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ВЛ А Д А
6191

На основу члана 18. став 2. Закона о званичној статистици („Службени гласник РС”, број 104/09) и члана 42. став 1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

о утврђивању Плана званичне статистике за 2022. годину

Члан 1.
Овом уредбом утврђује се План званичне статистике за 2022. годину. 

Члан 2.
План званичне статистике за 2022. годину одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-12148/2021-1
У Београду, 29. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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ЈАВНИ ПОЗИВИЈАВНИ ПОЗИВИ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

Назив наручиоца: Општинска управа општине Велико Градиште.
Адреса: Житни трг 1, Велико Градиште, 12220.
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.
Врста предмета набавке: радови.
Назив предмета набавке: избор приватног партнера и додела Угово-

ра о јавно-приватном партнерству за поверавање комуналне делатности 
одржавања локалне путне инфраструктуре на територији општине Велико 
Градиште.

Главна ЦПВ ознака: 45233120.
Подаци о партијама: овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: територија општине Велико Градиште.
Критеријум за доделу уговора на основу: цене.
Трајање уговора у месецима: 150.
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и 

несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://

jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда или пријава: 22. фебруар 2022. године у 

11.00 часова.
Отварање понуда
Датум и време: 22. фебруар 2022. године у 11.15 часова.
Место: Општинска управа општине Велико Градиште, канцеларија 

број 4.
Подаци о поступку отварања понуда: Весна Милановић.  21-34694

MUNICIPAL ADMINISTRATION OF THE MUNICIPALITY OF VELIKO 
GRADISTE

announces

PUBLIC CALL

Name of the ordering party: Municipal administration of the municipality 
of Veliko Gradiste.

Address: Zitni trg 1, 12220 Veliko Gradiste.
Type of public procurement procedure: open procedure.
Type of procurement subject: works.

Name of the subject of procurement: Selection of a private partner and 
award of the Public-Private Partnership Contract for entrusting the communal 
activity of maintaining the local road infrastructure on the territory of the 
municipality of Veliko Gradiste.

Main CPV code: 45233120.
Lot data: this procurement item is not formatted in lots.
Main place of execution: Teritory of Municipality of Veliko Gradiste.
Contract award criteria based on: prices.
Duration of the contract in months: 150.
Procurement documentation is available with free, unlimited and 

unhindered direct access to: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Offers or applications must be submitted electronically to: https://

jnportal.ujn.gov.rs/
Deadline for submission of bids or applications: February 22, 2022, at 

11:00 AM.
Opening of offers
Date and time: February 22, 2022, at 11:15 AM.
Place: Municipal administration of the municipality of Veliko Gradiste, 

office number 4. 
Data on the bid opening procedure Vesna Milanovic.  21-34694

ЈАВНИ КОНКУРСИЈАВНИ КОНКУРСИ
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ расписује 

конкурс
 – за избор у звање и заснивање радног односа: 
1. Сарадника у звању сарадник у настави за ужу научну област Кри-

вично право  – предмет: Криминалистика, на одређено време од једне годи-
не, 1 (један) извршилац.

Услови: VII-1 степен стручне спреме, студент мастер академских 
или специјалистичких студија, који је претходне нивое студија завршио са 
укупном оценом најмање 8 (осам) и који показује смисао за наставни рад. 
Овај као и остали услови утврђени су чланом 117. Статута Универзитета 
у Београду  – Правног факултета и чланом 30. Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова на Правном факултету Универзи-
тета у Београду, 01-број 2389/1 од 25. децембра 2018. године.

2. Сарадника ван радног односа (демонстратора) за ужу научну 
област Правна историја  – предмет: Српска правна историја, на одређено 
време у школској 2021/2022. години, на Катедри за правну историју.

Услови: Студент мастер академских или специјалистичких академ-
ских студија који је студије првог степена завршио са укупном просечном 
оценом најмање 8 (осам). Ближи услови утврђени су чланом 86. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 и 73/18), чла-
ном 117. Статута Правног факултета Универзитета у Београду и Правилни-
ком о условима, начину и поступку избора демонстратора Правног факул-
тета Универзитета у Београду, 01-број 2147/1 од 25. децембра 2012. године.

3. Сарадника ван радног односа (демонстратора) за ужу научну 
област Кривично право  – предмет: Кривично право, на одређено време у 
школској 2021/2022. години, на Катедри за правну историју.

