom
Detekcija karbapenem rezistentnih gram negativnih bakterija na selektivnoj
podlozi/skrining za prijem u bolnicu

249,76

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

128.
129.

1.124,51

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

130.

L030494

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

131.

L019760

Detekcija karbapenemaza za Gram negativne bakterije (fenotipska)

410,95

L030502

Detekcija gram negativnih bakterija rezistentnih na beta laktamaze proširenog
spektra na selektivnoj podlozi/skrining za prijem u bolnicu

249,76

Detekcija beta – laktamaza proširenog spektra za Gram negativne bakterije
(fenotipska)

505,28

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

132.

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

133.

L019711

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

134.

L019729

Detekcija beta – laktamaza za Gram pozitivne bakterije (fenotipska)

301,08

L020230

Obrada uzorka (koji nije uzet iz primarno sterilne regije) za zasejavanje na
podloge za izolaciju mikobakterija

260,16
659,42

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

135.

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

136.

L019810

Mikroskopski pregled direktnog preparata za detekciju acidoalkoholorezistentnih
bacila

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

137.

L020164

Kultivisanje mikobakterija u tečnoj podlozi

481,67

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

138.

L020172

Kultivisanje mikobakterija u tečnoj podlozi u automatizovanom sistemu

491,79

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

139.

L020180

Kultivisanje na mikobakterije na čvrstoj podlozi

276,23

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

140.

L019935

Identifikacija mikobakterija biohemijskim testovima

1.389,13

L020057

Ispitivanje osetljivosti mikobakterija na antituberkulotike prve linije na čvrstim
podlogama

2.466,73

L020040

Ispitivanje osetljivosti mikobakterija na antituberkulotike prve linije u tečnim
podlogama

2.238,95

L020065

Ispitivanje osetljivosti mikobakterija na više koncentracije antituberkulotika prve
linije

1.476,31

L020073

Ispitivanje osetljivosti mikobakterija na više koncentracije antituberkulotika prve
linije u tečnim podlogama

2.238,95

L020016

Ispitivanje osetljivosti mikobakterija na antituberkulotike druge linije – po
jednom antituberkulotiku

593,62

L020024

Ispitivanje osetljivosti mikobakterija na antituberkulotike druge linije u tečnim
podlogama – po jednom antituberkulotiku

638,09
3.827,51

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

141.
142.
143.
144.
145.
146.

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

147.

L019737

Detekcija gena rezistencije na rifampicin i izoniazid sojeva Mycobacterium
tuberculosis u uzorcima i kulturi

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

148.

L019778

Detekcija Mycobacterium tuberculosis molekularnim tehnikama – PCR

3.033,95

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

149.

L019505

Identifikacija mikobakterija iz kulture molekularnim tehnikama

2.080,20

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

150.

L019745

Detekcija gena u bakterijskim uzročnicima crevnih infekcija – PCR

2.310,94

170

Број 132
OBLAST

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

30. децембар 2021.
Red. br.
u oblasti
151.
152.

Šifra
usluge

Naziv usluge

Cena

L019703

Detekcija bakterijskog genoma molekularnom metodom u uzorcima i/ili
kulturi (Mycoplasma pneumoniae, Helicobacter pylori, Neisseria meningitidis,
Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae i dr. – pojedinačno) – PCR

3.025,58

L030510

Molekularna metoda za detekciju bakterijskih uzročnika urogenitalnih infekcija
– Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae (jedan test)

2.018,42
1.618,42

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

153.

L030528

Molekularna metoda za detekciju uzročnika urogenitalnih infekcija – Chlamydia
trachomatis

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

154.

L019521

Detekcija mecA/C gena rezistencije kod Staphylococcus vrsta – PCR

1.450,12

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

155.

L019794

Detekcija van gena rezistencije kod Enterococcus vrsta – PCR

2.093,31

L019802

Detekciju genoma Borrelia burgdorferi molekularnom metodom – sensu lato –
real time PCR

2.287,60

L019752

Detekcija genoma Leptospira, Treponema pallidum, Erlichia, Anaplasma i dr.
pojedinačno, real time PCR

2.820,59
4.029,71

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

156.
157.

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

158.

L030536

Detekciju genoma Bordetella pertussis ili Bordetella parapertussis – real time
PCR

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

159.

L020214

Molekularna identifikacija vrste izolovane bakterije sekvenciranjem gena

1.892,16

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

160.

L030544

Identifikacija tipova Streptococcus agalactiae metodom PCR

6.027,25

VI mikrobiološke analize mikrobiološke usluge iz
oblasti bakteriologije

161.

L020222

Molekularne metode za detekciju gena ili plazmida bakterijske rezistencije

2.470,93

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti parazitologije

1.

L020867

Aviditet antitela na Toxoplasma gondii – ELISA

1.282,54

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti parazitologije

2.

L020883

Detekcija antigena Plasmodium spp. – imunohromatografski test

825,48

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti parazitologije

3.

L020891

Detekcija antitela na Leishmania spp. – imunohromatografski test

858,39

Brzi test za detekciju kopro – antigena Entamoeba histolytica/dispar,
Cryptosporidium, Giardia

957,68

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti parazitologije

4.

L020917

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti parazitologije

5.

L020933

Detekcija antitela na parazite – imunohromatografski test (Shistosoma ili drugo)

825,48

L020941

Detekcija antitela na parazite – kvantitativno, ELISA (Leishmania,
Echinococcus, Toxocara ili drugo – pojedinačno)

698,48

L020942

Kvantitativno određivanje IgM ili IgA ili IgG antitela – pojedinačno – na
Toxoplasma gondii, ELISA

698,48

Detekcija antitela na parazite ili antigena parazita – test aglutinacije
(Toxoplasma, Trypanosoma ili drugi)

402,63
812,76

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti parazitologije
VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti parazitologije

6.
7.

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti parazitologije

8.

L020958

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti parazitologije

9.

L020982

Detekcija antitela na Toxoplasma gondii Sabin–Feldman–ovim testom
Detekcija serološkog profila antitela na parazite (Echinococcus, Taenia,
Toxoplasma, Trichinella, Toxocara ili drugo – pojedinačno), Western blot

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti parazitologije

10.

L020966

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti parazitologije

11.

L021006

Detekcija antitela na parazite– kvantitativno IIF (Toxoplasma ili drugo)

L021014

Detekcija antitela na parazite – test indirektne hemaglutinacije (Echinococcus
ili drugi)

1.119,75
1.119,75

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti parazitologije

12.

2.934,30
857,20

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti parazitologije

13.

L021018

Određivanje titra antitela na parazite (Echinococcus ili druge) testom indirektne
hemaglutinacije

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti parazitologije

14.

L021022

Identifikacija ektoparazita

404,34

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti parazitologije

15.

L021030

Identifikacija parazita (helminti)

350,33

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti parazitologije

16.

L021048

Izolacija crevnih protozoa iz stolice (Entamoeba histolytica ili drugo)

375,81

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti parazitologije

17.

L021055

Izolacija i identifikacija slobodno– živećih ameba (Acanthamoeba ili drugo)

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti parazitologije

18.

L021063

Izolacija lajšmanija

870,31

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti parazitologije

19.

L021071

Izolacija Trichomonas vaginalis

272,69

L021089

Molekularna kvantitativna metoda za dokazivanje parazita (Toxoplasma,
Leishmania, Plasmodium ili drugo real – time PCR

3.305,17

Molekularna metoda za dokazivanje genoma parazita (Toxoplasma, Leishmania,
Trichinella ili drugo) – PCR

1.936,29

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti parazitologije

20.

1.072,37

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti parazitologije

21.

L021097

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti parazitologije

22.

L021105

Određivanje IgM ili IgA i/ili IgG antitela na Toxoplasma gondii

966,59

L021113

Parazitološki pregled kliničkog uzorka (osim stolice) – pregled direktnog
bojenog preparata ili preparata sa kulture (Leishmania ili drugo)

562,22
260,58

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti parazitologije

23.

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti parazitologije

24.

L021121

Parazitološki pregled kliničkog uzorka (osim stolice) – pregled nativnog
preparata

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti parazitologije

25.

L021147

Pregled direktnog preparata krvi na mikrofilarije (Trypanosoma ili drugo)

668,15

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti parazitologije

26.

L021162

Pregled krvi na malariju – direktan bojeni preparat

965,03

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti parazitologije

27.

L021170

Pregled na antigene parazita – DIF (Cryptosporidium ili drugo)

938,15
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VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti parazitologije

28.

L021188

Pregled na antigene parazita – Dot – blot testom

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti parazitologije

29.

L021196

Pregled na antigene parazita (Entamoeba ili drugo) – ELISA

687,62

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti parazitologije

30.

L021204

Pregled na antigene parazita – imunohromatografski test

822,52
333,95

1.610,90

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti parazitologije

31.

L021246

Pregled patohistološkog preparata na parazite i identifikacija parazita –
ekspertiza

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti parazitologije

32.

L021253

Pregled perianalnog otiska na helminte (Enterobius ili drugo)

78,62

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti parazitologije

33.

L021279

Pregled krvi – metodom koncentracije (mikrofilarije, tripanozome ili drugo)

400,33

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti parazitologije

34.

L021295

Pregled stolice na larve helminata (Strongyloides ili drugo)

248,93

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti parazitologije

35.

L021303

Pregled stolice na parazite – metodom koncentracije

311,46

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti parazitologije

36.

L021311

Pregled stolice na parazite (nativni preparat)

146,63

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti parazitologije

37.

L021329

Pregled stolice na protozoa (bojeni preparat)

502,11

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti parazitologije

38.

L021345

Pregled uzoraka na demodikozu, šugu i druge ektoparazitoze

266,47

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti parazitologije

39.

L021352

Pregled uzorka na mikrosporidije – bojenje po Weber–u, fluorescencija ili drugo

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti parazitologije

40.

L021360

Pregled uzorka na slobodno–živeće amebe (Acanthamoeba ili drugo)

569,42

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti mikologije

1.

L021378

Antimikogram – bujon dilucioni test (po jednom antimikotiku)

868,28

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti mikologije

2.

L030551

Antimikogram – komercijalni bujon mikrodilucioni test

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti mikologije

3.

L021386

Antimikogram – disk difuzioni metod

219,49
460,98

1.025,86

2.769,74

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti mikologije

4.

L021394

Antimikogram sa vrednostima MIK agar dilucionom metodom (po jednom
antimikotiku)

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti mikologije

5.

L021402

Antimikogram u automatizovanom sistemu

575,74

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti mikologije

6.

L021410

Antitela na Aspergillus i određivanje vrste uzročnika – metodom imunodifuzije

534,81

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti mikologije

7.

L021428

Bojeni preparat na Pneumocystis jirovecii

505,09

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti mikologije

8.

L021444

Detekcija Aspergillus galactomanan antigena – ELISA

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti mikologije

9.

L021451

Detekcija Candida manan antigena – ELISA

873,96

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti mikologije

10.

L021469

Direktan bojeni preparat na gljive

166,66

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti mikologije

11.

L021477

Direktan nativan preparat na gljive

144,98

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti mikologije

12.

L021485

Direktan nativan preparat na gljive uz dodatak reagensa

203,52

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti mikologije

13.

L021493

Ekspertski pregled patohistološkog preparata na gljive

333,95

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti mikologije

14.

L021501

Hemokultura na gljive u automatizovanom sistemu

994,75

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti mikologije

15.

L021519

Hemokultura na gljive klasičnom metodom

821,74

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti mikologije

16.

L030569

Biohemijska identifikacija gljiva komercijalnim testom (do nivoa vrste)

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti mikologije

17.

L021527

Identifikacija gljiva u automatizovanom sistemu

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti mikologije

18.

L021535

Kvantitativno određivanje genoma Pneumocystis jirovecii (Real–time PCR)

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti mikologije

19.

L021543

Identifikacija kulture plesni

411,47

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti mikologije

20.

L021550

Izolacija bifaznih gljiva

265,08

Izolacija dermatofita i drugih gljiva iz strugotina kože i njenih adneksa (dlake,
nokti)

260,57
367,31

1.209,46

1.153,82
605,98
2.949,96

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti mikologije

21.

L021568

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti mikologije

22.

L021576

Izolacija i identifikacija Malassezia iz kliničkog uzorka

L021584

Dokazivanje genoma gljiva (Candida, Aspergillus ili drugih – pojedinačno) Real
time PCR

2.333,62
3.611,31

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti mikologije

23.

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti mikologije

24.

L021592

Molekularna dijagnoza više vrsta gljiva (Candida, Aspergillus, dermatofiti,
Pneumocystis ili druge) u uzorku – Multiplex Real time PCR

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti mikologije

25.

L021600

Određivanje antitela na bifazne gljive – metodom imunodifuzije

553,03
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VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti mikologije

26.

L021634

Otkrivanje antigena gljiva (Cryptococcus, Candida, Aspergillus ili dr.) – brzi
kvalitativni test

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti mikologije

27.

L021642

Otkrivanje metaboličkih i somatskih antigena gljiva – ELISA

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti mikologije

28.

L021659

Pregled brisa na gljive

178,17

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti mikologije

29.

L021667

Identifikacija dermatofita

474,95

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti mikologije

30.

L021675

Identifikacija kulture kvasnica

265,56

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti mikologije

31.

L021683

Pregled na Pneumocystis jirovecii – DIF

618,41

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti mikologije

32.

L021691

Pregled ostalih bioloških uzoraka na gljive

195,72

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti mikologije

33.

L021709

Pregled uzorka iz primarno sterilnih regija na gljive

340,72

266,12
1.207,04

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti mikologije

34.

L019543

Detekcija metaboličkih ili somatskih antigena različitih gljiva enzimskohromatografskom metodom (β–D–glukan ili drugi)

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti mikologije

35.

L021626

Određivanje titra IgM antitela na gljive (Aspergillus, Candida ili drugo) – ELISA

779,10

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti mikologije

36.

L021619

Određivanje titra IgG antitela na gljive (Aspergillus, Candida ili drugo) – ELISA

779,10

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti mikologije

37.

L021620

Određivanje titra IgA antitela na gljive (Aspergillus, Candida ili drugo) – ELISA

779,10

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti mikologije

38.

L021621

Određivanje titra IgE antitela na gljive (Aspergillus, Candida ili drugo) – ELISA

779,10

0,00

VI mikrobiološke analize mikrobiološke analize iz
oblasti mikologije

39.

L021725

Sekvenciranje genoma gljiva

5.294,62

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

1.

L021733

Aceton u krvi – HS – GC/FID

2.014,87

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

2.

L021741

Alkohol u krvi – spektrofotomerijski

1.439,69

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

3.

L021758

Amfetamini u krvi – GC/MS

3.906,57

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

4.

L021766

Amfetamini u krvi – HPLC/PDA

3.420,52

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

5.

L021774

Amfetamini u krvi – TLC

2.431,25

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

6.

L021782

Analgoantipiretici u krvi – GC/MS

2.932,10

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

7.

L021790

Analgoantipiretici u krvi – HPLC/PDA

4.268,30

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

8.

L021808

Anestetici u krvi – GC/MS

2.592,75

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

9.

L021816

Anksiolitici u krvi – GC/MS

3.631,32

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

10.

L021824

Antiaritmici u krvi – GC/MS

2.828,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

11.

L021832

Antidepresivi u krvi – GC/MS

3.548,19
3.088,68

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

12.

L021840

Antidepresivi u krvi – HPLC/PDA

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

13.

L021857

Antidepresivi u krvi – TLC

852,92

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

14.

L021865

Antiemetici u krvi – GC/MS

2.849,25

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

15.

L021873

Antihipertenzivi u krvi – GC/MS

2.618,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

16.

L021881

Antikonvulzivi u krvi – GC/MS

2.946,45

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

17.

L021899

Antimikotici u krvi – GC/MS

2.738,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

18.

L021907

Antiparkinsonici u krvi – GC/MS

2.744,25

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

19.

L021915

Antireumatici u krvi – GC/MS

2.740,05

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

20.

L021923

Antitusici u krvi – GC/MS

2.792,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

21.

L021931

Bakar u krvi – AAS

1.102,31

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

22.

L021949

Barbiturati u krvi – HPLC/PDA

2.243,78

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

23.

L021956

Barbiturati u krvi – TLC

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

24.

L021964

Benzodiazepini u krvi – HPLC/PDA

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

25.

L021972

Benzodiazepini u krvi – TLC

2.070,67

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

26.

L021980

Beta–blokatori u krvi – GC/MS

3.023,13

550,63
3.184,59

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

27.

L021998

Bronhospazmolitici u krvi – GC/MS

2.948,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

28.

L022004

Cink u krvi – AAS

1.102,31

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

29.

L022012

Droge–opijatni alkaloidi u krvi – GC/MS

2.849,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

30.

L022020

Droge – psihodelici u krvi – GC/MS

3.536,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

31.

L022038

Eritrocitni protoporfirin (EPP, ZnPP) u krvi – fluorometrijski

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

32.

L022046

Etanol u krvi – GC – FID

317,21
1.692,94

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

33.

L022053

Etanol u krvi – HS – GC/MS

3.328,43

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

34.

L022061

Hipnotici u krvi – HPLC/PDA

2.994,90

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

35.

L022079

Hipnotici u krvi – TLC

1.020,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

36.

L022087

Kadmijum u krvi – AAS – grafitna tehnika

1.087,31

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

37.

L022095

Kadmijum u krvi – AAS – plamena tehnika

1.087,31

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

38.

L022103

Kanabinoidi u krvi – GC/MS

4.454,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

39.

L022111

Kanabinoidi u krvi – TLC

2.368,63

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

40.

L022129

Ketonska tela u krvi – HS – GC/MS

1.735,94

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

41.

L022137

Kokain, benzoil–ekgonin u krvi – GC/MS

3.337,28

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

42.

L022145

Kokain, benzoil–ekgonin u krvi – HPLC/PDA

1.734,10

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

43.

L022152

Lako isparljivi ugljovodonici u krvi – GC/MS

1.735,94
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Magnezijum u krvi – AAS

1.102,31
1.496,94

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

45.

L022178

Metanol u krvi – HS – GC–FID

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

46.

L022182

Methemoglobin u krvi – spektrofotomerijski

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

47.

L022194

Narkoanalgetici u krvi – GC/MS

585,07
2.403,97

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

48.

L022202

Narkoanalgetici u krvi – HPLC/PDA

2.703,79

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

49.

L022210

Narkoanalgetici u krvi –TLC

1.714,52

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

50.

L022228

Neuroleptici u krvi – GC/MS

2.416,79

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

51.

L022236

Neuroleptici u krvi – HPLC/PDA

3.685,19

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

52.

L022244

Neuroleptici u krvi – TLC

1.189,85

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

53.

L022251

Oftalmici u krvi – GC/MS

2.356,40

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

54.

L022269

Olovo u krvi – AAS – ICP

1.149,99

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

55.

L022277

Opijati u krvi – HPLC/PDA

2.622,32

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

56.

L022285

Opijati u krvi – TLC

1.633,05

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

57.

L022293

Pesticidi u krvi – GC/MS

3.040,95

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

58.

L022301

Pesticidi u krvi – HPLC/PDA

2.189,04

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

59.

L022319

Pesticidi u krvi – TLC

1.189,26

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

60.

L022327

Sedativi–hipnotici u krvi – GC/MS

3.846,80

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

61.

L022335

Spazmolitici u krvi – GC/MS

3.843,80

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

62.

L022343

Ugljen–monoksid u krvi – spektrofotomerijski

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

63.

L022350

Viši alkoholi u krvi – HS – GC – FID

2.014,87

708,96

VII toksikološke analize, toksikološke analize u krvi

64.

L022368

Živa u krvi – AAS

1.241,65

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

1.

L022376

Acetilsalicilna kiselina u serumu – HPLC/PDA

1.565,59

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

2.

L022384

Alprazolam u serumu – HPLC/PDA

1.721,29

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

3.

L022392

Amoksicilin u serumu – UPLC/PDA

1.592,77

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

4.

L022400

Analgoantipiretici u serumu – GC/MS

2.932,10

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

5.

L022418

Anestetici u serumu – GC/MS

2.592,75

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

6.

L022426

Anksiolitici u serumu – GC/MS

3.631,32

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

7.

L022434

Antiaritmici u serumu – GC/MS

2.828,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

8.

L022442

Antiemetici u serumu – GC/MS

2.849,25

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

9.

L022459

Antihipertenzivi u serumu – GC/MS

2.618,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

10.

L022467

Antikonvulzivi u serumu – GC/MS

2.946,45

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

11.

L022475

Antimikotici u serumu – GC/MS

2.738,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

12.

L022483

Antiparkinsonici u serumu – GC/MS

2.744,25

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

13.

L022491

Antireumatici u serumu – GC/MS

2.740,05

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

14.

L022509

Antitusici u serumu – GC/MS

2.792,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

15.

L022517

Atropin u serumu – LC/MS

1.562,77

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

16.

L022525

Beta–blokatori u serumu – GC/MS

3.023,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

17.

L022533

Bromadiolon u serumu – HPLC/PDA

1.514,10

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

18.

L022541

Bromazepam u serumu – HPLC/PDA

1.717,90

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

19.

L022558

Bronhospazmolitici u serumu – GC/MS

2.948,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

20.

L022566

Diazinon u serumu – GC/MS

2.389,88

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

21.

L022574

Diazinon u serumu – HPLC/PDA

1.537,98

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

22.

L022582

Diazinon u serumu – UPLC/MS

1.589,77

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

23.

L022590

Diklofenak u serumu – HPLC/PDA

1.516,93

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

24.

L022608

Dimetoat u serumu – GC/MS

2.400,63

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

25.

L022616

Dimetoat u serumu – HPLC/PDA

1.548,73

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

26.

L022624

Dimetoat u serumu – UPLC/MS

1.578,85
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VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

27.

L022632

Flufenazin u serumu – HPLC/PDA

1.538,44

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

28.

L022640

Fluoksetin u serumu – HPLC/PDA

1.592,70

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

29.

L022657

Gliklazid u serumu – HPLC/PDA

1.544,82

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

30.

L022665

Gliklazid u serumu – LC/MS

1.592,77

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

31.

L022673

Hlorpromazin u serumu – HPLC/PDA

1.505,90

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

32.

L022681

Karbamazepin u serumu – LC/MS

1.707,32

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

33.

L022699

Karbofuran u serumu – HPLC/PDA

1.545,90

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

34.

L022707

Klavulanska kiselina u serumu – UPLC/MS

1.592,77

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

35.

L022715

Klonazepam u serumu – HPLC/PDA

1.683,90

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

36.

L022723

Klozapin i njegov metabolit u serumu – HPLC/PDA

3.303,90

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

37.

L022731

Kodein u serumu – LC/MS

1.549,57

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

38.

L022749

Kolhicin u serumu – HPLC/PDA

1.536,72

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

39.

L022756

Kolhicin u serumu – LC/MS

1.592,77

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

40.

L022764

Lamotrigin u serumu – LC/MS

1.777,33

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

41.

L022772

Lorazepam u serumu – HPLC/PDA

1.717,89

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

42.

L022780

Malation i malaokson u serumu – UPLC/MS

1.646,77

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

43.

L022798

Malation u serumu – GC/MS

2.400,12

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

44.

L022806

Malation u serumu – HPLC/PDA

1.548,22

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

45.

L022814

Maprotilin u serumu – HPLC/PDA

1.604,06

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

46.

L022822

Mianserin u serumu – HPLC/PDA

1.560,88

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

47.

L022830

Midazolam u serumu – HPLC/PDA

1.805,19

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

48.

L022848

Midazolam u serumu – LC/MS

1.622,77

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

49.

L022855

Narkoanalgetici u serumu – GC/MS

2.403,97

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

50.

L022863

Neuroleptici u serumu – GC/MS

2.416,79

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

51.

L022871

Nimesulid u serumu – HPLC/PDA

1.503,90

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

52.

L022889

Oftalmici u serumu – GC/MS

2.356,40

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

53.

L022897

Olanzapin u serumu – HPLC/PDA

1.511,10

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

54.

L022905

Paracetamol u serumu – HPLC/PDA

1.762,17

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

55.

L022913

Paroksetin u serumu – HPLC/PDA

3.191,10

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

56.

L022921

Sertralin u serumu – HPLC/PDA

1.635,90

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

57.

L022939

Sildenafil u serumu – LC/MS

1.622,77

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

58.

L022947

Spazmolitici u serumu – GC/MS

3.843,80

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

59.

L022954

Sulpirid u serumu – HPLC/PDA

1.533,90

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

60.

L022962

Triheksifenidil u serumu – HPLC/PDA

2.031,90

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

61.

L022970

Varfarin u serumu – HPLC/PDA

1.516,68

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

62.

L022988

Zolpidem u serumu – HPLC/PDA

1.743,37

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

63.

L022001

Antihistaminici u serumu – GC/MS

1.265,43

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

64.

L022002

Kompletna toksikološka analiza uzoraka bioloških tečnosti serum – GC MS/MS

2.567,36
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VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

65.

L022003

Amfetamini u serumu – HPLC MS/MS

2.074,38

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

66.

L022005

Analgoantipiretici u serumu – HPLC MS/MS

1.849,22

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

67.

L022006

Antiaritmici u serumu – HPLC MS/MS

2.500,23

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

68.

L022007

Antidepresivi u serumu – HPLC MS/MS

3.283,36

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

69.

L022008

Antiemetici u serumu – HPLC MS/MS

2.348,77

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

70.

L022009

Antihipertenzivi u serumu – HPLC MS/MS

2.004,00

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

71.

L022010

Antikonvulzivi u serumu – HPLC MS/MS

3.145,21

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

72.

L022011

Antimikotici u serumu – HPLC MS/MS

1.027,55

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

73.

L022013

Antiparkinsonici u serumu – HPLC MS/MS

1.737,42

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

74.

L022014

Antireumatici u serumu – HPLC MS/MS

1.813,46

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

75.

L022015

Antitusici u serumu –HPLC MS/MS

1.825,73

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

76.

L022016

Beta–blokatori u serumu – HPLC MS/MS

2.003,88

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

77.

L022017

Bronhospazmolitici u serumu – HPLC MS/MS

1.737,40

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

78.

L022018

Droge – opijatni alkaloidi u serumu – HPLC MS/MS

2.288,11

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

79.

L022019

Droge – psihostimulanasa u serumu – HPLC MS/MS

2.198,84

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

80.

L022021

Hipnotici u serumu – HPLC MS/MS

2.009,00

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

81.

L022022

Kanabinoidi u serumu – HPLC MS/MS

2.098,27

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

82.

L022023

Kokain, benzoil–ekgonin u serumu – HPLC MS/MS

1.854,16

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

83.

L022024

Narkoanalgetici u serumu – HPLC MS/MS

2.017,41

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

84.

L022025

Neuroleptici u serumu – HPLC MS/MS

2.543,87

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

85.

L022026

Oftalmici u serumu – HPLC MS/MS

1.737,42

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

86.

L022027

Pesticidi u serumu – HPLC MS/MS

2.167,42

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

87.

L022028

Alprazolam u serumu – HPLC MS/MS

1.756,91

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

88.

L022029

Atropin u serumu – HPLC MS/MS

1.737,42

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

89.

L022030

Bromadiolon u serumu – HPLC MS/MS

1.737,78

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

90.

L022031

Diazinon u serumu – HPLC MS/MS

1.737,71

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

91.

L022032

Diklofenak u serumu – HPLC MS/MS

1.737,48

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

92.

L022033

Dimetoat u serumu – HPLC MS/MS

1.737,71

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

93.

L022034

Flufenazin u serumu – HPLC MS/MS

1.737,48

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

94.

L022035

Fluoksetin u serumu – HPLC MS/MS

1.737,93

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

95.

L022036

Gliklazid u serumu – HPLC MS/MS

1.737,44

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

96.

L022037

Hlorpromazin u serumu –HPLC MS/MS

1.737,42

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

97.

L022039

Karbamazepin u serumu –HPLC MS/MS

2.537,59

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

98.

L022040

Klonazepam u serumu –HPLC MS/MS

2.544,38

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

99.

L022041

Klozapin i njegov metabolit u serumu – HPLC MS/MS

1.546,87

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

100.

L022042

Kodein u serumu – HPLC MS/MS

1.444,00

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

101.

L022043

Kolhicin u serumu – HPLC MS/MS

1.467,38

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

102.

L022044

Lamotrigin u serumu – HPLC MS/MS

1.438,41
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Naziv usluge

Cena

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

103.

L022045

Lorazepam u serumu – HPLC MS/MS

2.569,35

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

104.

L022047

Maprotilin u serumu – HPLC MS/MS

1.813,32

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

105.

L022048

Mianserin u serumu – HPLC MS/MS

1.814,30

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

106.

L022049

Midazolam u serumu – HPLC MS/MS

1.742,71

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

107.

L022050

Nimesulid u serumu – HPLC MS/MS

1.737,44

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

108.

L022051

Olanzapin u serumu – HPLC MS/MS

1.737,67

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

109.

L022052

Paracetamol u serumu – HPLC MS/MS

1.737,61

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

110.

L022054

Paroksetin u serumu – HPLC MS/MS

1.740,28

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

111.

L022055

Sertralin u serumu – HPLC MS/MS

1.748,32

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

112.

L022056

Sildenafil u serumu – HPLC MS/MS

1.740,40

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

113.

L022057

Spazmolitici u serumu – HPLC MS/MS

1.813,15

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

114.

L022058

Sulpirid u serumu – HPLC MS/MS

1.737,42

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

115.

L022059

Triheksifenidil u serumu – HPLC MS/MS

1.737,42

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

116.

L022060

Varfarin u serumu – HPLC MS/MS

1.737,71

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

117.

L022062

Zolpidem u serumu – HPLC MS/MS

1.740,86
2.784,68
2.014,87

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
serumu

118.

L022063

Novosintetisani kanabinoidi, katinoni i halucinogena jedinjenja u serumu –
HPLC MS/MS

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

1.

L022996

Aceton u urinu – GC/FID

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

2.

L023002

Aceton u urinu – HS –GC/MS

2.854,12

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

3.

L023010

Amfetamini u urinu – GC/MS

3.906,57

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

4.

L023028

Amfetamini u urinu – HPLC/PDA

3.597,79

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

5.

L023036

Amfetamini u urinu – TLC

2.431,25

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

6.

L023044

Analgoantipiretici u urinu – GC/MS

2.932,10

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

7.

L023051

Anestetici u urinu – GC/MS

2.592,75
2.828,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

8.

L023069

Antiaritmici u urinu – GC/MS

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

9.

L023077

Antidepresivi u urinu – HPLC/PDA

2.144,11

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

10.

L023085

Antiemetici u urinu – GC/MS

2.849,25

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

11.

L023093

Antihipertenzivi u urinu – GC/MS

2.618,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

12.

L023101

Antikonvulzivi u urinu – GC/MS

2.946,45

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

13.

L023119

Antimikotici u urin – GC/MS

2.738,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

14.

L023127

Antiparkinsonici u urinu – GC/MS

2.744,25

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

15.

L023135

Antireumatici u urinu – GC/MS

2.740,05

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

16.

L023143

Antitusici u urinu – GC/MS

2.792,13
1.102,31

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

17.

L023150

Bakar u urinu – AAS – ICP

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

18.

L023168

Barbiturati u urinu – FPIA

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

19.

L023176

Barbiturati u urinu – HPLC/PDA

781,42
1.717,17

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

20.

L023184

Barbiturati u urinu – POCT metodom

170,20

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

21.

L023192

Barbiturati u urinu – TLC

550,63

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

22.

L023200

Benzodiazepini u urinu – FPIA

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

23.

L023218

Benzodiazepini u urinu – HPLC/PDA

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

24.

L023226

Benzodiazepini u urinu – POCT metodom

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

25.

L023234

Benzodiazepini u urinu – TLC

770,39
3.237,21
170,20
2.070,67

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

26.

L023242

Beta–blokatori u urinu – GC/MS

3.023,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

27.

L023259

Bronhospazmolitici u urinu – GC/MS

2.948,13
1.102,31

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

28.

L023275

Cink u urinu – AAS – ICP

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

29.

L009791

Delta–aminolevulinska kiselina (delta–ALA) u urinu

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

30.

L023291

Droge – opijatni alkaloidi u urinu – GC/MS

651,53
2.849,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

31.

L023309

Droge – psihodelici u urinu – GC/MS

3.536,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

32.

L023317

Etanol u urinu – GC/FID

2.014,87

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

33.

L023325

Fenol u urinu

668,78

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

34.

L023333

Fluoridi u urinu

339,37

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

35.

L023341

Hipurna kiselina u urinu –spektrofotomerijski

681,17

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

36.

L023358

Ilegalne droge u urinu – test trakom

337,60

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

37.

L023366

Kadmijum u urinu – AAS

1.087,31

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

38.

L023374

Kadmijum u urinu – AAS

1.087,31

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

39.

L023382

Kanabinoidi u urinu – FPIA

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

40.

L023390

Kanabinoidi u urinu – GC/MS

790,85
4.454,13
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41.

Šifra
usluge
L023408

Naziv usluge
Kanabinoidi u urinu – POCT metodom

177

Cena
170,20

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

42.

L023416

Kanabinoidi u urinu – TLC

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

43.

L023424

Kokain i benzoil–ekgonin u urinu – POCT metodom

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

44.

L023432

Kokain i benzoil–ekgonin u urinu – HPLC/PDA

1.734,10
2.548,40

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

45.

L023440

Kokain i benzoil–ekgonin u urinu – GC/MS

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

46.

L023457

Koproporfirin u urinu – spektrofotomerijski

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

47.

L023465

Lako isparljivi ugljovodonici u urinu – HS – GC/MS

2.368,63
170,20

571,43
1.735,94

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

48.

L023473

Magnezijum u urinu – AAS

1.102,31

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

49.

L023481

Metanol u urinu – GC/FID

2.014,87

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

50.

L023499

Narkoanalgetici u urinu – GC/MS

3.555,69

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

51.

L023507

Narkoanalgetici u urinu – HPLC/PDA

2.703,79

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

52.

L023515

Neuroleptici u urinu – HPLC/PDA

3.787,78

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

53.

L023523

Neuroleptici u urinu – TLC

1.189,85

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

54.

L023531

Oftalmici u urinu – GC/MS

2.356,40

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

55.

L023549

Olovo u urinu – AAS

1.149,99
1.149,99

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

56.

L023556

Olovo u urinu – AAS

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

57.

L023564

Opijati u urinu – FPIA

797,11

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

58.

L023572

Opijati u urinu – POCT metodom

170,20

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

59.

L023580

Opijati u urinu – TLC

1.633,05

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

60.

L023598

Opijati u urinu – LC/MS

2.554,20

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

61.