Београд, 31. децембар 2021. Година LXXVII – број 133

С А Д Р Ж А Ј
Јавни позиви  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  1
Јавни конкурси  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  1
Судски огласи   –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  2
Упис у судски регистар   –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  3
Обавештења правних и физичких лица   –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  4
Неважеће исправе  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  4
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Услови: Студент мастер академских или специјалистичких академ-

ских студија који је студије првог степена завршио са укупном просечном 
оценом најмање 8 (осам). Ближи услови утврђени су чланом 86. Закона 
о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и 73/18), 
чланом 117. Статута Правног факултета Универзитета у Београду и Пра-
вилником о условима, начину и поступку избора демонстратора Правног 
факултета Универзитета у Београду, 01-број 2147/1 од 25. децембра 2012. 
године.

Остало: 
Обавезна, својеручно потписана, пријава кандидата (у три примерка, 

слободна форма, са наведеним контактима) са прилозима у једном пример-
ку (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој 
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављан-
ству) подноси се у писарници Универзитета у Београду  – Правног факул-
тета, Булевар краља Александра 67, од 8.00 до 15.00 часова, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса или поштом.  21-34827

СУДСКИ ОГЛАСИСУДСКИ ОГЛАСИ

ВИШИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ

Виши суд у Новом Пазару, судија Ана Пејчиновић, 
у правној ствари предлагача Меда Мујовића из Новог 
Пазара, с. Брђани б.б., кога по пуномоћју заступа адво-
кат Никола Л. Ковачевић из Новог Пазара, против про-
тивника предлагача Mujović  – Lagler Jacqueline, рођ. 29. 
маја 1971. године из Швајцарске, сада непознате адресе 
у иностранству, ради признања стране судске одлуке о 
разводу брака странака, решењем Р. број 89/21 од 28. 
децембра 2021. године, противнику предлагача Mujović 
 – Lagler Jacqueline, сада непознате адресе у иностран-
ству, је за привременог заступника поставио Алексан-
дра Маринковића, адвоката из Новог Пазара, Житни трг 
б.б., који ће је заступати у овом поступку све док се она 
или њен пуномоћник не појави пред судом, односно док 
орган старатељства у Новом Пазару не обавести суд да 
јој је поставио стараоца. 

Р. број 89/21  – Из Вишег суда у Новом Пазару.
  21-34840

ОСНОВНИ СУД У БУЈАНОВЦУ

Основни суд у Бујановцу судија Драгана Накић, у 
парници по тужби тужиоца Азизи Фадила из с. Ораови-
це, општина Прешево, кога заступа пун. Нуредин Ме-
мети адв. из Прешева, против туженог Азизи Нуредина 
из с. Ораовица, општина Прешево, сада на непознатој 
адреси, ради утврђивања права својине, на рочишту за 
главну расправу 23. децембра 2021. године, објављује 
оглас.

За привременог заступника туженом Азизи Ну-
редин, сада на непознатој адреси у иностранству на 
основу члана 81. ст. 1. и 2. тач. 4. и 5. ЗПП, поставља 
се Миодраг Крстић, адвокат из Бујановца, који ће засту-
пати туженог у поступку, све док се тужени или његов 
пуномоћник не појаве пред судом, односно док орган 
старатељства не постави старатеља.

Оглас се објављује у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије”, на огласној табли суда и на интернет 
страници суда, у складу с чланом 83. ЗПП.

П. број 604/21  – Из Основног суда у Бујановцу.
  21-34846

ОСНОВНИ СУД У ВАЉЕВУ

Основни суд у Ваљеву, као ванпарнични, судија 
Верица Марковић, у правној ствари предлагача Ingram 
Micro д.о.о. Београд, МБ 17493850, ПИБ 103050887, 
Тошин бунар 272-в, Нови Београд, чији је законски 
заступник директор Владимир Поповић, кога заступа 
адв. Игор Оберман из Новог Сада, Стражиловска 19-а, 
против противника предлагача Предузеће за телеко-
муникације „Vawiriless” д.о.о. Ваљево, МБ 20729139, 
ПИБ 107037643, Здравка Јовановића 28 Ваљево, чији 
је законски заступник директор Мирослав Јоксимовић, 
ради амортизације менице, издао је 10. децембра 2021. 
године оглас.