L023606

Pesticidi u urinu – GC/MS

3.040,95

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

62.

L023614

Pesticidi u urinu – HPLC/PDA

2.189,04
1.189,26

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

63.

L023622

Pesticidi u urinu – TLC

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

64.

L023630

Porfobilinogen u urinu – spektrofotomerijski

423,43

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

65.

L023648

Rodanidi u urinu – kolorimetrijski

586,49

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

66.

L023655

Trihlorsirćetna kiselina u urinu – spektrofotomerijski

654,83

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

67.

L023663

Uroporfirin u urinu – spektrofotomerijski

424,91

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

68.

L023671

Živa u urinu – AAS

1.241,65

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

69.

L022064

Anksiolitici u urinu – GC/MS

1.452,53
1.454,53

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

70.

L022065

Antidepresivi u urinu – GC/MS

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

71.

L022066

Neuroleptici u urinu – GC/MS

996,09

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

72.

L022067

Sedativi– hipnotici u urinu – GC/MS

961,29

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

73.

L022068

Antihistaminici u urinu – GC/MS

1.265,43

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

74.

L022069

Kompletna toksikološka analiza u urinu – GC MS/MS

2.072,46

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

75.

L022070

Kompletna toksikološka analiza u urinu – HPLC MS/MS

3.155,81

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

76.

L022071

Amfetamini u urinu – HPLC MS/MS

2.098,51

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

77.

L022072

Analgoantipiretici u urinu – HPLC MS/MS

1.849,22

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

78.

L022073

Antiaritmici u urinu – HPLC MS/MS

2.500,23

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

79.

L022074

Antidepresivi u urinu – HPLC MS/MS

3.283,36

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

80.

L022075

Antiemetici u urinu – HPLC MS/MS

2.348,77

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

81.

L022076

Antihipertenzivi u urinu – HPLC MS/MS

2.004,00

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

82.

L022077

Antikonvulzivi u urinu – HPLC MS/MS

3.145,21

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

83.

L022078

Antimikotici u urinu – HPLC MS/MS

1.027,55

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

84.

L022080

Antiparkinsonici u urinu – HPLC MS/MS

1.737,42

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

85.

L022081

Antireumatici u urinu – HPLC MS/MS

1.813,46

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

86.

L022082

Antitusici u urinu – HPLC MS/MS

1.825,73

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

87.

L022083

Beta–blokatori u urinu – HPLC MS/MS

2.003,88

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

88.

L022084

Bronhospazmolitici u urinu – HPLC MS/MS

1.737,40

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

89.

L022085

Droge – opijatni alkaloidi u urinu – HPLC MS/MS

2.293,21

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

90.

L022086

Droge – psihostimulanasa u urinu – HPLC MS/MS

2.838,06

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

91.

L022088

Hipnotici u urinu – HPLC MS/MS

2.009,00

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

92.

L022089

Kanabinoidi u urinu – HPLC MS/MS

2.103,37

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

93.

L022090

Kokain, benzoil–ekgonin u urinu – HPLC MS/MS

1.854,16

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

94.

L022091

Narkoanalgetici u urinu – HPLC MS/MS

2.022,51

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

95.

L022092

Neuroleptici u urinu – HPLC MS/MS

2.543,87

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

96.

L022093

Oftalmici u urinu – HPLC MS/MS

1.737,42

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

97.

L022094

Pesticidi u urinu – HPLC MS/MS

2.167,42

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

98.

L022096

Alprazolam u urinu – HPLC MS/MS

1.756,91

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

99.

L022097

Atropin u urinu – HPLC MS/MS

1.737,42

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

100.

L022098

Bromadiolon u urinu – HPLC MS/MS

1.737,78

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

101.

L022099

Diazinon u urinu – HPLC MS/MS

1.737,71

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

102.

L022100

Diklofenak u urinu – HPLC MS/MS

1.737,48

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

103.

L022101

Dimetoat u urinu – HPLC MS/MS

1.737,71

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

104.

L022102

Flufenazin u urinu – HPLC MS/MS

1.737,48

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

105.

L022104

Fluoksetin u urinu – HPLC MS/MS

1.737,93

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

106.

L022105

Gliklazid u urinu – HPLC MS/MS

1.737,44

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

107.

L022106

Hlorpromazin u urinu – HPLC MS/MS

1.737,42

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

108.

L022107

Karbamazepin u urinu – HPLC MS/MS

2.537,59
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109.

Šifra
usluge
L022108

Naziv usluge
Klonazepam u urinu – HPLC MS/MS

Cena
2.544,38

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

110.

L022109

Klozapin i njegov metabolit u urinu – HPLC MS/MS

1.546,87

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

111.

L022110

Kodein u urinu – HPLC MS/MS

1.444,00

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

112.

L022112

Kolhicin u urinu – HPLC MS/MS

1.467,38

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

113.

L022113

Lamotrigin u urinu – HPLC MS/MS

1.438,41

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

114.

L022114

Lorazepam u urinu – HPLC MS/MS

2.569,35

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

115.

L022115

Maprotilin u urinu – HPLC MS/MS

1.813,32

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

116.

L022116

Mianserin u urinu – HPLC MS/MS

1.814,30

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

117.

L022117

Midazolam u urinu – HPLC MS/MS

1.742,71

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

118.

L022118

Nimesulid u urinu – HPLC MS/MS

1.737,44

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

119.

L022119

Olanzapin u urinu – HPLC MS/MS

1.737,67

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

120.

L022120

Paracetamol u urinu – HPLC MS/MS

1.737,61

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

121.

L022121

Paroksetin u urinu – HPLC MS/MS

1.740,28

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

122.

L022122

Sertralin u urinu – HPLC MS/MS

1.748,32

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

123.

L022123

Sildenafil u urinu – HPLC MS/MS

1.740,40

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

124.

L022124

Spazmolitici u urinu – HPLC MS/MS

1.813,15

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

125.

L022125

Sulpirid u urinu – HPLC MS/MS

1.737,42

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

126.

L022126

Triheksifenidil u urinu – HPLC MS/MS

1.737,42

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

127.

L022127

Varfarin u urinu – HPLC MS/MS

1.737,71

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

128.

L022128

Zolpidem u urinu – HPLC MS/MS

1.740,86
2.784,68
2.014,87

VII toksikološke analize, toksikološke analize u urinu

129.

L022130

Novosintetisani kanabinoidi, katinoni i halucinogena jedinjenja u urinu – HPLC
MS/MS

VII toksikološke analize, toksikološke analize u lavatu

1.

L023689

Viši alkoholi u lavatu – HS – GC/FID

VII toksikološke analize, toksikološke analize u lavatu

2.

L023697

Etanol u lavatu – HS – GC/MS

3.328,43

VII toksikološke analize, toksikološke analize u lavatu

3.

L023705

Etanol u lavatu – GC/FID

2.014,87

VII toksikološke analize, toksikološke analize u lavatu

4.

L023713

Metanol u lavatu – GC/FID

2.014,87

VII toksikološke analize, toksikološke analize u lavatu

5.

L023721

Metanol u lavatu – HS–GC/MS

3.328,43

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

1.

L023739

Alkohol u želudačnom sadržaju –spektrofotomerijski

1.439,69

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

2.

L023747

Amfetamini u želudačnom sadržaju – GC/MS

3.906,57

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

3.

L023754

Amfetamini u želudačnom sadržaju – HPLC/PDA

3.240,21

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

4.

L023762

Amfetamini u želudačnom sadržaju –TLC

2.431,25

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

5.

L023770

Analgoantipiretici u želudačnom sadržaju – GC/MS

2.932,10

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

6.

L023788

Anestetici u želudačnom sadržaju – GC/MS

2.592,75

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

7.

L023796

Anksiolitici u želudačnom sadržaju – GC/MS

3.631,32

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

8.

L023804

Antiaritmici u želudačnom sadržaju – GC/MS

2.662,14

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

9.

L023812

Antidepresivi u želudačnom sadržaju – GC/MS

3.548,19

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

10.

L023820

Antidepresivi u želudačnom sadržaju – HPLC/PDA

1.966,83

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

11.

L023838

Antidepresivi u želudačnom sadržaju – TLC

852,92

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

12.

L023846

Antiemetici u želudačnom sadržaju – GC/MS

2.849,25

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

13.

L023853

Antihipertenzivi u želudačnom sadržaju– GC/MS

2.618,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

14.

L023861

Antikonvulzivi u želudačnom sadržaju – GC/MS

2.946,45

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

15.

L023879

Antimikotici u želudačnom sadržaju – GC/MS

2.738,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

16.

L023887

Antiparkinsonici u želudačnom sadržaju – GC/MS

2.744,25

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

17.

L023895

Antireumatici u želudačnom sadržaju – GC/MS

2.740,05

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

18.

L023903

Antitusici u želudačnom sadržaju – GC/MS

2.792,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

19.

L023911

Barbiturati u želudačnom sadržaju – HPLC/PDA

1.717,17

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

20.

L023929

Barbiturati u želudačnom sadržaju –TLC

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

21.

L023937

Benzodiazepini u želudačnom sadržaju – HPLC/PDA

3.184,59

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

22.

L023945

Benzodiazepini u želudačnom sadržaju – TLC

2.070,67

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

23.

L023952

Beta – blokatori u želudačnom sadržaju – GC/MS

3.023,13

550,63
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VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

24.

L023960

Bronhospazmolitici u želudačnom sadržaju – GC/MS

2.948,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

25.

L023978

Droge – opijatni alkaloidi u želudačnom sadržaju – GC/MS

2.849,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

26.

L023986

Droge – psihodelici u želudačnom sadržaju – GC/MS

3.536,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

27.

L023994

Hipnotici u želudačnom sadržaju – HPLC/PDA

2.009,40

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

28.

L024000

Hipnotici u želudačnom sadržaju – TLC

1.020,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

29.

L024018

Kokain i benzoil–ekgonin u želudačnom sadržaju – GC/MS

3.337,28

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

30.

L024026

Kokain i benzoil–ekgonin u želudačnom sadržaju – HPLC/PDA

1.734,10

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

31.

L024034

Narkoanalgetici u želudačnom sadržaju – GC/MS

3.555,69

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

32.

L024042

Narkoanalgetici u želudačnom sadržaju – HPLC/PDA

2.703,79

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

33.

L024059

Narkoanalgetici u želudačnom sadržaju – TLC

1.714,52

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

34.

L024067

Neuroleptici u želudačnom sadržaju – GC/MS

2.662,14

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

35.

L024075

Neuroleptici u želudačnom sadržaju – HPLC/PDA

3.787,78

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

36.

L024083

Neuroleptici u želudačnom sadržaju – TLC

1.189,85

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

37.

L024091

Oftalmici u želudačnom sadržaju – GC/MS

2.662,14

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

38.

L024109

Opijati u želudačnom sadržaju – HPLC/PDA

2.622,32

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

39.

L024117

Opijati u želudačnom sadržaju – TLC

1.633,05

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

40.

L024125

Pesticidi u želudačnom sadržaju – GC/MS

2.828,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

41.

L024133

Pesticidi u želudačnom sadržaju – HPLC/PDA

2.189,04

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

42.

L024141

Pesticidi u želudačnom sadržaju – TLC

1.189,26

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

43.

L024158

Sedativi – hipnotici u želudačnom sadržaju – GC/MS

2.662,14

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

44.

L024166

Spazmolitici u želudačnom sadržaju – GC/MS

2.662,14

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

45.

L022131

Antihistaminici u želudačnom saržaju – GC/MS

2.518,14

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

46.

L022132

Kompletna toksikološka analiza u želudačnom sadržaju – GC MS/MS

3.632,98

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
želudačnom sadržaju

47.

L022133

Kompletna toksikološka analiza u želudačnom sadržaju – HPLC MS/MS

3.650,71

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
staklastom telu

1.

L024174

Aceton u staklastom telu – GC/FID

2.014,87

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
staklastom telu

2.

L024182

Analgoantipiretici u staklastom telu – GC/MS

2.932,10

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
staklastom telu

3.

L024190

Anestetici u staklastom telu – GC/MS

2.592,75

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
staklastom telu

4.

L024208

Anksiolitici u staklastom telu – GC/MS

3.631,32

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
staklastom telu

5.

L024216

Antiaritmici u staklastom telu – GC/MS

2.662,14

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
staklastom telu

6.

L024224

Antidepresivi u staklastom telu – GC/MS

3.548,19

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
staklastom telu

7.

L024232

Antiemetici u staklastom telu – GC/MS

2.849,25

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
staklastom telu

8.

L024240

Antihipertenzivi u staklastom telu – GC/MS

2.618,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
staklastom telu

9.

L024257

Antikonvulzivi u staklastom telu – GC/MS

2.946,45

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
staklastom telu

10.

L024265

Antimikotici u staklastom telu – GC/MS

2.738,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
staklastom telu

11.

L024273

Antiparkinsonici u staklastom telu – GC/MS

2.744,25

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
staklastom telu

12.

L024281

Antireumatici u staklastom telu – GC/MS

2.740,05

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
staklastom telu

13.

L024299

Antitusici u staklastom telu – GC/MS

2.792,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
staklastom telu

14.

L024307

Beta–blokatori u staklastom telu – GC/MS

3.023,13
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VII toksikološke analize, toksikološke analize u
staklastom telu

15.

L024315

Bronhospazmolitici u staklastom telu – GC/MS

2.948,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
staklastom telu

16.

L024323

Droge – opijatni alkaloidi u staklastom telu – GC/MS

2.849,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
staklastom telu

17.

L024331

Droge – psihodelici u staklastom telu – GC/MS

3.536,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
staklastom telu

18.

L024349

Droge – psihostimulansi u staklastom telu – GC/MS

3.337,28

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
staklastom telu

19.

L024356

Etanol u staklastom telu – GC/FID

2.014,87

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
staklastom telu

20.

L024364

Metanol u staklastom telu – GC/FID

2.014,87

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
staklastom telu

21.

L024372

Narkoanalgetici u staklastom telu – GC/MS

2.816,64

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
staklastom telu

22.

L024380

Neuroleptici u staklastom telu – GC/MS

2.662,14

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
staklastom telu

23.

L024398

Oftalmici u staklastom telu – GC/MS

2.662,14

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
staklastom telu

24.

L024406

Psihostimulansi u staklastom telu – GC/MS

2.662,14

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
staklastom telu

25.

L024414

Sedativi–hipnotici u staklastom telu – GC/MS

2.662,14

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
staklastom telu

26.

L024422

Spazmolitici u staklastom telu – GC/MS

2.662,14

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

1.

L024430

Aceton u tkivu organa – GC–FID

2.014,87

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

2.

L024448

Alkohol u tkivu organa

1.439,69

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

3.

L024455

Amfetamini u tkivu organa – GC/MS

2.602,04

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

4.

L024463

Amfetamini u tkivu organa – HPLC/PDA

3.420,52

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

5.

L024471

Amfetamini u tkivu organa – TLC

2.431,25

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

6.

L024489

Analgoantipiretici u tkivu organa – GC/MS

2.932,10

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

7.

L024497

Anestetici u tkivu organa – GC/MS

2.592,75

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

8.

L024505

Anksiolitici u tkivu organa – GC/FID

3.631,32

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

9.

L024513

Antiaritmici u tkivu organa – GC/MS

2.662,14

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

10.

L024521

Antidepresivi u tkivu organa – GC/FID

1.485,51

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

11.

L024539

Antidepresivi u tkivu organa – HPLC/PDA

3.088,68

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

12.

L024547

Antidepresivi u tkivu organa – TLC

3.548,19

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

13.

L024554

Antiemetici u tkivu organa – GC/MS

2.849,25

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

14.

L024562

Antihipertenzivi u tkivu organa – GC/MS

2.618,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

15.

L024570

Antikonvulzivi u tkivu organa – GC/MS

2.946,45

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

16.

L024588

Antimikotici u tkivu organa – GC/MS

2.738,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

17.

L024596

Antiparkinsonici u tkivu organa – GC/MS

2.744,25

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

18.

L024604

Antireumatici u tkivu organa – GC/MS

2.740,05

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

19.

L024612

Antitusici u tkivu organa – GC/MS

2.792,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

20.

L024620

Barbiturati u tkivu organa – HPLC/PDA

2.243,78

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

21.

L024638

Barbiturati u tkivu organa – TLC

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

22.

L024646

Benzodiazepini u tkivu organa – HPLC/PDA

3.184,59

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

23.

L024653

Benzodiazepini u tkivu organa – TLC

2.070,67

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

24.

L024661

Beta – blokatori u tkivu organa – GC/MS

3.023,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

25.

L024679

Bronhospazmolitici u tkivu organa – GC/MS

2.948,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

26.

L024687

Droge – opijatni alkaloidi u tkivu organa – GC/MS

2.849,13

550,63
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VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

27.

L024695

Droge – psihodelici u tkivu organa – GC/MS

3.536,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

28.

L024703

Droge – psihostimulansi u tkivu organa – GC/MS

3.337,28

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

29.

L024711

Etanol u mišićnom tkivu – GC/FID

2.699,25

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

30.

L024729

Etanola u tkivu organa – HS–GC/MS

3.328,43

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

31.

L024737

Hipnotici u tkivu organa – HPLC/PDA

2.994,90

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

32.

L024745

Hipnotici u tkivu organa – TLC

1.020,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

33.

L024752

Kanabinoidi u tkivu organa – GC/MS

3.096,87

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

34.

L024760

Kanabinoidi u tkivu organa – TLC

2.368,63

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

35.

L024778

Kokain i benzoil–ekgonin u tkivu organa – GC/MS

3.295,72

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

36.

L024786

Kokain i benzoil–ekgonin u tkivu organa – HPLC/PDA

1.734,10

Kompletna toksikološka analiza tkiva organa tečnom hromatografijom sa
ultravioletnim detektorom – HPLC/PDA

1.782,00

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

37.

L024794

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

38.

L024802

Kompletna toksikološka analiza tkiva organa – TLC

L024810

Kompletna toksikološka analiza tkiva organa gasnom hromatografijom sa
masenim detektorom – GC/MS

3.562,14
1.858,87

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

39.

792,73

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

40.

L024828

Kompletna toksikološka analiza tkiva organa tečnom hromatografijom sa
masenim detektorom – LC/MS

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

41.

L024836

Lako isparljivi otrovi u tkivu organa – HS – GC/MS

1.735,94

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

42.

L024844

Metanol u tkivu organa – GC/FID

2.014,87

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

43.

L024851

Metanol u tkivu organa – HS – GC/MS

3.328,43

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

44.

L024869

Narkoanalgetici u tkivu organa – GC/MS

3.906,57

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

45.

L024877

Narkoanalgetici u tkivu organa – HPLC/PDA

1.714,52

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

46.

L024885

Narkoanalgetici u tkivu organa – HPLC/PDA

2.703,79

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

47.

L024893

Neuroleptici u tkivu organa – GC/FID

2.944,24

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

48.

L024901

Neuroleptici u tkivu organa – HPLC/PDA

3.685,19

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

49.

L024919

Neuroleptici u tkivu organa – TLC

1.189,85

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

50.

L024927

Oftalmici u tkivu organa – GC/MS

3.562,14

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

51.

L024935

Opijati u tkivu organa – HPLC/PDA

2.622,32

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

52.

L024943

Opijati u tkivu organa – TLC

1.633,05

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

53.

L024950

Pesticidi u tkivu organa – GC/MS

3.040,95

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

54.

L024968

Pesticidi u tkivu organa – HPLC/PDA

2.189,04

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

55.

L024976

Pesticidi u tkivu organa – TLC

1.189,26

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

56.

L024984

Psihostimulansi u tkivu organa – GC/MS

3.562,14

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

57.

L024992

Sedativi–hipnotici u tkivu organa – GC/MS

3.562,14

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

58.

L025007

Spazmolitici u tkivu organa – GC/MS

3.562,14

VII toksikološke analize, toksikološke analize u tkivu
organa

59.

L025015

Viši alkoholi u tkivu organa – GC/FID

2.014,87

VII toksikološke analize, toksikološke analize u kosi

1.

L025023

Analgoantipiretici u kosi – GC/MS

3.708,46

VII toksikološke analize, toksikološke analize u kosi

2.

L025031

Anksioliticiu kosi – GC/MS

3.708,46

VII toksikološke analize, toksikološke analize u kosi

3.

L025049

Antiaritmici u kosi – GC/MS

3.708,46

VII toksikološke analize, toksikološke analize u kosi

4.

L025056

Antidepresiviu kosi – GC/MS

3.708,46

VII toksikološke analize, toksikološke analize u kosi

5.

L025064

Antiemetici u kosi – GC/MS

3.458,31

VII toksikološke analize, toksikološke analize u kosi

6.

L025072

Antihipertenzivi u kosi – GC/MS

3.492,30

VII toksikološke analize, toksikološke analize u kosi

7.

L025080

Antikonvulzivi u kosi – GC/MS

3.708,46

VII toksikološke analize, toksikološke analize u kosi

8.

L025098

Antimikotici u kosi – GC/MS

3.492,30

VII toksikološke analize, toksikološke analize u kosi

9.

L025106

Antiparkinsonici u kosi – GC/MS

3.492,30

VII toksikološke analize, toksikološke analize u kosi

10.

L025114

Antireumatici u kosi – GC/MS

3.492,30
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3.492,30

VII toksikološke analize, toksikološke analize u kosi

12.

L025130

Beta – blokatori u kosi – GC/MS

3.700,19

VII toksikološke analize, toksikološke analize u kosi

13.

L025148

Bronhospazmolitici u kosi – GC/MS

3.708,46

VII toksikološke analize, toksikološke analize u kosi

14.

L025155

Droge – opijati morfinske strukture u kosi – LC/MS

2.837,56

VII toksikološke analize, toksikološke analize u kosi

15.

L025163

Droge – opijatni alkaloidi u kosi – GC/MS

3.459,14

VII toksikološke analize, toksikološke analize u kosi

16.

L025171

Droge – psihodelici u kosi – GC/MS

3.708,46

VII toksikološke analize, toksikološke analize u kosi

17.

L025189

Droge – psihostimulansi u kosi – GC/MS

3.708,46

VII toksikološke analize, toksikološke analize u kosi

18.

L025197

Karbamazepin u kosi – LC/MS

1.737,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u kosi

19.

L025205

Lamotrigin u kosi – LC/MS

1.737,13

VII toksikološke analize, toksikološke analize u kosi

20.

L025213

Narkoanalgetici u kosi – GC/MS

3.708,46

VII toksikološke analize, toksikološke analize u kosi

21.

L025221

Neuroleptici u kosi – GC/MS

3.708,46

VII toksikološke analize, toksikološke analize u kosi

22.

L025239

Oftalmici u kosi – GC/MS

3.708,46

VII toksikološke analize, toksikološke analize u kosi

23.

L025247

Psihostimulansi u kosi – GC/MS

3.708,46

VII toksikološke analize, toksikološke analize u kosi

24.

L025254

Sedativi–hipnotici u kosi – GC/MS

3.708,46

VII toksikološke analize, toksikološke analize u kosi

25.

L025262

Spazmolitici u kosi – GC/MS

3.708,46

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
noktima

1.

L025270

Droge kokain i benzoilekgonin u noktima – GC/MS

3.957,79

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
noktima

2.

L025288

Droge – opijatni alkaloidi u noktima – GC/MS

3.957,79

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
sinovijalnoj tečnosti

1.

L025296

Analgoantipiretici u sinovijalnoj tečnosti – GC/MS

2.691,69

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
sinovijalnoj tečnosti

2.

L025304

Anestetici u sinovijalnoj tečnosti – GC/MS

2.352,34

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
sinovijalnoj tečnosti

3.

L025312

Anksiolitici u sinovijalnoj tečnosti – GC/MS

3.390,92

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
sinovijalnoj tečnosti

4.

L025320

Antiaritmici u sinovijalnoj tečnosti – GC/MS

2.602,04

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
sinovijalnoj tečnosti

5.

L025338

Antidepresivi u sinovijalnoj tečnosti – GC/MS

3.548,19

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
sinovijalnoj tečnosti

6.

L025346

Antiemetici u sinovijalnoj tečnosti – GC/MS

2.608,85

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
sinovijalnoj tečnosti

7.

L025353

Antihipertenzivi u sinovijalnoj tečnosti – GC/MS

2.377,72

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
sinovijalnoj tečnosti

8.

L025361

Antikonvulzivi u sinovijalnoj tečnosti – GC/MS

2.706,05

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
sinovijalnoj tečnosti

9.

L025379

Antimikotici u sinovijalnoj tečnosti – GC/MS

2.497,72

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
sinovijalnoj tečnosti

10.

L025387

Antiparkinsonici u sinovijalnoj tečnosti – GC/MS

2.503,85

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
sinovijalnoj tečnosti

11.

L025395

Antireumatici u sinovijalnoj tečnosti – GC/MS

2.499,65

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
sinovijalnoj tečnosti

12.

L025403

Antitusici u sinovijalnoj tečnosti – GC/MS

2.551,72

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
sinovijalnoj tečnosti

13.

L025411

Beta – blokatori u sinovijalnoj tečnosti – GC/MS

2.782,72

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
sinovijalnoj tečnosti

14.

L025429

Bronhospazmolitici u sinovijalnoj tečnosti – GC/MS

2.707,72

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
sinovijalnoj tečnosti

15.

L025437

Droge – opijatni alkaloidi u sinovijalnoj tečnosti – GC/MS

2.608,72

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
sinovijalnoj tečnosti

16.

L025445

Droge – psihodelici u sinovijalnoj tečnosti – GC/MS

3.295,72

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
sinovijalnoj tečnosti

17.

L025452

Droge – psihostimulansi u sinovijalnoj tečnosti – GC/MS

3.096,87

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
sinovijalnoj tečnosti

18.

L025460

Narkoanalgetici u sinovijalnoj tečnosti – GC/MS

3.666,16

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
sinovijalnoj tečnosti

19.

L025478

Neuroleptici u sinovijalnoj tečnosti – GC/MS

2.602,04

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
sinovijalnoj tečnosti

20.

L025486

Oftalmici u sinovijalnoj tečnosti – GC/MS

2.602,04

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
sinovijalnoj tečnosti

21.

L025494

Psihostimulansi u sinovijalnoj tečnosti – GC/MS

2.602,04

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
sinovijalnoj tečnosti

22.

L025502

Sedativi – hipnotici u sinovijalnoj tečnosti – GC/MS

2.602,04

VII toksikološke analize, toksikološke analize u
sinovijalnoj tečnosti

23.

L025510

Spazmolitici u sinovijalnoj tečnosti – GC/MS

2.602,04

VII toksikološke analize, toksikološke analize u brisu
nosa

1.

L025528

Bakar iz punktata – AAS

1.102,31

VII toksikološke analize, toksikološke analize u brisu
nosa

2.

L025536

Droge – opijatni alkaloidi iz brisa nosa – GC/MS

2.662,14

VII toksikološke analize, toksikološke analize u brisu
nosa

3.

L025544

Droge – psihostimulansi iz brisa nosa – GC/MS

3.337,28

VII toksikološke analize, toksikološke analize za
detekciju nepoznate supstance

1.

L025551

Analiza nepoznatog uzorka na prisustvo heroina – LC/MS

3.302,81

VII toksikološke analize, toksikološke analize za
detekciju nepoznate supstance

2.

L025569

Identifikacija lekova i ilegalnih droga za dijagnozu trovanja – GC/MS

2.704,41
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VII toksikološke analize, toksikološke analize za
detekciju nepoznate supstance

3.

L025577

Identifikacija lekova i ilegalnih droga za dijagnozu trovanja – HPLC/PDA

1.852,51

VII toksikološke analize, toksikološke analize za
detekciju nepoznate supstance

4.

L025585

Identifikacija lekova i ilegalnih droga za dijagnozu trovanja – LC/MS

1.893,39

VII toksikološke analize, toksikološke analize za
detekciju nepoznate supstance

5.

L025593

Kompletna toksikološka analiza – GC/MS

3.386,60

VII toksikološke analize, toksikološke analize za
detekciju nepoznate supstance

6.

L025601

Kompletna toksikološka analiza – HPLC/PDA

2.142,61

VII toksikološke analize, toksikološke analize za
detekciju nepoznate supstance

7.

L025619

Kompletna toksikološka analiza – LC/MS

2.183,49

VII toksikološke analize, toksikološke analize za
detekciju nepoznate supstance

8.

L025627

Kompletna toksikološka analiza – TLC

VII toksikološke analize, toksikološke analize za
detekciju nepoznate supstance

9.

L025643

Usmerena toksikološka analiza prirodnog ili sintetskog jedinjenja – GC/MS

1.733,46

VII toksikološke analize, toksikološke analize za
detekciju nepoznate supstance

10.

L025643

Usmerena toksikološka analiza prirodnog ili sintetskog jedinjenja – GC/MS

1.733,46

VII toksikološke analize, toksikološke analize za
detekciju nepoznate supstance

11.

L025650

Usmerena toksikološka analiza prirodnog ili sintetskog jedinjenja – HPLC/PDA

1.491,90

VII toksikološke analize, toksikološke analize za
detekciju nepoznate supstance

12.

L025668

Usmerena toksikološka analiza prirodnog ili sintetskog jedinjenja –TLC

VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike

1.

L025676

Kariotip iz kulture limfocita periferne krvi

5.687,88

VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike

2.

L025684

Kariotip iz ćelija kostne srži – direktna metoda

3.505,25

VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike

3.

L025692

Kariotip iz kulture ćelija kostne srži

7.123,49

VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike

4.

L025700

Kariotip iz kulture malignih izliva

2.499,07

VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike

5.

L025718

Kariotip iz ćelija horionskih resica–direktna metoda

3.875,45

VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike

6.

L025726

Kariotip iz kulture ćelija horionskih resica

3.875,45

VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike

7.

L025734

Kariotip iz kulture amnionskih ćelija

11.477,59

VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike

8.

L025742

Kariotip iz kulture fibroblasta kože

13.309,47

VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike

9.

L025759

Kariotip iz kulture ćelija sinhronizovanih metotreksatom

7.097,35

VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike

10.

L025767

Kariotip iz kulture ćelija primenom Yunis tehnike

7.170,55

VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike

11.

L025775

Analiza kariotipa iz kulture ćelija primenom tehnike traka (G, R, C i dr.)

961,24

VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike

12.

L025783

Analiza kariotipa primenom metode izmene sestrinskih hromatida (SCE)

2.352,27

VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike

13.

L025791

Analiza kariotipa iz kulture ćelija primenom diepoksibutan (DEB) testa

14.845,48

VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike

14.

L025809

Analiza kariotipa iz kulture ćelija primenom bleomicin testa

14.845,48

VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike

15.

L025825

Dijagnostika hromozomskih aberacija FISH metodom (pojedinačne probe)

13.265,55

VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike

16.

L025833

Dijagnostika hromozomskih rearanžmana M – FISH metodom

14.021,24

VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike

17.

L025841

Analiza kariotipa primenom metode CGH

9.220,12

VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike

18.

L025858

Analiza kariotipa primenom metode CGH array

32.012,48

L025866

Detekcija genskih mutacija kod naslednih i drugih bolesti (leukemije, tumori i
dr.) PCR metodom

5.793,08

L025874

Identifikacija genskih mutacija kod naslednih i drugih bolesti (leukemije, tumori
i dr.) multipleks PCR metodom

6.081,08

L025882

Molekularna dijagnostika naslednih i drugih oboljenja (leukemije, tumori i dr)
PCR – RFLPs metodom

6.168,70

L025890

Molekularna dijagnostika i praćenje himerizma nakon transplantacije kostne srži
multipleks STR – PCR metodom

2.159,88

L025908

Molekularna analiza genskih rearanžmana kod naslednih i drugih oboljenja
(leukemije, tumori i dr.) RT – PCR metodom

2.911,18

L025916

Molekularna dijagnostika naslednih i drugih bolesti (leukemije, tumori i dr.)
NESTED – PCR metodom

453,47

L025924

Detekcija genskih mutacija kod naslednih i drugih bolesti (leukemije, tumori i
dr.) real–time PCR metodom

6.972,44

L025932

Detekcija genskih mutacija kod naslednih i drugih bolesti (leukemije, tumori i
dr.) PCR–PSM metodom

5.278,88

L025940

Identifikacija genskih mutacija kod naslednih i drugih bolesti (leukemija, tumori
i dr.) ASO metodom

4.863,03

L025957

Identifikacija genskih mutacija kod naslednih i drugih bolesti (leukemije, tumori
i dr.) PCR – ARMS metodom

360,65

VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike
VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike
VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike
VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike
VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike
VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike
VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike
VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike
VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike
VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

792,73

592,63
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VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Šifra
usluge

Naziv usluge

Cena

L025965

Analiza genskih mutacija kod naslednih i drugih bolesti (leukemije, tumori i dr.)
RDB metodom

4.942,83

L025973

Dijagnostikovanje genskih mutacija kod naslednih i drugih bolesti (leukemije,
tumori i dr.) Southern blot metodom

8.345,21

L025981

Detekcija genskih mutacija kod naslednih i drugih bolesti (leukemije, tumori i
dr.) MLPA metodom

1.094,04

L025999

Identifikacija genskih mutacija kod naslednih i drugih bolesti (leukemije, tumori
i dr.) SSCP metodom

2.360,35

L026005

Analiza genskih mutacija kod naslednih i drugih bolesti (leukemije, tumori i dr.)
metodom restrikcione digestije

968,04

L026013

Detekcija genskih mutacija kod naslednih i drugih bolesti (leukemije, tumori i
dr.) DGGE/TGGE metodom

2.827,78

L026021

Identifikacija genskih mutacija kod naslednih i drugih bolesti (leukemije, tumori
i dr.) metodom sekvenciranja (do 200 baznih parova)

1.329,44

L026039

Identifikacija genskih mutacija kod naslednih i drugih bolesti (leukemije, tumori
i dr.) metodom sekvenciranja (preko 200 baznih parova)

1.341,44
2.769,58

VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike

37.

L026047

Detekcija metilacionog statusa DNK kod naslednih i drugih bolesti (leukemije,
tumori i dr.)

VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike

38.

L026054

Izolacija DNK/RNK iz tkiva i parafinskih kalupa

2.657,60

VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike

39.

L026062

Izdvajanje mononukleara iz krvi i kostne srži

2.519,80

VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike

40.

L026070

Ćelijske kulture i njihovo zamrzavanje (tečni azot)

VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike

41.

L026088

Konsultacije za postavljanje genetičke dijagnoze

1.166,13

VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike

42.

L025859

Analiza kariotipa primenom metode CGH array visoke rezolucije sa SNPom

48.199,32

VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike

43.

L025941

Identifikacija genskih mutacija metodom NGS panel klinički egzon

107.762,22

VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike

44.

L025942

Identifikacija genskih mutacija metodom NGS panel trijada klinički egzon

292.021,81

VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike

45.