Позивају се сва правна и физичка лица код којих се 
налазе менице:

 – серијски број AD2136512, врста: бланко, редни 
бр. 1, основ издавања: Уговор о промету робе и услуга, 
износ из основа: 0,00 рсд, датум регистрације: 18. де-
цембар 2020. године,

 – серијски број AD2136513, врста: бланко, редни 
бр. 1, основ издавања: Уговор о промету робе и услуга, 
износ из основа: 0,00 рсд, датум регистрације: 18. де-
цембар 2020. године

 – серијски број AD2136514, врста: бланко, редни 
бр. 1, основ издавања: Уговор о промету робе и услуга, 
износ из основа: 0,00 рсд, датум регистрације: 18. де-
цембар 2020. године,

 – серијски број AD2136515, врста: бланко, редни 
бр. 1, основ издавања: Уговор о промету робе и услуга, 
износ из основа: 0,00 рсд, датум регистрације: 18. де-
цембар 2020. године,

 – серијски број AD2136516, врста: бланко, редни 
бр. 1, основ издавања: Уговор о промету робе и услуга, 
износ из основа: 0,00 рсд, датум регистрације: 18. де-
цембар 2020. године,

 – серијски број AD2136517, врста: бланко, редни 
бр. 1, основ издавања: Уговор о промету робе и услуга, 
износ из основа: 0,00 рсд, датум регистрације: 18. де-
цембар 2020. године,

све регистроване код Credit Agrisole banka Srbija, 
а.д. Нови Сад дана 18. децембра 2020. године, да исте 
покажу суду у року од 60 дана од дана објаљивања огла-
са, у супротном ће суд по протеку овог рока наведене 
менице огласити за поништене.

Оглас објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

11. Р3. број 118/21  – Из Основног суда у Ваљеву.
  21-34740

ОСНОВНИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ

Основни суд у Новом Пазару, судија Сађида Ро-
жајац, као судија појединац, у правној ствари тужиоца 
Шаћировић Семихе из Новог Пазара, Прибојска 75, 
против туженика Петровић Матије, сада на непознатој 
адреси, ради развода брака, 29. децембра 2021. године, 
донео је оглас.

Решењем 4П2. бр. 760/21 од 29. децембра 2021. го-
дине на основу члана 81. став 1. тачка 4. ЗПП-а поста-
вљен је адвокат Мирсад Мудеризовић из Новог Пазара, 
за привременог заступника туженом Петровић Матији 
сада на непознатој адреси, а у парници тужиоца Шаћи-
ровић Семихе из Новог Пазара, која се води код овог 
суда ради развода брака. 

Истим решењем одређено је да ће привремени 
заступник заступати туженика у поступку све док се 
туженик или његов пуномоћник не појаве пред судом 
односно док орган старатељства не обавести суд да је 
туженом поставио стараоца.

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Репу-
блике Србје” и на огласној табли суда.

4. П2. број 760/21  – Из Основног суда у Новом Пазару.
  21-34825

ОСНОВНИ СУД У РАШКОЈ

Основни суд у Рашкој, судија Данијела Станоје-
вић, у ванпарничном поступку по предлогу предлагача 
Центар за социјални рад у Рашки против противника 
предлагача Ненада Савовића из Носољина, донео је 6. 
децембра 2021. године оглас.

Решењем овог суда Р2. број 10/21 године на основу 
члана 81. став 1. у вези става 2. тачка 4. Закона о пар-
ничном поступку противнику предлагача Ненаду Саво-
вићу постављен је за привременог заступника Оливера 
Бабић, адвокат из Рашке, а у ванпарничном поступку 
који се води пред овим судом у предмету Р2. број 10/21.

Наведеним решењем је одређено да ће привремени 
заступник заступати противника предлагача у ванпарнич-
ном поступку све док се противник предлагача, њен за-
конски заступник или пуномоћник не појави пред судом.

Оглас објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије” и на огласној табли суда.

Р2. број 10/21  – Из Основног суда у Рашкој.
  21-34736

ОСНОВНИ СУД У СУБОТИЦИ 

Основни суд у Суботици по судији Весни Стјепа-
новић, као председнику већа у правној ствари предлага-
ча Лазаревић Мериме из Београда, Миријевско брдо 52, 
чији је пуномоћник адв. Хегедиш Жолт из Чантавира, 
Петефи бригаде 2/3 и предлагача Лазаревић Ивице из 
Београда, 29. новембра 2, тренутно на непознатом ме-
сту пребивалишта и боравишта, ради споразумног раз-
вода брака, доноси оглас.

Решењем овог суда бр. П2. 846/21 од 27. децембра 
2021. године овај суд је поставио предлагачу Лазаревић 
Ивици на непознагом месту пребивалишта и борави-
шта привременог заступника у личности адвокпа Буцко 

Ђерђа из Суботице у овој правној ствари, који ће засту-
пати туженог све док се исти или његови пуномоћници 
не појаве пред судом, односно док орган старатељства 
не обавести суд даје поставио стараоца.

2. П2. број 846/21  – Из Основног суда у Суботици.
  21-34845

ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ

Привредни суд у Београду донео је решење 4 Ст 
99/2021 од 23. децембра 2021 године, којим:

I Усваја се Завршни рачун од 2. децембра 2021. го-
дине стечајног управника

Стечајног дужника „Alfa Food BGD” д.о.о. у сте-
чају, Београд, Земун, Цара Душана 117, МБ 21217506, 
ПИБ 109651720.