L025943

Identifikacija genskih mutacija metodom NGS panel za nasledne bolesti

62.063,00

VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike

46.

L025944

Identifikacija genskih mutacija metodom NGS panel za kardiološke bolesti

50.000,01

L025945

Identifikacija genskih mutacija metodom NGS panel za hematološke malignitete
mijeloidne loze

65.691,39
10.983,84

VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike

47.

287,70

VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike

48.

L025933

Detekcija genskih mutacija u CFTR genu iz osušene kapi kapilarne krvi na filter
papiru (DBS)

VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike

49.

L025947

Preimplantaciona analiza genoma metodom NGS

VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike

50.

L025857

Preimplantaciona analiza kariotipa primenom metode CGH – array

34.616,54
6.293,46
8.289,91

VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike

51.

L025917

Molekularna dijagnostika najčešćih aneuploidija (13, 18, 21 i polnih
hromozoma) QF–PCR metodom

VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike

52.

L026060

Kompletna genomska amplifikacija iz jednocifrenog broja ćelija

0,00

VIII analize iz oblasti citogenetike i molekularne
genetike

53.

L026055

Genomsko profilisanje solidnih tumora iz parafinskog bloka na 324 onkogena

IX analize tipizacije tkiva

1.

L026096

Anti MICA antitela – ELISA

IX analize tipizacije tkiva

2.

L026104

Anti MICA antitela – LUMINEX

3.600,11

IX analize tipizacije tkiva

3.

L026112

Definisanje specifičnosti anti – HLA antitela

34.995,52

212.675,84
2.596,93

IX analize tipizacije tkiva

4.

L026120

Definisanje specifičnosti anti – HLA antitela – ELISA

9.877,13

IX analize tipizacije tkiva

5.

L026138

Ispitivanje anti – HLA antitela klase II

5.094,92

IX analize tipizacije tkiva

6.

L026146

Ispitivanje anti – HLA antitela klase I

4.172,12

IX analize tipizacije tkiva

7.

L026153

Ispitivanje izotipa Ig anti–HLA antitela – CDC

3.455,21

IX analize tipizacije tkiva

8.

L026161

Ispitivanje PRA anti – HLA antitela klase II – ELISA

13.520,34

IX analize tipizacije tkiva

9.

L026179

Ispitivanje PRA anti – HLA antitela klase I – ELISA

16.510,83

IX analize tipizacije tkiva

10.

L026187

Ispitivanje prisustva anti – HLA antitela klase I (panel 30 različitih fenotipova
HLA) – CDC

3.353,87

IX analize tipizacije tkiva

11.

L026195

Ispitivanje prisustva anti– HLA antitela klase I i klase II

5.030,91

IX analize tipizacije tkiva

12.

L026203

Ispitivanje prisustva anti – HLA antitela klase I i klase II – ELISA

2.923,22

L026211

Ispitivanje prisustva anti– HLA antitela klase II (panel 30 različitih fenotipova
HLA) – CDC

11.168,04

IX analize tipizacije tkiva

13.

0,00

IX analize tipizacije tkiva

14.

L026229

Ispitivanje specifičnosti anti– HLA, antitela klase I (panel 60 različitih
fenotipova HLA) – CDC

IX analize tipizacije tkiva

15.

L018010

Jednosmerna kultura pomešanih leukocita krvi protočnom citofluorimetrijom

14.588,16
14.754,32

IX analize tipizacije tkiva

16.

L018028

Jednosmerna kultura pomešanih leukocita krvi – scintilaciona metoda

IX analize tipizacije tkiva

17.

L026252

Molekularna tipizacija citokinskih gena

4.475,45

IX analize tipizacije tkiva

18.

L026260

Molekularna tipizacija DP1* gena

9.017,32
34.785,54

IX analize tipizacije tkiva

19.

L026278

Molekularna tipizacija DP1* gena

IX analize tipizacije tkiva

20.

L026286

Molekularna tipizacija gena minor histokompatibilnosti

3.249,49

IX analize tipizacije tkiva

21.

L026294

Molekularna tipizacija HLA – A* – PCR – SSO i/ili PCR – SSP

27.020,16
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22.

Šifra
usluge
L026302

Naziv usluge
Molekularna tipizacija HLA –B* – PCR – SSO i/ili PCR – SSP

185

Cena
6.922,12

IX analize tipizacije tkiva

23.

L026310

Molekularna tipizacija HLA – B* – PCR – SSO i/ili PCR–SSP

28.167,24

IX analize tipizacije tkiva

24.

L026328

Molekularna tipizacija HLA – C* – PCR – SSP

24.041,14

IX analize tipizacije tkiva

25.

L026336

Molekularna tipizacija HLA – C* – PCR – SSO i/ili PCR–SSP

6.734,92

IX analize tipizacije tkiva

26.

L026344

Molekularna tipizacija HLA – DQB1* – PCR–SSO i/ili PCR – SSP

7.108,12

IX analize tipizacije tkiva

27.

L026351

Molekularna tipizacija HLA – DQB1* testovima visoke rezolucije – PCR – SSP

20.589,30

IX analize tipizacije tkiva

28.

L026369

Molekularna tipizacija HLA – DRB1* – PCR – SSP

29.074,98

IX analize tipizacije tkiva

29.

L026377

Molekularna tipizacija HLA DRB1* – PCR – SSO i/ili PCR – SSP

6.734,92

IX analize tipizacije tkiva

30.

L026385

Molekularna tipizacija HLA DRB3*/4*/5* – PCR – SSO i/ili PCR – SSP

6.990,52

IX analize tipizacije tkiva

31.

L026393

Molekularna tipizacija HLA – A* – PCR – SSO i/ili PCR – SSP

6.922,12

IX analize tipizacije tkiva

32.

L026401

Molekularna tipizacija HLA – B*27 gena

20.278,74

IX analize tipizacije tkiva

33.

L026419

Molekularna tipizacija HLA – DRB3*/4*/5* – PCR – SSP

24.558,74

IX analize tipizacije tkiva

34.

L026427

Molekularna tipizacija KIR gena

34.707,54

IX analize tipizacije tkiva

35.

L026435

Molekularna tipizacija MICA gena

6.638,31

IX analize tipizacije tkiva

36.

L026443

Molekularna tipizacija NHA gena

4.707,87

IX analize tipizacije tkiva

37.

L026450

Serološka tipizacija ciljanog HLA klase I – CDC

16.881,48

IX analize tipizacije tkiva

38.

L026468

Serološka tipizacija HLA klase I – CDC

18.313,85

IX analize tipizacije tkiva

39.

L026476

Serološka tipizacija HLA klase II – CDC

13.929,17

IX analize tipizacije tkiva

40.

L026484

Specifičnost anti MICA antitela – ELISA

5.248,32
6.100,38
3.523,79

IX analize tipizacije tkiva

41.

L026492

Unakrsna reakcija HLA (CROSS MATCH) sa separisanim T ili B limfocitima
– CDC

IX analize tipizacije tkiva

42.

L026500

Unakrsna reakcija HLA (CROSS MATCH) sa ukupnim limfocitima – CDC

IX analize tipizacije tkiva

43.

L026518

Unakrsna reakcija HLA CROSS MATCH u serumu – protočnom
citofluorimetrijom

2.121,49

IX analize tipizacije tkiva

44.

L026198

Definisanje specifičnosti anti – HLA antitela klase II (Luminex – singl)

28.571,21

IX analize tipizacije tkiva

45.

L026196

Definisanje komplement vezujućih anti – HLA antitela klase I

44.102,45

IX analize tipizacije tkiva

46.

L026197

Definisanje komplement vezujućih anti – HLA antitela klase II

37.592,45

IX analize tipizacije tkiva

47.

L026420

Molekularna tipizacija HLA – DQB1/DQA1

20.004,12

IX analize tipizacije tkiva

48.

L026501

Unakrsna reakcija HLA sa ukupnim limfocitima CDC u tri sredine

4.830,43

X patohistološke analize opšte usluge za patohistološke
analize
1.

L026526

Izrada jednog neobojenog serijskog preparata

67,64

X patohistološke analize opšte usluge za patohistološke
analize
2.

L026534

Bojenje jednog serijskog preparata HE metodom

60,93

X patohistološke analize opšte usluge za patohistološke
analize
3.

L026542

EX TEMPORE analiza dobijenog materijala

361,96

X patohistološke analize opšte usluge za patohistološke
analize
4.

L026559

Konsultativna ili komparativna analiza bioptičkog materijala

200,01

X patohistološke analize opšte usluge za patohistološke
analize
5.

L026567

Konsultativna ili komparativna analiza materijala izdostavljenih parafinskih
blokova

345,87

X patohistološke analize opšte usluge za patohistološke
analize
6.

L026575

Konsultativni citološki pregled gotovih preparata

200,01

X patohistološke analize opšte usluge za patohistološke
analize
7.

L025555

Podela biopsijskog materijala i izrada parafinskog kalupa

831,96

X patohistološke analize opšte usluge za patohistološke
analize
8.

L025620

Prekalupljivanje fiksiranog tkiva iz gotovog kalupa

171,48

X patohistološke analize opšte usluge za patohistološke
analize
9.

L025559

Kalupljenje tkiva u parafinske megablokove

2.367,71

X patohistološke analize opšte usluge za patohistološke
analize
10.

L025355

Izrada jednog obojenog megaserijskog preparata iz megabloka

1.245,09

X patohistološke analize opšte usluge za patohistološke
analize
11.

L010888

Revizija PH nalaza drugih ustanova

1.889,16

X patohistološke analize patohistološke analize tkiva
otorinolaringološke (orl) regije

1.

L026583

Pregled isečka usne

X patohistološke analize patohistološke analize tkiva
otorinolaringološke (orl) regije

2.

L026591

Pregled resekovanog dela usne

1.310,79

X patohistološke analize patohistološke analize tkiva
otorinolaringološke (orl) regije

3.

L026609

Pregled promene na isečku jezika

1.310,79

X patohistološke analize patohistološke analize tkiva
otorinolaringološke (orl) regije

4.

L026617

Pregled promene na uklonjenom delu jezika

1.766,88

X patohistološke analize patohistološke analize tkiva
otorinolaringološke (orl) regije

5.

L026625

Pregled promene na uklonjenom celom jeziku

3.326,31

X patohistološke analize patohistološke analize tkiva
otorinolaringološke (orl) regije

6.

L026633

Pregled promene na isečku sluznice usta odnosno gingive dobijene biopsijom

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize tkiva
otorinolaringološke (orl) regije

7.

L026641

Pregled uklonjene promene sluznice usta odnosno gingive dobijene resekcijom

1.310,79

X patohistološke analize patohistološke analize tkiva
otorinolaringološke (orl) regije

8.

L026658

Pregled isečka sluzokože farinksa odnosno nazofarinksa dobijene biopsijom

X patohistološke analize patohistološke analize tkiva
otorinolaringološke (orl) regije

9.

L026666

Pregled promene periapikalne lezije

1.310,79

X patohistološke analize patohistološke analize tkiva
otorinolaringološke (orl) regije

10.

L026674

Pregled uklonjene dentogene ciste

1.008,78

X patohistološke analize patohistološke analize tkiva
otorinolaringološke (orl) regije

11.

L026682

Pregled uzorka pljuvačne žlezde dobijene biopsijom

560,95

560,95

560,95
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X patohistološke analize patohistološke analize tkiva
otorinolaringološke (orl) regije

12.

L026690

Pregled isečka pljuvačne žlezde

1.008,78

X patohistološke analize patohistološke analize tkiva
otorinolaringološke (orl) regije

13.

L026708

Pregled uklonjene cele pljuvačne žlezde

1.766,88

X patohistološke analize patohistološke analize tkiva
otorinolaringološke (orl) regije

14.

L026716

Pregled uzorka sluzokože nosa dobijene biopsijom

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize tkiva
otorinolaringološke (orl) regije

15.

L026724

Pregled uzorka sluzokože paranazalnih šupljina dobijenog biopsijom

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize tkiva
otorinolaringološke (orl) regije

16.

L026732

Pregled uklonjenog tumora nosa odnosno sinusa

1.310,79

X patohistološke analize patohistološke analize tkiva
otorinolaringološke (orl) regije

17.

L026740

Pregled isečka tonzile

1.310,79

X patohistološke analize patohistološke analize tkiva
otorinolaringološke (orl) regije

18.

L026757

Pregled uklonjene tonzile

1.766,88

X patohistološke analize patohistološke analize tkiva
otorinolaringološke (orl) regije

19.

L026765

Pregled uklonjenog tumora farinksa odnosno nazofarinksa

1.310,79

X patohistološke analize patohistološke analize tkiva
otorinolaringološke (orl) regije

20.

L026773

Pregled isečka larinksa dobijenog biopsijom

X patohistološke analize patohistološke analize tkiva
otorinolaringološke (orl) regije

21.

L026781

Pregled uklonjenog tumora larinksa

1.310,79

X patohistološke analize patohistološke analize tkiva
otorinolaringološke (orl) regije

22.

L026799

Pregled promene na uklonjenom delu larinksa

1.766,88

X patohistološke analize patohistološke analize tkiva
otorinolaringološke (orl) regije

23.

L026807

Pregled promene na celom uklonjenom larinksu

3.326,31

X patohistološke analize patohistološke analize tkiva
otorinolaringološke (orl) regije

24.

L026815

Pregled promene na uklonjenom celom larinksu i okolnim strukturama

4.386,93

X patohistološke analize patohistološke analize tkiva
otorinolaringološke (orl) regije

25.

L026823

Pregled promene na dela uklonjene aurikule

1.008,78

X patohistološke analize patohistološke analize tkiva
otorinolaringološke (orl) regije

26.

L026831

Pregled promene sa cele uklonjene aurikule

1.766,88

X patohistološke analize patohistološke analize tkiva
otorinolaringološke (orl) regije

27.

L026849

Pregled isečka spoljašnjeg ušnog kanala dobijenog biopsijom

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize tkiva
otorinolaringološke (orl) regije

28.

L026856

Pregled isečka bubne opne dobijene biopsijom

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize tkiva
otorinolaringološke (orl) regije

29.

L026864

Pregled mastoida

1.008,78

X patohistološke analize patohistološke analize tkiva
otorinolaringološke (orl) regije

30.

L026872

Pregled uklonjenog holesteatoma

1.008,78

X patohistološke analize patohistološke analize tkiva
otorinolaringološke (orl) regije

31.

L026880

Pregled uklonjenih slušnih koščica

1.008,78

X patohistološke analize patohistološke analize tkiva
otorinolaringološke (orl) regije

32.

L026858

Pregled isečka dobijenog radikalnom disekcijom vrata

1.135,95

X patohistološke analize patohistološke analize tkiva
otorinolaringološke (orl) regije

33.

L026852

Pregled isečka dobijenog hirurškim uklanjanjem jednog regiona vrata

227,19

X patohistološke analize patohistološke analize pluća,
pleure, medijastinuma, zida grudnog koša i dijafragme

1.

L026898

Pregled isečka traheje odnosno bronha dobijenog biopsijom

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize pluća,
pleure, medijastinuma, zida grudnog koša i dijafragme

2.

L026906

Pregled uklonjenog stranog tela dobijenog bronhoskopijom

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize pluća,
pleure, medijastinuma, zida grudnog koša i dijafragme

3.

L026914

Pregled sluzokože traheobronhijalnog stabla dobijena kateter biopsijom

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize pluća,
pleure, medijastinuma, zida grudnog koša i dijafragme

4.

L026922

Pregled sadržaja traheobronhijalnog stabla dobijena fiber aspiracijom

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize pluća,
pleure, medijastinuma, zida grudnog koša i dijafragme

5.

L026930

Pregled uzorka zida grudnog koša dobijena iglenom biopsijom

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize pluća,
pleure, medijastinuma, zida grudnog koša i dijafragme

6.

L026948

Pregled uzorka pleure dobijena iglenom biopsijom

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize pluća,
pleure, medijastinuma, zida grudnog koša i dijafragme

7.

L026955

Pregled uzorka pluća dobijena iglenom biopsijom

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize pluća,
pleure, medijastinuma, zida grudnog koša i dijafragme

8.

L026963

Pregled uzorka tkiva medijastinuma dobijena iglenom biopsijom

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize pluća,
pleure, medijastinuma, zida grudnog koša i dijafragme

9.

L026971

Pregled uklonjene pleure

3.326,31

X patohistološke analize patohistološke analize pluća,
pleure, medijastinuma, zida grudnog koša i dijafragme

10.

L026989

Pregled resektata tumora pleure

2.310,96

X patohistološke analize patohistološke analize pluća,
pleure, medijastinuma, zida grudnog koša i dijafragme

11.

L026997

Pregled resektata zida grudnog koša(rebra i interkostalni prostori)

4.386,93

X patohistološke analize patohistološke analize pluća,
pleure, medijastinuma, zida grudnog koša i dijafragme

12.

L027003

Pregled promene na dijafragmi dobijena transtorakalnom operacijom

1.008,78

X patohistološke analize patohistološke analize pluća,
pleure, medijastinuma, zida grudnog koša i dijafragme

13.

L027011

Pregled delimično uklonjene traheje

1.766,88

X patohistološke analize patohistološke analize pluća,
pleure, medijastinuma, zida grudnog koša i dijafragme

14.

L027029

Pregled resekovanog bronha i traheje („sleeve’’)

1.766,88

X patohistološke analize patohistološke analize pluća,
pleure, medijastinuma, zida grudnog koša i dijafragme

15.

L027037

Pregled uklonjenog dela pluća otvorenom ili torakoskopskom metodom

5.028,34

X patohistološke analize patohistološke analize pluća,
pleure, medijastinuma, zida grudnog koša i dijafragme

16.

L027045

Pregled uklonjenog dela pluća sa tumorom

3.326,31

560,95
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X patohistološke analize patohistološke analize pluća,
pleure, medijastinuma, zida grudnog koša i dijafragme

17.

L027052

Pregled lezija pluća kod povreda dobijena incizijom ili ekscizijom

1.310,79

X patohistološke analize patohistološke analize pluća,
pleure, medijastinuma, zida grudnog koša i dijafragme

18.

L027060

Pregled emfizemske bule pluća dobijena resekcijom

1.310,79

X patohistološke analize patohistološke analize pluća,
pleure, medijastinuma, zida grudnog koša i dijafragme

19.

L027078

Pregled klinasto resekovanog pluća (subsegmentalno)

1.766,88

X patohistološke analize patohistološke analize pluća,
pleure, medijastinuma, zida grudnog koša i dijafragme

20.

L027086

Pregled resekovanog segmenta pluća

2.310,96

X patohistološke analize patohistološke analize pluća,
pleure, medijastinuma, zida grudnog koša i dijafragme

21.

L027094

Pregled uklonjenog režnja pluća

3.326,31

X patohistološke analize patohistološke analize pluća,
pleure, medijastinuma, zida grudnog koša i dijafragme

22.

L027102

Pregled dva uklonjena režnja pluća

5.028,34
5.950,69

X patohistološke analize patohistološke analize pluća,
pleure, medijastinuma, zida grudnog koša i dijafragme

23.

L027110

Pregled režnja pluća sa delom perikarda, pretkomore, zida grudnog koša i
dijafragme

X patohistološke analize patohistološke analize pluća,
pleure, medijastinuma, zida grudnog koša i dijafragme

24.

L027128

Pregled režnja pluća sa resektatom bronha

5.028,34

X patohistološke analize patohistološke analize pluća,
pleure, medijastinuma, zida grudnog koša i dijafragme

25.

L027136

Pregled režnja pluća i segmenta pluća

3.326,31

X patohistološke analize patohistološke analize pluća,
pleure, medijastinuma, zida grudnog koša i dijafragme

26.

L027144

Pregled plućnog krila

5.028,34

X patohistološke analize patohistološke analize pluća,
pleure, medijastinuma, zida grudnog koša i dijafragme

27.

L027151

Pregled plućnog krila sa delom pleure, perikarda i dijafragme

5.950,69
5.950,69

X patohistološke analize patohistološke analize pluća,
pleure, medijastinuma, zida grudnog koša i dijafragme

28.

L027169

Pregled plućnog krila, dela perikarda, pretkomore, zida grudnog koša i
dijafragme

X patohistološke analize patohistološke analize pluća,
pleure, medijastinuma, zida grudnog koša i dijafragme

29.

L027177

Pregled plućnog krila sa delom glavnog bronha i traheje

5.950,69

X patohistološke analize patohistološke analize pluća,
pleure, medijastinuma, zida grudnog koša i dijafragme

30.

L027185

Pregled plućnog krila kod unilateralne transplatacije pluća

3.326,31

X patohistološke analize patohistološke analize pluća,
pleure, medijastinuma, zida grudnog koša i dijafragme

31.

L027193

Pregled oba plućna krila kod bilateralne transplatacije pluća

5.950,69

X patohistološke analize patohistološke analize pluća,
pleure, medijastinuma, zida grudnog koša i dijafragme

32.

L027201

Pregled uklonjenog timusa

4.386,93

X patohistološke analize patohistološke analize pluća,
pleure, medijastinuma, zida grudnog koša i dijafragme

33.

L027219

Pregled resektata tumora medijastinuma

3.326,31

X patohistološke analize patohistološke analize pluća,
pleure, medijastinuma, zida grudnog koša i dijafragme

34.

L027227

Pregled dela uklonjenog perikarda

1.766,88

X patohistološke analize patohistološke analize krvnih
sudova i srca

1.

L027235

Pregled bioptata velikih krvnih sudova

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize krvnih
sudova i srca

2.

L027243

Pregled bioptata zida arterije, vene, sintetičkog grafta

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize krvnih
sudova i srca

3.

L027250

Pregled isečka endokarda odnosno miokarda dobijena biopsijom

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize krvnih
sudova i srca

4.

L027268

Pregled uklonjenih varikoziteta

X patohistološke analize patohistološke analize krvnih
sudova i srca

5.

L027276

Pregled bioptata perikarda

X patohistološke analize patohistološke analize krvnih
sudova i srca

6.

L027284

Pregled aurikule srca

1.766,88

X patohistološke analize patohistološke analize krvnih
sudova i srca

7.

L027292

Pregled resekovanog dela aorte

3.326,31

X patohistološke analize patohistološke analize krvnih
sudova i srca

8.

L027300

Pregled resekovanog dela pretkomore odnosno komore

1.766,88

X patohistološke analize patohistološke analize krvnih
sudova i srca

9.

L027318

Pregled srčanih zalistaka

1.766,88

X patohistološke analize patohistološke analize krvnih
sudova i srca

10.

L027326

Pregled srčanih zalistaka sa papilarnim mišićima

3.326,31

X patohistološke analize patohistološke analize krvnih
sudova i srca

11.

L027334

Pregled embolusa odnosno tromba

1.008,78

X patohistološke analize patohistološke analize krvnih
sudova i srca

12.

L027342

Pregled tumora srca

1.310,79

X patohistološke analize patohistološke analize krvnih
sudova i srca

13.

1.310,79
560,95

L027359

Pregled srcakod transplatacije

5.950,69

X patohistološke analize patohistološke analize limfnih
čvorova
1.

L027367

Pregled jednog limfnog čvora

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize limfnih
čvorova
2.

L027375

Pregled anatomske grupe limfnih čvorova

5.950,69
1.310,79

X patohistološke analize patohistološke analize limfnih
čvorova
3.

L027383

Pregled sentinel limfnog čvora odnosno čvorova

X patohistološke analize patohistološke analize dojke

1.

L027391

Pregled cor biopsije dojke

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize dojke

2.

L027409

Pregled bioptata tumora dojke

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize dojke

3.

L027417

Pregled ležišta tumora dojke

1.766,88

X patohistološke analize patohistološke analize dojke

4.

L027425

Pregleda bioptata tumora dojke sa kožom

1.766,88
2.310,96

X patohistološke analize patohistološke analize dojke

5.

L027433

Pregled uklonjenog tumora dojke

X patohistološke analize patohistološke analize dojke

6.

L027441

Pregled uklonjene mamile

X patohistološke analize patohistološke analize dojke

7.

L027458

Pregled retromamilarnog prostora

1.310,79

X patohistološke analize patohistološke analize dojke

8.

L027466

Pregled kvadranta dojke

3.326,31

560,95
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5.950,69

X patohistološke analize patohistološke analize dojke

10.

L027482

Pregled kapsule proteze dojke

1.766,88

X patohistološke analize patohistološke analize dojke

11.

L027490

Pregled tkiva dojke sa mikrokalcifikatima

3.778,94

X patohistološke analize patohistološke analize
endokrinih žlezda

1.

L027508

Pregled delmično uklonjene štinjače

1.310,79

X patohistološke analize patohistološke analize
endokrinih žlezda

2.

L027516

Pregled uklonjenog lobusa štitnjače sa istmusom

2.310,96

X patohistološke analize patohistološke analize
endokrinih žlezda

3.

L027524

Pregled cele štitnjače

5.028,34

X patohistološke analize patohistološke analize
endokrinih žlezda

4.

L027532

Pregled ciste vrata

1.310,79

X patohistološke analize patohistološke analize
endokrinih žlezda

5.

L027540

Pregled uklonjene paratireoidne žlezde odnosno žlezdi

1.310,79

X patohistološke analize patohistološke analize
endokrinih žlezda

6.

L027557

Pregled bioptata nadbubrežne žlezde

X patohistološke analize patohistološke analize
endokrinih žlezda

7.

L027565

Pregled uklonjene nadbubrežne žlezde odnosno žlezdi

X patohistološke analize patohistološke analize
endokrinih žlezda

8.

L027573

Pregled bioptata hipofize

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize
endokrinih žlezda

9.

L027581

Pregled tumora hipofize

1.310,79

X patohistološke analize patohistološke analize
endokrinih žlezda

10.

L027599

Pregled tumoru sličnih lezija hipofize

1.766,88

560,95
2.310,96

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva digestivnog trakta

1.

L027607

Pregled endoskopskog uzorka: jednjaka, odnosno želuca, odnosno tankog,
odnosno debelog creva, odnosno analnog kanala

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva digestivnog trakta

2.

L027615

Pregled delimično resekovanog jednjaka

1.083,29

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva digestivnog trakta

3.

L027623

Pregled uklonjenog jednjaka

2.637,35

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva digestivnog trakta

4.

L027631

Pregled polipa želuca, odnosno tankog creva odnosno debelog creva

1.008,78

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva digestivnog trakta

5.

L027649

Pregled resekovanog jednjaka i proksimalnog dela želuca

3.326,31

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva digestivnog trakta

6.

L027656

Pregled delimično resekovanog želuca

2.757,55

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva digestivnog trakta

7.

L027664

Pregled celog želuca

4.878,85

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva digestivnog trakta

8.

L027672

Pregled uklonjenog dela želuca sa delom duodenuma

4.668,88

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva digestivnog trakta

9.

L027680

Pregled uklonjenog celog želuca sa delom duodenuma

8.759,14

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva digestivnog trakta

10.

L027698

Pregled uklonjenog celog želuca sa omentumom i slezinom

9.461,42

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva digestivnog trakta

11.

L027706

Pregleda dela želuca sa delom pankreasa

7.281,35

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva digestivnog trakta

12.

L027714

Pregled dela duodenuma i glave pankreasa

4.129,47

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva digestivnog trakta

13.

L027722

Pregled uklonjenog repa pankreasa sa slezinom

2.571,68

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva digestivnog trakta

14.

L027730

Pregled delatankog creva

2.310,96

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva digestivnog trakta

15.

L027748

Pregled dela debelog creva

2.310,96

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva digestivnog trakta

16.

L027755

Pregled rektuma

2.310,96

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva digestivnog trakta

17.

L027763

Pregled kongenitalnog megakolona na sukcionoj biopsiji

3.326,31

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva digestivnog trakta

18.

L027771

Pregled biopsije zida creva kod megakolona

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva digestivnog trakta

19.

L027789

Pregled dela megakolona

2.888,89

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva digestivnog trakta

20.

L027797

Pregled celog kolona

8.962,07

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva digestivnog trakta

21.

L027805

Pregled hemoroidalnog nodusa

1.801,42

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva digestivnog trakta

22.

L027813

Pregled uzorka jetre dobijenog punkcionom biopsijom

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva digestivnog trakta

23.

L027821

Pregled hirurški uklonjene promene u jetri

1.310,79

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva digestivnog trakta

24.

L027839

Pregled uklonjenog dela jetre

2.310,96

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva digestivnog trakta

25.

L027847

Pregled uklonjene jetre kod transplantacije

1.310,79

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva digestivnog trakta

26.

L027854

Pregled žučne kese

1.083,29

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva digestivnog trakta

27.

L027862

Pregled ekstrahepatičnih žučnih puteva

1.310,79

560,95

560,95

560,95
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X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva digestivnog trakta

28.

L027870

Pregled apendiksa

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva digestivnog trakta

29.

L027888

Pregled uzorka pankreasa dobijenog tankom iglom

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva digestivnog trakta

30.

L027896

Pregled dela pankreasa

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva digestivnog trakta

31.

L027904

Pregled isečka omentuma, peritoneuma dobijena biopsijom

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva digestivnog trakta

32.

L027912

Pregled tumora omentuma odnosno peritoneuma odnosno retroperitoneuma

2.310,96

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva digestivnog trakta

33.

L027920

Pregled slezine

2.118,63

X patohistološke analize patohistološke analize kože,
mekih tkiva i kostiju

1.

L027938

Pregled bioptata kože

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize kože,
mekih tkiva i kostiju

2.

L027946

Pregled promene na koži bez određivanja granica

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize kože,
mekih tkiva i kostiju

3.

L027953

Pregled promene na koži sa određivanjem granica

1.310,79

X patohistološke analize patohistološke analize kože,
mekih tkiva i kostiju

4.

L027961

Pregled malignog melanoma kože

1.310,79

X patohistološke analize patohistološke analize kože,
mekih tkiva i kostiju

5.

L027979

Pregled dela odnosno celog nokta

1.008,78

X patohistološke analize patohistološke analize kože,
mekih tkiva i kostiju

6.

L027987

Pregled potkožne promene

1.310,79

X patohistološke analize patohistološke analize kože,
mekih tkiva i kostiju

7.

L027995

Pregled tumora mekih tkiva bez određivanja granica

2.310,96

X patohistološke analize patohistološke analize kože,
mekih tkiva i kostiju

8.

L028001

Pregled tumora mekih tkiva sa određivanjem granica

4.386,93

X patohistološke analize patohistološke analize kože,
mekih tkiva i kostiju

9.

L028019

Pregled dela tumora mekih tkiva

9.461,42

X patohistološke analize patohistološke analize kože,
mekih tkiva i kostiju

10.

L028027

Pregled amputiranog prstazbog tumora mekih tkiva sa određivanjem granica

3.326,31
5.950,69
1.310,79

1.008,78
560,95
1.008,78
560,95

X patohistološke analize patohistološke analize kože,
mekih tkiva i kostiju

11.

L028035

Pregled amputirane šake odnosno stopala zbog tumora mekih tkiva sa
određivanjem granica

X patohistološke analize patohistološke analize kože,
mekih tkiva i kostiju

12.

L028068

Pregled odontogenih tumora i mekih tkiva

X patohistološke analize patohistološke analize kože,
mekih tkiva i kostiju

13.

L028076

Pregled bioptata kostne srži

X patohistološke analize patohistološke analize kože,
mekih tkiva i kostiju

14.

L028084

Pregled sekvestra kosti

1.310,79

X patohistološke analize patohistološke analize kože,
mekih tkiva i kostiju

15.

L028092

Pregled kiretirane kosti

2.310,96

X patohistološke analize patohistološke analize kože,
mekih tkiva i kostiju

16.

L028100

Pregled resekovane kosti sa tumorom bez određivanja granica resekcije

3.326,31

X patohistološke analize patohistološke analize kože,
mekih tkiva i kostiju

17.

L028118

Pregled resekovane kosti sa tumorom sa određivanjem granica resekcije

9.461,42

X patohistološke analize patohistološke analize kože,
mekih tkiva i kostiju

18.

L028134

Pregled dela mandibule odnosno maksile

1.310,79

X patohistološke analize patohistološke analize kože,
mekih tkiva i kostiju

19.

L028142

Pregled amputiranog prsta zbog tumora koštanog tkiva sa određivanjem granica

3.326,31
5.950,69

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize kože,
mekih tkiva i kostiju

20.

L028159

Pregled amputirane šake ili stopala zbog tumora koštanog tkiva sa određivanjem
granica

X patohistološke analize patohistološke analize kože,
mekih tkiva i kostiju

21.

L028183

Pregled odontogenih tumora koštanog tkiva

1.310,79

X patohistološke analize patohistološke analize kože,
mekih tkiva i kostiju

22.

L028191

Pregled tumora zgloba bez određivanja granica resekcije

3.326,31

X patohistološke analize patohistološke analize kože,
mekih tkiva i kostiju

23.

L028209

Pregled tumora zgloba sa određivanjem granica resekcije

9.461,42

X patohistološke analize patohistološke analize kože,
mekih tkiva i kostiju

24.

L028217

Pregled sinovije dobijene biopsijom

X patohistološke analize patohistološke analize kože,
mekih tkiva i kostiju

25.

L028225

Pregled sinovije bez određivanja granica

1.008,78

X patohistološke analize patohistološke analize kože,
mekih tkiva i kostiju

26.

L028233

Pregled sinovije sa određivanjem granica

1.766,88

X patohistološke analize patohistološke analize kože,
mekih tkiva i kostiju

27.

L028241

Pregled tetive dobijene biopsijom

X patohistološke analize patohistološke analize kože,
mekih tkiva i kostiju

28.

L028258

Pregled tumora tetive bez određivanja granica resekcije

1.008,78

X patohistološke analize patohistološke analize kože,
mekih tkiva i kostiju

29.

L028266

Pregled tumora tetive sa određivanjem granica resekcije

2.956,25

X patohistološke analize patohistološke analize kože,
mekih tkiva i kostiju

30.

L028274

Pregled perifernog nerva dobijenog biopsijom

3.280,66

X patohistološke analize patohistološke analize kože,
mekih tkiva i kostiju

31.

L028282

Pregled tumora perifernog nerva bez određivanja granica resekcije

2.310,96

X patohistološke analize patohistološke analize kože,
mekih tkiva i kostiju

32.

L028290

Pregled tumora perifernog nerva sa određivanjem granica resekcije

9.461,42

560,95

329,01
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X patohistološke analize patohistološke analize kože,
mekih tkiva i kostiju

33.

L028308

Pregled amputiranog ekstremiteta zbog netumorske lezije

2.956,25

X patohistološke analize patohistološke analize kože,
mekih tkiva i kostiju

34.

L028119

Pregled uzorka resekovane kosti bez određivanja granica prema zdravom tkivu

2.271,89

X patohistološke analize patohistološke analize kože,
mekih tkiva i kostiju

35 .