II Закључује се поступак стечаја над стечајним ду-
жником „Alfa Food BGD” д.о.о. у стечају, Београд, Зе-
мун, Цара Душана 117, МБ 21217506, ПИБ 109651720.

III Одобрава се резервација средства за трошкове 
стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период до 
и након закључења стечајног поступка у укупном изно-
су од 19.785,40 динара.

IV Налаже се Агенцији за привредне регистре из 
Београда, да изврши брисање стечајног дужника „Alfa 
Food BGD” д.о.о. у стечају, Београд, Земун, Цара Душана 
117, МБ 21217506, ПИБ 109651720, из Регистра привред-
них субјеката, по правоснажности овог решења.

V Налаже се Министарству финансија  – Пореској 
управи  – Филијала Земун, да угаси порески идентифи-
кациони број стечајног дужника 109651720, из једин-
ственог регистра пореских обвезника, по правоснажно-
сти овог решења.

VI Налаже се Републичком заводу за статистику да 
избрише брисање из своје евиденције стечајног дужни-
ка са матичним бројем 21217506, по правоснажности 
овог Решења.

VII Налаже се стечајном управнику да угаси теку-
ћи рачун стечајног дужника број 160-6000001217113-
81, који се води код „Banca Intesa” а.д. Београд, по пра-
воснажности овог Решења.

VIII Налаже се стечајном управнику стечајног ду-
жника Васиљу Васиљевићу из Београда, да по предатом 
извештају, уз доставу доказа о уништењу печата стечај-
ног дужника, наступањем правоснажности овог реше-
ња, достави предлог за разрешење стечајног управника, 
услед закључења стечајног поступка.

IX Решење о закључењу поступака стечаја обја-
вити на огласној табли суда и у „Службеном гласнику 
републике Србије”.

4. Ст. број 99/2021  – Из Привредног суда у Београду.
  21-34738

Привредни суд у Београду донео је решење 4 Ст 
128/2021 од 27. децембра 2021. године, којим:

I Усваја се Завршни рачун од 10. децембра 2021. го-
дине стечајног управника стечајног дужника Друштво 
за трговину и услуге „Biro Code” д.о.о. у стечају, Бео-
град, Нови Београд, Пеђе Милосављевића 60, призе-
мље, локал П2, МБ 20251697, ПИБ 104842239.

II Закључује се поступак стечаја над стечајним 
дужником Друштво за трговину и услуге „Biro Code” 
д.о.о. у стечају, Београд, Нови Београд, Пеђе Милоса-
вљевића 60, приземље, локал П2, МБ 20251697, ПИБ 
104842239.

III Одобрава се резервација средстава за трошкове 
стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период 
до закључења стечајног поступка у укупном износу од 
27.333,64 динара.

IV Налаже се Агенцији за привредне регистре из 
Београда, да изврши брисање стечајног дужника Дру-
штво за трговину и услуге „Biro Code” д.о.о. у стеча-
ју, Београд, Нови Београд, Пеђе Милосављевића 60, 
приземље, локал П2, МБ 20251697, ПИБ 104842239, 
из Регистра привредних субјеката, по правоснажности 
Решења.
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V Налаже се Министарству финансија  – Пореској 

управи  – филијала Нови Београд, да угаси порески 
идентификациони број стечајног дужника 104842239, 
из јединственог регистра пореских обвезника, по пра-
воснажности овог решења.

VI Налаже се Републичком заводу за статистику да 
изврши брисање из своје евиденције стечајног дужника 
са матичним бројем 20251697, по правоснажности овог 
решења.

VII Налаже се стечајном управнику да угаси теку-
ће рачуне стечајног дужника број 165-0000000010581-
21, који се води код „Addiko bank” а.д Београд и број 
160-6000001256172-80, који се води код „Banca Intesa” 
а.д. Београд, по правоснажности овог Решења.

VIII Налаже се стечајном управнику стечајног ду-
жника Ивану Чакаревићу из Београда, да по предатом 
извештају, уз доставу доказа о уништењу печата стечај-
ног дужника, наступањем правоснажности овог реше-
ња, достави предлог за разрешење стечајног управни-
ка, услед закључења стечајног поступка.

IX Решење o закључењу поступка стечаја објавити 
на огласној табли суда и у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије”.