L028120

Pregled uzorka resekovane kosti sa određivanjem granica prema zdravom tkivu

3.635,03

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva urinarnog i muškog genitalnog trakta

1.

L028316

Pregled uzorka penisa

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva urinarnog i muškog genitalnog trakta

2.

L028324

Pregled prepucijuma

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva urinarnog i muškog genitalnog trakta

3.

L028332

Pregled dela penisa

1.766,88

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva urinarnog i muškog genitalnog trakta

4.

L028340

Pregled celog penisa

3.326,31

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva urinarnog i muškog genitalnog trakta

5.

L028357

Pregled uzorka uretre dobijenog biopsijom

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva urinarnog i muškog genitalnog trakta

6.

L028365

Pregled uzorka duktus deferensa dobijenog biopsijom

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva urinarnog i muškog genitalnog trakta

7.

L028373

Pregled uzorka epididimisa dobijenog biopsijom

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva urinarnog i muškog genitalnog trakta

8.

L028381

Pregled ovojnice testisa dobijene biopsijom

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva urinarnog i muškog genitalnog trakta

9.

L028399

Pregled isečka testisa dobijena biopsijom

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva urinarnog i muškog genitalnog trakta

10.

L028407

Pregled jednog testisa u celini

5.028,34

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva urinarnog i muškog genitalnog trakta

11.

L028415

Pregled oba testisa u celini

5.351,38

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva urinarnog i muškog genitalnog trakta

12.

L028423

Pregled vratabešike i prostate

5.351,38

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva urinarnog i muškog genitalnog trakta

13.

L028431

Pregled uzorka prostate dobijena biopsijom

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva urinarnog i muškog genitalnog trakta

14.

L028449

Pregled transuretralno resekovane prostate (TUR)

3.326,31

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva urinarnog i muškog genitalnog trakta

15.

L028456

Pregled dela prostate

2.310,96

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva urinarnog i muškog genitalnog trakta

16.

L028464

Pregled cele prostate

5.950,69

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva urinarnog i muškog genitalnog trakta

17.

L028472

Pregled cele prostate sa semenim kesicama

8.136,82

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva urinarnog i muškog genitalnog trakta

18.

L028480

Pregled uzorka mokraćne bešike dobijena biopsijom

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva urinarnog i muškog genitalnog trakta

19.

L028498

Pregled tumora sa delom zida mokraćne bešike

4.386,93

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva urinarnog i muškog genitalnog trakta

20.

L028506

Pregled dela mokraćne bešike

3.326,31

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva urinarnog i muškog genitalnog trakta

21.

L028514

Pregled uklonjene mokraćne bešike

5.028,34

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva urinarnog i muškog genitalnog trakta

22.

L028522

Pregled uzorka bubrega dobijenog biopsijom

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva urinarnog i muškog genitalnog trakta

23.

L028530

Pregled hirurškog isečka bubrega

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva urinarnog i muškog genitalnog trakta

24.

L028548

Pregled tumora bubrega dobijena punkcionom biopsijom

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva urinarnog i muškog genitalnog trakta

25.

L028555

Pregled tumora bubrega

5.028,34

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva urinarnog i muškog genitalnog trakta

26.

L028563

Pregled dela bubrega

3.326,31

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva urinarnog i muškog genitalnog trakta

27.

L028571

Pregled bubrega u celini sa delom uretera

8.759,14

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva urinarnog i muškog genitalnog trakta

28.

L028589

Pregled bubrega i uretera u celini

5.950,69

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva urinarnog i muškog genitalnog trakta

29.

L028597

Pregled uzorka pijelokaliksnog sistema dobijenog biopsijom

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva urinarnog i muškog genitalnog trakta

30.

L028605

Pregled dela uretera

1.310,79

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva urinarnog i muškog genitalnog trakta

31.

L028613

Pregled celog uretera

3.326,31

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva urinarnog i muškog genitalnog trakta

32.

L028621

Pregled uzorka transplantiranog bubrega dobijenog biopsijom

560,95
560,95

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva ženskog genitalnog trakta

1.

L028639

Pregled uzorka velikih usana odnosno malih usana odnosno vulve dobijenog
biopsijom

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva ženskog genitalnog trakta

2.

L028647

Pregled uklonjene vulve

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva ženskog genitalnog trakta

3.

L028654

Pregled uzorka vagine dobijenog biopsijom

560,95
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X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva ženskog genitalnog trakta

4.

L028662

Pregled tumora vulve odnosno vagine

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva ženskog genitalnog trakta

5.

L028670

Pregled uzorka cerviksa dobijena biopsijom

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva ženskog genitalnog trakta

6.

L028688

Pregled kiretmana cervikalnog kanala

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva ženskog genitalnog trakta

7.

L028696

Pregled tumora cerviksa

1.310,79

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva ženskog genitalnog trakta

8.

L028704

Pregled delacerviksa dobijenog metodom „omčice”

1.310,79

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva ženskog genitalnog trakta

9.

L028712

Pregled delacerviksa sa parametrijama i delom vagine

2.310,96

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva ženskog genitalnog trakta

10.

L028720

Pregled konizata cerviksa

3.129,82

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva ženskog genitalnog trakta

11.

L028738

Pregled celog cerviksa

3.129,82

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva ženskog genitalnog trakta

12.

L028746

Pregled kiretmana endometrijuma

1.008,78

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva ženskog genitalnog trakta

13.

L028753

Pregled kiretmana endocerviksa i endometrijuma

1.008,78

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva ženskog genitalnog trakta

14.

L028761

Pregled tumora uterusa

1.310,79

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva ženskog genitalnog trakta

15.

L028779

Pregled tela materice (bez cerviksa i adneksa)

1.766,88

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva ženskog genitalnog trakta

16.

L028787

Pregled materice i cerviksa (bez adneksa)

1.766,88

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva ženskog genitalnog trakta

17.

L028795

Pregled materice, cerviksa, jednog jajnika i pripadajućeg jajovoda

2.956,25

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva ženskog genitalnog trakta

18.

L028803

Pregled materice, cerviksa, oba jajnika i pripadajućih jajovoda

3.778,94
3.778,94
5.028,34

1.310,79

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva ženskog genitalnog trakta

19.

L028811

Pregled materice, cerviksa, jednog jajnika, pripadajućeg jajovoda i
parametrijuma

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva ženskog genitalnog trakta

20.

L028829

Pregled materice, cerviksa, oba jajnika, pripadajućih jajovoda i parametrijuma

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva ženskog genitalnog trakta

21.

L028837

Pregled uzorka jajnika dobijena biopsijom

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva ženskog genitalnog trakta

22.

L028845

Pregled dela jajnika

1.008,78

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva ženskog genitalnog trakta

23.

L028852

Pregled tumora jajnika

1.766,88

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva ženskog genitalnog trakta

24.

L028860

Pregled celog jajnika

2.310,96

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva ženskog genitalnog trakta

25.

L028878

Pregled uzorka jajovoda dobijena biopsijom

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva ženskog genitalnog trakta

26.

L028886

Pregled dela jajovoda

1.008,78

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva ženskog genitalnog trakta

27.

L028894

Pregled celog jajovoda

1.766,88

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva ženskog genitalnog trakta

28.

L028902

Pregled dela omentuma

1.766,88

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva ženskog genitalnog trakta

29.

L028910

Pregled celog omentuma

3.326,31

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva ženskog genitalnog trakta

30.

L028928

Pregled organa male karlice

10.983,81
2.956,25
4.386,93

560,95

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize
posteljice

1.

L028936

Pregled posteljice sa ovojnicama i pupčanikom odnosno analiza abortnog
materijala

X patohistološke analize patohistološke analize
posteljice

2.

L028944

Pregled blizanačkih posteljica

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva neuromišićnog sistema

1.

L028951

Pregled uzorka moždanica dobijena biopsijom

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva neuromišićnog sistema

2.

L028969

Pregled tumora moždanica

1.310,79

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva neuromišićnog sistema

3.

L028977

Pregled uzorka mozga dobijenog trepanacionom biopsijom

1.310,79

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva neuromišićnog sistema

4.

L028985

Pregled uzorka mozga dobijenog stereotaksom

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva neuromišićnog sistema

5.

L028993

Pregled tumora mozga

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva neuromišićnog sistema

6.

L029009

Pregled uzorka kičmene moždine dobijenog biopsijom

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva neuromišićnog sistema

7.

L029017

Pregled tumora kičmene moždine

1.310,79

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva neuromišićnog sistema

8.

L029025

Pregled arterio–venske malformacije

1.310,79

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva neuromišićnog sistema

9.

L029033

Pregled uzorka nerva i gangliona dobijena biopsijom

1.310,79

560,95

560,95
1.310,79
329,01
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X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva neuromišićnog sistema

10.

L029041

Pregled uzorka kože kod neuromišićnih bolesti dobijenog biopsijom

2.408,57

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva neuromišićnog sistema

11.

L029058

Pregled intervertebralnog diskusa

1.766,88

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva neuromišićnog sistema

12.

L029066

Pregled uzorka skeletnog mišića dobijenog pukcionom biopsijom

1.687,34

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva neuromišićnog sistema

13.

L029074

Pregled uzorka skeletnog mišića dobijenog otvorenom biopsijom

3.280,66

X patohistološke analize patohistološke analize organa
i tkiva neuromišićnog sistema

14.

L029082

Pregled tumora kranijalnog nerva

1.766,88

X patohistološke analize patohistološke analize oka i
pripojaka oka

1.

L029090

Pregled incizione biopsije vežnjače

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize oka i
pripojaka oka

2.

L029108

Pregled incizione biopsije sklere

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize oka i
pripojaka oka

3.

L029116

Pregled incizione biopsije rožnjače

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize oka i
pripojaka oka

4.

L029124

Pregled incizione biopsije dužice

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize oka i
pripojaka oka

5.

L029132

Pregled incizione biopsije cilijarnog tela

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize oka i
pripojaka oka

6.

L029140

Pregled incizione biopsije horioideje

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize oka i
pripojaka oka

7.

L029157

Pregled incizione biopsije retine

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize oka i
pripojaka oka

8.

L029165

Pregled incizione biopsije orbite

329,01

X patohistološke analize patohistološke analize oka i
pripojaka oka

9.

L029173

Pregled incizione biopsije suzne žlezde

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize oka i
pripojaka oka

10.

L029181

Pregled incizione biopsije suznog kanalića

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize oka i
pripojaka oka

11.

L029199

Pregled incizione biopsije suzne kese

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize oka i
pripojaka oka

12.

L029207

Pregled incizione biopsije vidnog živca

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize oka i
pripojaka oka

13.

L029215

Pregled incizione biopsije ekstraokularnog mišića

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize oka i
pripojaka oka

14.

L029223

Pregled ekscizione biopsije vežnjače uz određivanje granica

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize oka i
pripojaka oka

15.

L029231

Pregled ekscizione biopsije rožnjače uz određivanje granica

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize oka i
pripojaka oka

16.

L029249

Pregled ekscizione biopsije sklere uz određivanje granica

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize oka i
pripojaka oka

17.

L029256

Pregled ekscizione biopsije dužice uz određivanje granica

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize oka i
pripojaka oka

18.

L029264

Pregled ekscizione biopsije cilijarnog tela uz određivanje granica

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize oka i
pripojaka oka

19.

L029272

Pregled ekscizione biopsije horioideje uz određivanje granica

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize oka i
pripojaka oka

20.

L029280

Pregled ekscizione biopsije retine uz određivanje granica

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize oka i
pripojaka oka

21.

L029298

Pregled ekscizione biopsije sočiva

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize oka i
pripojaka oka

22.

L029306

Pregled ekscizione biopsije orbite uz određivanje granica

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize oka i
pripojaka oka

23.

L029314

Pregled ekscizione biopsije suzne žlezde uz određivanje granica

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize oka i
pripojaka oka

24.

L029322

Pregled ekscizione biopsije vidnog živaca uz određivanje granica

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize oka i
pripojaka oka

25.

L029330

Pregled ekscizione biopsije suznog kanalića uz određivanje granica

560,95

X patohistološke analize patohistološke analize oka i
pripojaka oka

26.

L029348

Pregled ekscizione biopsije suzne kese uz određivanje granica

329,01

X patohistološke analize patohistološke analize oka i
pripojaka oka

27.

L029355

Pregled enukleisane očne jabučice

X patohistološke analize patohistološke analize oka i
pripojaka oka

28.

L029363

Pregled uzorka dobijenog FNAB metodom

X patohistološke analize patohistološke analize oka i
pripojaka oka

29.

L029371

Pregled eviscerisane očne jabučice

3.326,31

X patohistološke analize patohistološke analize oka i
pripojaka oka

30.

L029389

Pregled egzenterata orbite

5.028,34

X patohistološke analize patohistološke analize oka i
pripojaka oka

31.

L029397

Pregled semiegzenterata orbite (semiegzenterat orbite)

5.028,34

3.326,31
560,95

X patohistološke analize patohistološke analize oka i
pripojaka oka

32.

L029405

Pregled materijala dobijenog keratoplastikom

560,95

X patohistološke analize citološke analize

1.

L029413

Citološki pregled ostalih razmaza

358,71

X patohistološke analize citološke analize

2.

L029421

Eksfolijativna citologija tkiva reproduktivnih organa žene – automatizovana
priprema i automatizovano bojenje

628,12
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L029439

Eksfolijativna citologija tkiva reproduktivnih organa žene – automatizovana
priprema i neautomatizovano bojenje

667,52

L029447

Eksfolijativna citologija tkiva reproduktivnih organa žene – neautomatizovana
priprema i automatizovano bojenje

359,47
392,30

X patohistološke analize citološke analize

5.

L029454

Eksfolijativna citologija Tkiva reproduktivnih organa žene – neautomatizovana
priprema i neautomatizovano bojenje

X patohistološke analize citološke analize

6.

L029462

Pregled materijala dobijenog Touch metodom

358,71

X patohistološke analize citološke analize

7.

L029470

Pregled materijala dobijenog bronhoalveolarnom lavažom

331,44
451,64
499,96

X patohistološke analize citološke analize

8.

L029488

Pregled materijala dobijenog punkcijom tankom iglom (FNA): štitnjače ili
limfnog čvora ili potkožnih i drugih tumora

X patohistološke analize citološke analize

9.

L029496

Pregled parafinskog bloka punktata

X patohistološke analize citološke analize

10.

L029504

Pregled razmaza likvora

298,60

X patohistološke analize citološke analize

11.

L029512

Pregled razmaza punktata

391,54

X patohistološke analize citološke analize

12.

L029520

Pregled razmaza sputuma

391,54

X patohistološke analize citološke analize

13.

L029538

Pregled sadržaja želudačnog soka ili crevnog sadržaja ili sadržaja žučne kese

298,60
397,63

X patohistološke analize citološke analize

14.

L029546

Pregled sedimenta mokraće

X patohistološke analize histohemijske i
imunohistohemijske metode bojenja patohistoloških
preparata

1.

L029553

Analiza imunohistohemijskog preparata primenom jednog antitela –
amplifikacionom metodom detekcije

2.326,23

X patohistološke analize histohemijske i
imunohistohemijske metode bojenja patohistoloških
preparata

2.

L029561

Analiza imunohistohemijskog preparata primenom jednog antitela – korišćenjem
drugih sistema vizuelizacije

2.326,23

X patohistološke analize histohemijske i
imunohistohemijske metode bojenja patohistoloških
preparata

3.

L029579

Analiza imunohistohemijskog preparata primenom jednog antitela – metodom
dvostrukog bojenja

2.326,23

X patohistološke analize histohemijske i
imunohistohemijske metode bojenja patohistoloških
preparata

4.

L029587

Analiza imunohistohemijskog preparata primenom jednog antitela –
standardnommetodom detekcije

2.326,23

X patohistološke analize histohemijske i
imunohistohemijske metode bojenja patohistoloških
preparata

5.

L029595

Analiza imunohistohemijskog preparata primenom jednog pripremljenog antitela
– RTU

2.326,23

X patohistološke analize histohemijske i
imunohistohemijske metode bojenja patohistoloških
preparata

6.

L029603

Analiza imunohistohemijskog preparata primenom standardnog seta jednog
antitela (kita)

2.326,23

X patohistološke analize histohemijske i
imunohistohemijske metode bojenja patohistoloških
preparata

7.

L029611

Analiza preparata bojenog imunofluorescentnom tehnikom – dvostruka

1.655,99

X patohistološke analize histohemijske i
imunohistohemijske metode bojenja patohistoloških
preparata

8.

L029611

Analiza preparata bojenog imunofluorescentnom tehnikom – dvostruka

1.655,99

X patohistološke analize histohemijske i
imunohistohemijske metode bojenja patohistoloških
preparata

9.

L029637

Analiza preparata bojenog imunofluorescentnom tehnikom – jednostruka

1.655,99

X patohistološke analize histohemijske i
imunohistohemijske metode bojenja patohistoloških
preparata

10.

L029645

Analiza preparata bojenog imunofluorescentnom tehnikom –trostruka

1.716,09

X patohistološke analize histohemijske i
imunohistohemijske metode bojenja patohistoloških
preparata

11.

L029645

Analiza preparata bojenog imunofluorescentnom tehnikom –trostruka

1.716,09

X patohistološke analize histohemijske i
imunohistohemijske metode bojenja patohistoloških
preparata

12.

L029660

Dokazivanje amiloida

886,75

X patohistološke analize histohemijske i
imunohistohemijske metode bojenja patohistoloških
preparata

13.