4. Ст. број 128/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-34739

Привредни суд у Београду у предмету 6 Ст 2338/2011 
дана 28. децембра 2021. године донео је решење:

I Одређује се завршно рочиште за стечајног дужника 
„Sinex Co” д.о.о. у стечају Београд, Батајнички друм 23, 
матични број 07913389, ПИБ 102343745, на ком се:

1. расправља о завршном рачуну стечајног управ-
ника;

2. расправља о коначним захтевима за исплату на-
граде стечајног управника;

3. подносе примедбе на завршни рачун или на под-
нете захтеве за исплату накнада и награда;

4. одлучује о нерасподељеним деловима стечајне 
масе;

5. одлучује о другим питањима од значаја за бан-
кротство стечајног дужника.

II Завршно рочиште ће се одржати 24. јануара 
2022. године са почетком у 11.00 часова, у Привредном 
суду у Београду, судница број 130, на првом спрату.

III Решење објавити на огласној табли суда и у ЈП 
„Службеном гласнику Републике Србије” Београд.

6. Ст. број 2338/2011  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-34741

I Завршно рочиште у стечајном поступку При-
вредног суда у Београду Ст 65/2010, који се спроводи 
над дужником Šarić Kommerce d.o.o., у стечају, Бео-
град, Ибарски пут б.б., МБ 17086618, се заказује за 9. 
фебруар 2022. године у 11.00 часова, Масарикова 2, 
спрат 1, судница 114.

II Стечајни повериоци и друга заинтересована лица 
могу извршити увид у предлог стечајног управника за 
закључење стечаја и завршни рачун стечајног управни-
ка, у Привредном суду у Београду, Масарикова 2, призе-
мље, соба 22, у периоду од 9.00 до 14.00 часова.

III Оглас о завршном рочишту објавити у „Слу-
жбеном гласнику Републике Србије” и на огласној та-
бли суда.

10. Ст. број 65/2010  –Из Привредног суда у Бео-
граду.  21-34747

ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ

Привредни суд у Крагујевцу, и то стечајни судија 
Саша Милосављевић, у поступку стечаја према стечај-
ном дужнику Деоничко друштво у друштвеној својини 
„Шамот-Термоградња” Аранђеловац, Илије Гарашани-
на б.б., матични број 07652585, ПИБ 100766333, кога 
заступа стечајни управник Агенција за лиценцирање 
стечајних управник, Центар за стечај, Београд, чији је 
повереник Рајко Фуштар, донео је 27. децембра 2021. 
године, решење.

Одређује се завршно рочиште за 18. јануар 2022. 
године са почетком у 11.30 часова, које ће се одржати у 
Привредном суду у Крагујевцу, у судници 533/V. 

На завршном рочишту расправљаће се о:
 – завршном рачуну стечајног управника;
 – коначним захтевима за исплату награда и накна-

да трошкова;
 – поднетим приговорима на завршни рачун или за-

хтевима за исплату награда и накнада;
 – другим питањима од значаја за банкротство сте-

чајног дужника.

Решење о завршном рочишту објављује се на огла-
сној табли суда, као и у „Службеном гласнику Републи-
ке Србије”.

1. Ст. број 5/2018  – Из Привредног суда у Крагу-
јевцу.  21-34743

ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ

Привредни суд у Новом Саду, судија Владислав 
Куртек, у поступку над стечајном масом иза стечајног 
дужника: Акционарско друштво Агрохем-Индустрија 
хемијских производа нови сад  – у стечају, матични број 
27003443, ПИБ 108929085, Нови Сад, Максима Горког 
1 А, дана 29. децембра 2021. године доноси решење.

Заказује се завршно рочиште у поступку над сте-
чајном масом иза стечајног дужника: Акционарско 
друштво Агрохем-Индустрија хемијских производа 
Нови Сад  – у стечају, матични број 27003443, ПИБ 
108929085 Нови Сад, Максима Горког 1 А, за 20. јану-
ар 2022. године у 9.55 часова, које ће се одржати у ра-
справној сали Привредног суда у Новом Саду, у судни-
ци број 7, у приземљу, на адреси Нови Сад, Сутјеска 3. 

Позивају се сви заинтересовани повериоци да из-
врше увид у завршни извештај и завршни рачун стечај-
ног дужника, у стечајној писарници Привредног суда у 
Новом Саду, сваког радног дана од 8.00 до 13.00 часова. 

Решење о заказивању завршног рочишта објављу-
је се на огласној табли суда, 29. децембра 2021. године 
и електронској огласној табли, и доставља се „Службе-
ном гласнику Републике Србије”, ради објављивања. 

1. Ст. број 22/2015  – Из Привредног суда у Новом 
Саду.  21-34886

УПИС У СУДСКИ РЕГИСТАРУПИС У СУДСКИ РЕГИСТАР

ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ

Привредни суд у Зајечару и то судија Драган Јо-
цић као судија појединац у судско регистарској правној 
ствари предлагача Основна школа „12. септембар” у 
Неготину, ради уписа продужења мандата лицу овла-
шћеном за заступање, 27. децембра 2021. године, донео 
је решење.

Усваја се захтев предлагача за упис у судски реги-
стар и одређује се упис у судски регистар у регистар-
ски уложак бр.5-81 података садржаних у прилозима 
уз пријаву бр. 4 и 7, и уписује продужење мандата, па 
се Снежана Марковић, професор француског језика и 
књижевности, уписује као директор и лице овлашћено 
за заступање, са неограниченим овлашћењима, у скла-
ду са Законом, у складу са Законом.

Фи. број 39/2021  – Из Привредног суда у Зајечару.
  21-34744

ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ

Привредни суд у Ужицу решењем Фи. број 67/21 
од 29. децембра 2021. године уписао је у судски реги-
стар, у регистарском улошку број Ру 5-9497-00 Тури-
стичка организација Прибој из Прибоја, податке:

Уписује се Владан Радовић, дипломирани економ-
ста, ЈМБГ 2901972793412, вршилац дужности директо-
ра са неограниченим овлашћењима, до именовања ди-
ректора, а најдуже шест месеци, почев од 28. децембра 
2021. године.

Фи. број 67/21  – Из Привредног суда у Ужицу.
  21-34830

Привредни суд у Ужицу решењем Фи. број 64/21 
од 29. децембра 2021. године уписао је у судски реги-
стар, у регистарском улошку број Ру 1-195-00 Дом кул-
туре „Пиво Караматијевић” Прибој, податке:

Уписује се Светлан Милинковић, дипломирани 
политиколог, ЈМБГ 0308969793428, директор, са нео-
граниченим овлашћењима, на мандатни период од че-
тири године, почев од 28. децембра 2021. године.

Брише се Светлан Милинковић, в.д. директора.
Фи. број 64/21  – Из Привредног суда у Ужицу.
  21-34851

Привредни суд у Ужицу решењем Фи. број 63/21 
од 29. децембра 2021. године уписао је у судски ре-
гистар, у регистарском улошку број Ру 1-8910-00 Ту-
ристичка организација „Тара-Дрина” Бајина Башта, 
податке:

Уписује се Милан Ђурић, дипломирани економиста 
 – менаџер у трговини, ЈМБГ 1103980790026, вршилац 

дужности директора, са неограниченим овлашћењима, на 
период до годину дана, почев од 1. јануара 2022. године.

Брише се Дејан Млађеновић, директор.
Фи. број 63/21  – Из Привредног суда у Ужицу.
  21-34853

Привредни суд у Ужицу решењем Фи. брoj 
65/2021 од 29. децембра 2021. године уписао је у суд-
ски регистар, у регистарском улошку број Ру 1-1899-00 
Установа за физичку културу „Спортски центар” При-
бој, податке:

Уписује се Саво Спасојевић, ЈМБГ 2701958793419, 
дипл. економиста, вршилац дужности директора, на пе-
риод не дужи од шест месеци, који тече од 28. децем-
бра 2021. године.

Фи. брoj 65/2021  – Из Привредног суда у Ужицу.
  21-34864

Привредни суд у Ужицу решењем Фи. брoj 
57/2021 од 28. децембра 2021. године уписао је у суд-
ски регистар, у регистарском улошку број Ру 5-9548-00 
Библиотека Ариље „Установа за библиотечко-инфор-
мациону делатност и културни туризам” из Ариља, 
Светог Ахилија 33, податке:

Уписује се промена назива Установе тако да назив 
установе гласи Народна библиотека „Добрило Нена-
дић” Ариље.

Претежна делатност установе је 
 – 91.01  – делатност библиотека и архива у области 

културе.
Остале делатности установе су:
 – 90.03  – уметничко и књижевно стваралаштво и 

сценска уметност;
 – 59.14  – уметност приказивања кинематограф-

ских дела;
 – 91.02  – делатност музеја, галерија и збирки;
 – 91.03  – заштита непокретних културних добара, 

културно-историјских локација, зграда и сличних тури-
стичких споменика;

 – 90.01  – извођачка уметност;
 – 90.04  – рад уметничких установа;
 – 58.11  – издавање књига;
 – 58.19  – остала издавачка делатност.
Извршн је упис статусне промене издвајања из 

Установе Библиотека Ариље „Установа за библио-
течко-информациону делатност и културни туризам” 
Ариље уз оснивање Установе „Спортско-туристички 
центар” Ариље.