L029678

Dokazivanje Gram pozitivnih i Gram negativnih bakterija u tkivu

263,55

X patohistološke analize histohemijske i
imunohistohemijske metode bojenja patohistoloških
preparata

14.

L029686

Dokazivanje Helicobacter pylori u tkivu

378,85

X patohistološke analize histohemijske i
imunohistohemijske metode bojenja patohistoloških
preparata

15.

L029694

Dokazivanje neurona, aksona, dendrita i mijelinskih ovojnica

299,88

X patohistološke analize histohemijske i
imunohistohemijske metode bojenja patohistoloških
preparata

16.

L029702

Dokazivanje parazita u tkivu

291,79

X patohistološke analize histohemijske i
imunohistohemijske metode bojenja patohistoloških
preparata

17.

L029710

Dokazivanje prisustva acidorezistentnih bacila u tkivu

292,72

X patohistološke analize histohemijske i
imunohistohemijske metode bojenja patohistoloških
preparata

18.

L029728

Dokazivanje prisustva elastičnih vlakana

348,94

X patohistološke analize histohemijske i
imunohistohemijske metode bojenja patohistoloških
preparata

19.

L029736

Dokazivanje prisustva enzima u biopsiji skeletnog mišića

467,96

X patohistološke analize histohemijske i
imunohistohemijske metode bojenja patohistoloških
preparata

20.

L029744

Dokazivanje prisustva glikogena

331,68

X patohistološke analize histohemijske i
imunohistohemijske metode bojenja patohistoloških
preparata

21.

L029751

Dokazivanje prisustva gljivica u tkivu, metodom srebra

630,96
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X patohistološke analize histohemijske i
imunohistohemijske metode bojenja patohistoloških
preparata

22.

L029769

Dokazivanje prisustva masti

591,65

X patohistološke analize histohemijske i
imunohistohemijske metode bojenja patohistoloških
preparata

23.

L029777

Dokazivanje prisustva minerala

479,05

X patohistološke analize histohemijske i
imunohistohemijske metode bojenja patohistoloških
preparata

24.

L029785

Dokazivanje prisustva neutralnih i kiselih mucina

387,87

X patohistološke analize histohemijske i
imunohistohemijske metode bojenja patohistoloških
preparata

25.

L029793

Dokazivanje prisustva pigmenta u tkivu

358,69

X patohistološke analize histohemijske i
imunohistohemijske metode bojenja patohistoloških
preparata

26.

L029801

Dokazivanje prisustva različitih ćelijskih elemenata

263,66

X patohistološke analize histohemijske i
imunohistohemijske metode bojenja patohistoloških
preparata

27.

L029819

Dokazivanje Treponeme u tkivu kod sumnje na sifilis

518,49

X patohistološke analize histohemijske i
imunohistohemijske metode bojenja patohistoloških
preparata

28.

L029827

Dokazivanje vezivnog, mišićnog, nervnog i koštanog tkiva

332,27

X patohistološke analize histohemijske i
imunohistohemijske metode bojenja patohistoloških
preparata

29.

L029835

Obrada i analiza tkiva primenom dekalcinacije (Dekalcinat)

198,64

X patohistološke analize histohemijske i
imunohistohemijske metode bojenja patohistoloških
preparata

30.

L025179

Imunohistohemijsko bojenje od posebnog značaja za terapiju

14.230,64

X patohistološke analize histohemijske i
imunohistohemijske metode bojenja patohistoloških
preparata

31.

L025180

Tkivno specifična unutrašnja kontrola imunohistohemijskih bojenja.

2.009,43

X patohistološke analize kliničke obdukcije

1.

L029843

Fetalna obdukcija

17.395,35
16.780,48

X patohistološke analize kliničke obdukcije

2.

L029850

Klinička obdukcija

X patohistološke analize kliničke obdukcije

3.

L029868

Obdukcija lešnih delova

4.579,90

X patohistološke analize kliničke obdukcije

4.

L029876

Pedijatrijska obdukcija

16.715,63

X patohistološke analize kliničke obdukcije

5.

L029884

Specijalna obdukcija

18.977,60

X patohistološke analize tipovi mikroskopija za analize
u patohistologiji
1.

L029892

Druge metode mikroskopije (morfometrija, tkivni mikroerej, izrada
fotodokumentacije, evidencije i ostale metode, ostali tipovi patohistoloških
analiza)

1.817,51

X patohistološke analize tipovi mikroskopija za analize
u patohistologiji
2.

L029900

Elektronska mikroskopija sa izradom fotografije

34.715,82

X patohistološke analize tipovi mikroskopija za analize
u patohistologiji
3.

L029918

Fluorescentna mikroskopija

681,57

X patohistološke analize tipovi mikroskopija za analize
u patohistologiji
4.

L029926

Imunofluorescentna mikroskopija

681,57

X patohistološke analize tipovi mikroskopija za analize
u patohistologiji
5.

L029934

Polarizaciona mikroskopija

3.273,87

X patohistološke analize molekularne metode u
patohistologiji

1.

L029942

CISH na citološkom razmazu u histopatologiji

2.971,46

X patohistološke analize molekularne metode u
patohistologiji

2.

L029959

CISH na tkivnom uzorku u histopatologiji

3.149,06

X patohistološke analize molekularne metode u
patohistologiji

3.

L029967

FISH na citološkom razmazu u histopatologiji

9.606,60

X patohistološke analize molekularne metode u
patohistologiji

4.

L029975

FISH na tkivnom uzorku u histopatologiji

5.295,75

X patohistološke analize molekularne metode u
patohistologiji

5.

L029983

In situ PCR na tkivnom uzorku u histopatologiji

14.871,23

X patohistološke analize molekularne metode u
patohistologiji

6.

L029991

PCR na tkivnom uzorku u histopatologiji

13.789,38

X patohistološke analize molekularne metode u
patohistologiji

7.

L030007

RT reverzne transkriptaze – real time PCR na tkivnom uzorku u histopatologiji

21.107,03

X patohistološke analize molekularne metode u
patohistologiji

8.

L030015

SISH na citološkom razmazu u histopatologiji

2.971,46

X patohistološke analize molekularne metode u
patohistologiji

9.

L030023

SISH na tkivnom uzorku u histopatologiji

2.969,36

X patohistološke analize molekularne metode u
patohistologiji

10.

L025946

Identifikacija genskih mutacija iz tkiva metodom NGS, panel za solidne tumore

93.212,06

X patohistološke analize molekularne metode u
patohistologiji

11.

L030577

Genomsko profilisanje solidnih tumora iz parafinskog bloka na 324 onkogena

212.675,84
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На основу члана 196. и члана 241. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, број 25/19),
Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној 24. децембра 2021. године, донео је

П РА В И Л Н И К
o изменама Правилника о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на
терет средства обавезног здравственог осигурања
Члан 1.
У Правилнику о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средстава обавезног
здравственог осигурања („Службени гласник РС”, бр. 93/19 и 13/20), у Прилогу 2. „Највиши износи накнада за медицинско-техничка
помагала која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања преко испоручилаца помагала”, табела групе помагала „3.
Посебне врсте помагала и санитарне справе” под насловом „Ортопедске ципеле”, мења се и гласи:
„
Шифра

073

074

209
077

Назив помагала

Ортопедске ципеле са
улошцима

Ортопедске ципеле за
паретично или
паралитично стопало
Ортопедске ципеле за
Talipes equines и Talipes equinovarus
Ортопедске ципеле за
elephantiasis

Шифра дела
или помагала

Назив дела помагала

Стандард

Највиши износ накнаде
помагала за један комад
(без ПДВ)

07311

ципела пo гипсаном отиску са повишицом 1,5-6 cm

кожа или скај-1х1

6.000,00

07312

ципела пo гипсаном отиску са повишицом 6-10 cm

кожа или скај-1х1

7.000,00

07313

ципела пo гипсаном отиску са повишицом 10-15 cm кожа или скај-1х1

8.000,00

07314

ципела пo гипсаном отиску са повишицом 15-20 cm кожа или скај-1х1

10.000,00

07320

ципела пo мери за здраву ногу

кожа или скај-1х1

07331

уложак за ципелу

кожа 2х1

07332

уложак за ципелу

силикон 2х1

07341

испун за недостајуће прсте

сунђер 2х1

07342

испун за недостајуће прсте

гума 1x1

900,00

07411

ципела пo мери

кожа 2х1

6.000,00

07412

ципела пo мери

скај 2х1

5.000,00

07420

уложак за ципеле

кожа 2х1

900,00

20911

ципела пo гипсаном отиску

кожа 2х1

6.500,00

20912

ципела пo гипсаном отиску

скај 2х1

5.000,00

20920

уложак за ципеле

кожа 2х1

900,00

07711

– ципела пo мери

кожа 2х1

6.000,00

07712

– ципела пo мери

скај 2х1

5.000,00

4.500,00
900,00
2.500,00
700,00

”
Највиши износ код медицинско-техничког помагала под шифром „211” у колони „Највиши износ накнаде целог помагала (без
ПДВ)”, мења се и гласи:
„
Шифра

Назив помагала

Шифра дела
или помагала
211

211

Вентилатор за механичку вентилацију у
кућним условима

Делови

Стандард

Највиши износ накнаде
целог помагала
(без ПДВ)

серијски производ

21110

серијски производ за механичку вентилацију

1х1

21120

филтер за вентилатор

1х1

21130

маска за вентилатор-серијски производ

1х1

21140

батерија за вентилатор (потрошни материјал)

1х1

21150

турбина/мотор за вентилатор-серијски производ

480.000,00

”
Табела групе помагала „4. Очна помагала” мења се и гласи:

„

Шифра Назив помагала

Највиши износ
накнаде целог
помагала
(без ПДВ)

Шифра дела
или помагала

Делови

Стандард

Највиши износ накнаде
дела помагала за један
комад
(без ПДВ)

106

Teлecкoncкe наочаре – наочаре са
специјалним системом сочива

106

серијски производ

систем сочива

107

Тврда контактна сочива

107

серијски производ

силикон – 2х1

1.100,00

157

Гаспермеабилна (гаспропустљива)
контактна сочива

157

серијски производ

пластика – 2х1

1.100,00

158

Мека контактна сочива

158

серијски производ

желатин –
2х1

1.100,00
1.100,00

39.000,00

159

Терапеутска контактна сочива

159

серијски производ

желатин –
2х1

108

Пуна (потпуна) очна протеза

108

индивидуална израда

акрилат

25.000,00

160

Љуспаста очна протеза

160

индивидуална израда

акрилат

25.000,00

161

Привремена, прва протеза за
формирање очне дупље

161

серијски производ

акрилат

5.000,00

”
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Члан 2.
У Прилогу 3. „Списак услуга одржавања медицинско-техничких помагала и највиши износи накнада које укључују комплетну
услугу”, највиши износи за медицинско-техничког помагала под шифрама „A73, А70, А71, А72, А117, А118, А119 и А120“ у колони под
називом „највиши износ накнаде која укључује комплетну ycлyry (рад, материјал и део) без ПДВ”, мењају се и гласе:
„
Ред.
Бр.

Одржавање помагала

Шифра

највиши износ накнаде која
укључује комплетну ycлyгy (рад,
материјал и део)
без ПДВ

Шифра дела
или помагала

Замена дела вентилатора за механичку вентилацију у кућним условима по истеку
гарантног рока
1

Замена филтера на вентилатору за механичку вентилацију у кућним условима на годину
дана

A73

3.000,00

21120

2

Замена маске за вентилатор за механичку вентилацију у кућним условима на годину
дана

А70

19.296,00

21130

3

Замена батерије на вентилатору за механичку вентилацију у кућним условима на три
године, најмање

А71

42.000,00

21140

4

Замена турбине/мотора на вентилатору за механичку вентилацију у кућним условима на
20.000 радних сати, најмање

А72

41.400,00

21150

Замена дела на враћеном вентилатору за механичку вентилацију у кућним условима
1

Замена филтера (црни и бели филтер)

А117

3.000,00

21120

2

Замена маске

А118

19.296,00

21130

3

Замена интерне батерије

А119

42.000,00

21140

4

Замена турбине – комплет са мембраном

А120

41.400,00

21150

”

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2022. године.

Члан 3.
01/2 број 110-87/21
У Београду, 24. децембра 2021. године
Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање
Председник,
Вања Мандић, с.р.

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
6189

У складу са чланом 68. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12 – усклађени износи, 69/12 –
усклађени износи, 93/12, 8/13 – усклађени износи, 64/13 – усклађени износи, 108/13, 4/14 – усклађени износи, 79/14 – усклађени износи,
5/15 – усклађени износи, 67/15 – усклађени износи, 5/16 – усклађени износи, 65/16 – усклађени износи, 8/17 – усклађени износи, 76/17 –
усклађени износи, 18/18 – усклађени износи, 62/18 – усклађени износи, 95/18, 4/19 – усклађени износи, 91/19, 91/20 – усклађени износи
и 11/21 – усклађени износи) и чланом 40ђ Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04,
135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 6/12 – усклађени износи, 43/12 – одлука, 76/12 – одлука, 93/12,
119/12, 8/13 – усклађени износи, 47/13, 4/14 – усклађени износи, 68/14 – др. закон, 142/14, 4/15 – усклађени износи, 5/15 – усклађени
износи, 55/15, 103/15, 5/16 – усклађени износи, 108/16, 7/17 – усклађени износи, 18/18 – усклађени износи, 30/18 и 4/19 – усклађени износи, 5/20 – усклађени износи, 7/20 – усклађени износи, 78/20 – усклађени износи, 153/20, 11/21 – усклађени износи и 53/21),
Philip Morris Operations а.д. Ниш објављује малопродајне цене дуванских прерађевина, које важе од наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ
Ред.
бр.
1.

Увозник

Врста дуванске прерађевине

Марка дуванске прерађевине

Јединица
мере

Малопродајна цена у динарима по
јед. мере (килограм дуванске смесе)

Philip Morris Operations a.д. Ниш

несагоревајући дуван

HEETS (Laguna Swift)

1 kg

59.259,26

Ову малопродајну цену објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Директор,
Александар Јаковљевић, с.р.

30. децембар 2021.
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ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
БОЈНИК

6190

На основу члана 41. став 4, члана 42 ст. 1. и 2, и члана 52.
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, 83/14 – др. закон, 101/16 – др.
закон и 47/18), члана 40. став 1. тачка 12) Статута општине Бојник
(„Службени гласник града Лесковца”, број 6/19),
Скупштина општине Бојник, на седници одржаној 17. децембра 2021. године донела је следеће

РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора ЈКП
„Јединство” Бојник
I
Именује се Борисав Илић из Ђинђуше, дипл. инг. пољопривреде, за вршиоца дужности директора ЈКП „Јединство” Бојник,
до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном
конкурсу, а најдуже до шест месеци.
II
Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћења директора.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, коначно је и, са образложењем, биће објављено у „Службеном гласнику Републике
Србије”, „Службеном гласнику града Лесковца” и на интернет
страници општине Бојник www.bojnik.rs.
О б р а з л ож е њ е
Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама следећих прописа.
Чланом 41. став 4. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) прописано је да је акт о именовању
директора коначан. Чланом 42. ст. 1. и 2. истог закона прописано је
да се акт о именовању директора јавног предузећа чији је оснивач
Република Србија објављује са образложењем у „Службеном гласнику Републике Србије” и на интернет страници органа надлежног за именовање директора, те да се акт о именовању директора
јавног предузећа чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, са образложењем, објављује и у гласилу
аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе. Члан
52. истог закона садржи одредбе којима се регулише правни положај вршиоца дужности директора јавног предузећа, те да вршилац
дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор

јавног предузећа, те да се в.д. директора може именовати до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже до једне године.
Чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др.
закон и 47/18) 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 40. став 1. тачка 12) Статута општине Бојник („Службени гласник града Лесковца”, број 6/19) прописано је да скупштина општине 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.
Општинско веће општине Бојник је дало предлог да се за в.д.
директора ЈКП „Јединство” Бојник именује Борисав Илић из Ђинђуше, дипл. инж. пољопривреде, до именовања директора јавног
предузећа по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже до шест месеци, и предложило Скупштини општине Бојник да донесе Решење о именовању в.д. директора ЈКП „Јединство” Бојник, с обзиром
на то да је в.д. директору ЈКП „Јединство” Бојник престао мандат, због истека периода на који је именован, а у циљу обезбеђења
услова за несметано функционисање ЈКП „Јединство” Бојник, неопходно је именовати вршиоца дужности директора ЈКП „Јединство” Бојник.
Комисија за родну равноправност је дала позитивно мишљење и предложила усвајање предлога Решења.
Након расправе о овом предлогу, председник Скупштине општине Бојник је предлог ставио на гласање.
Скупштина општине Бојник се о предлогу изјаснила јавним
гласањем.
„За” доношење овог решења, гласало је 14 одборника, „против” није било, „уздржаних” није било.
Стога је констатовано да је донето ово решење, потребном
већином у складу са Пословником СО Бојник.
На основу свега напред наведеног, а у складу са одредбама
Закона о локалној самоуправи, Закона о јавним предузећима, и
Статута општине Бојник, Скупштина општине Бојник је одлучила
као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном леку: Против овог решења може се покренути судски поступак подношењем тужбе Вишем суду у Лесковцу
у року од 60 дана од дана достављања овог решења, у довољном
броју примерака за суд и странке.
02 број 06-14-2/2021-15-29
У Бојнику, 17. децембра 2021. године
Скупштина општине Бојник
Председник,
Драгиша Димитријевић, с.р.