Фи. брoj 57/2021  – Из Привредног суда у Ужицу.
  21-34865

Привредни суд у Ужицу решењем Фи. брoj 
58/2021 од 28. децембра 2021. године уписао је у суд-
ски регистар, у регистарском улошку број Фу 5-9561-
00, „Спортско- туристички центар” Ариље, Миће Ма-
товића б.б., податке:

Извршен је упис оснивања Установе „Спортско- 
туристички центар” Ариље настао издвајањем из Би-
блиотеке Ариље „Установа за библиотечко-информаци-
ону делатност и културни туризам” Ариље.

Оснивач Установе је Општина Ариље.
Делатност Установе је 93.11  – делатност спорт-

ских објеката.
Вршилац дужности директора је Саша Луковић, 

ЈМБГ 1302991790012, који је уписан на период не дужи 
од једне године.

Фи. брoj 58/2021  – Из Привредног суда у Ужицу.
  21-34868

Привредни  суд у Ужицу решењем Фи. број 
62/2021 од 29. децембра 2021. године уписао је у суд-
ски регистар, у регистарском улошку брoj Ру 1-1021-
00 Установа за галеријске послове „Градска галерија” 
Ужице, податке:

Уписује се Зоран Цветић, дипломирани сликар, 
мастер ликовни уметник, ЈМБГ 1604969790013, врши-
лац дужности директора, на период не дужи од једне 
године, који тече од 16. децембра 2021. године.

Фи. број 62/2021  – Из Привредног суда у Ужицу.
  21-34869
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Привредни суд у Ужицу решењем Фи. број 66/2021 

од 29. децембра 2021. године уписао је у судски реги-
стар, у регистарском улошку број Ру 5-9560-00 Центар 
за развој услуга социјалне заштите Општине Прибој из 
Прибоја, податке:

Уписује се Светлана Шалипур, ЈМБГ 0602983798411, 
дипл. социјални радник, вршилац дужности директора, на 
период не дужи од шест месеци, који тече од 28. децембра 
2021. године.

Брише се Здравко Никачевић, вршилац дужности 
директора.

Фи. број 66/2021  – Из Привредног суда у Ужицу.
  21-34872

Привредни  суд у Ужицу решењем Фи. брoj 61/2021 
од 28. децембра 2021. године уписао је у судски реги-
стар, у регистарском улошку брoj Ру 1-9-00 Дом културе 
„Јован Томић” Нова Варош, податке:

Уписује се Михрија Хаџић, ЈМБГ 0101965799428, 
дипл.економиста из Нове Вароши, директор са неогра-
ниченим овлашћењима, на мандатни период од четири 
године, који тече од 23. децембра 2021. године.

Фи. брoj 61/2021  – Из Привредног суда у Ужицу.
  21-34874

ОБАВЕШТЕЊА ПРАВНИХ ОБАВЕШТЕЊА ПРАВНИХ 
И ФИЗИЧКИХ ЛИЦАИ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА

Јавни бележник Зоран Рафаиловић, Београд
На основу члана 116. Закона о ванпарничном по-

ступку позивају се Живојин Јовановић, непознатог 
боравишта и сва остала лица која полажу право на на-
слеђе иза смрти пок. Милорада Васиљковића, бив. из 
Београда, Ахмеда Адемовића 18, да се јаве јавном бе-
лежнику Зорану Рафаиловићу, са службеним седиштем 
на адреси: Београд, Звездара, Милана Ракића 2, у року 
од годину дана од дана објављивања огласа.  21-34704

Јавни бележник Србислав Цвејић, Београд 
На основу члана 116. Закона о ванпарничном по-

ступку позивају се лица која полажу право на насле-
ђе иза покојне Јанковић Милице рођ. Милисављевић 
од оца Живојина и мајке Стојанке, рођена 30. августа 
1942. године преминула 11. децембра 2020. године, са 
последњим пребивалиштем у Београду, Цветанова ћу-
прија 93, да се јаве јавном бележнику Србиславу Цве-
јићу са службеним седиштем у Београду Звездара Ди-
митрија Туцовића 108, у року од годину дана од дана 
објављивања огласа.  21-34749

Градска управа града Београда, Секретаријат 
за инспекцијске послове

Заменик начелника Градске управе града Београ-
да  – секретар Секретаријата за инспекцијске послове, 
на основу члана 26. Одлуке о Градској управи града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 126/16, 
2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/2019, 
60/19, 85/19, 101/19, 71/21 и 94/21) и чланa 8. Правил-
ника о службеним легитимацијама инспектора и поре-
ских извршитеља запослених у Градској управи града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 9/11, 
7/12 и 4/19), доноси одлуку о оглашавању ништавом 
службене легитимације инспектора.

I Оглашава се ништавом службена легитимација 
инспектора Секретаријата за инспекцијске послове, 
издата 12. маја 2020. године, имаоцу Дабетић Марији, 
под јединственим бројем 104014.

II Службена легитимација из тачке I, оглашава се 
ништавом као изгубљена, односно нестала. 

III Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику 
Републике Србије”.  21-34850

НЕВАЖЕЋЕ ИСПРАВЕНЕВАЖЕЋЕ ИСПРАВЕ
– ЛИЧНЕ КАРТЕ –

Решењем ПУ Јагодина број 205-43499-21 од 13.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 005340477 издата од 
ПУ Јагодина на име Матовић Марина, Јагодина, Јагодина. 

01-1028181-2021
Решењем ПУ Прокупље број 205-221-2021 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009897553 издата од 
ПУ Прокупље на име Ђорђевић Зорица, Прокупље, Прокупље. 

01-1028182-2021

Решењем ПС Ада број 205-37-50-2021 од 24.09.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 829610 издата од ПС 
Ада на име Апотоцки Мартин, Ада, Ада. 01-1028183-2021

Решењем ПС Врачар број 205.2-818-21 од 29.09.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 01064946 издата од ПС 
Врачар на име Злопорубовић Стеван, Палилула, Београд. 

01-1028184-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-817-21 од 29.09.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 3632508 издата од ПУ 
Београд на име Анђелковић Гордана, Вождовац, Београд. 

01-1028185-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-816-21 од 29.09.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 105779484 издата од ПС 
Врачар на име Златарић Катарина, Врачар, Београд. 

01-1028186-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-815-21 од 29.09.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 011340406 издата од ПС 
Врачар на име Николић Горан, Врачар, Београд. 

01-1028187-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-814-2021 од 28.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010454517 издата од 
ПС Врачар на име Влашковић Татјана, Врачар, Београд. 

01-1028188-2021
Решењем ПС Врачар број 205.20-812-21 од 27.09.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 11122636 издата од ПС 
Врачар на име Галић Јасна, Врачар, Београд. 01-1028189-2021

Решењем ПС Врачар број 205.2-811-21 од 27.09.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 007888914 издата од ПС 
Врачар на име Јајчанин Боривој, Врачар, Београд. 

01-1028190-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-810-21 од 27.09.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 008211506 издата од ПС 
Врачар на име Радојковић Радмила, Врачар, Београд. 

01-1028191-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-807-2021 од 24.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0075206327 издата 
од ПС Врачар на име Јововић Стојан, Нови Београд, Београд. 

01-1028192-2021
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1090-21 од 

05.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
009987492 издата од ПУ Панчево на име Анђелковић Дејан, 
Нови Београд, Београд. 01-1028193-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1898/21 од 
05.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
010530597 издата од ПС Нови Београд на име Вуковић Ања, 
Нови Београд, Београд. 01-1028194-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1891-21 од 
05.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00348009 
издата од ПС Нови Београд на име Обреновић Ивана, Нови Бео-
град, Београд. 01-1028195-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1893-21 од 
05.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
003455562 издата од ПС Нови Београд на име Алексић Даница, 
Нови Београд, Београд. 01-1028196-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1894-21 од 
05.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
005153900 издата од ПС Нови Београд на име Пикула Владимир, 
Нови Београд, Београд. 01-1028197-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-4895-21 од 
05.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
006516181 издата од ПС Нови Београд на име Стевановић Мир-
јана, Нови Београд, Београд. 01-1028198-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1896-21 од 
05.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
010985195 издата од ПС Нови Београд на име Златановић Неве-
на, Земун, Београд. 01-1028199-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1897-21 од 
05.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
003494221 издата од ПС Палилула на име Милчић Александра, 
Борча, Београд. 01-1028200-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1889-21 од 
05.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
007103542 издата од ПС Савски венац на име Ивковић Гордана, 
Нови Београд, Београд. 01-1028201-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1901-2021 од 
05.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00431547 
издата од ПС Нови Београд на име Дабић Вера, Нови Београд, 
Београд. 01-1028202-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1902/2021 
од 05.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
005671108 издата од ПС Земун на име Ћуић Александар, Звезда-
ра, Београд. 01-1028203-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1903-21 од 
05.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
007440762 издата од ПС Нови Београд на име Радосављевић Го-
ран, Нови Београд, Београд. 01-1028204-2021

Решењем ПИ Бежанијска коса број 205.2-1905/21 
од 06.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
010053690 издата од ПС Нови Београд на име Стојсављевић Со-
фија, Земун, Београд. 01-1028205-2021

Решењем ПС Чукарица број 205.9-1312-2021 од 11.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 008354404 издата од 
ПС Чукарица на име Карамани Дафина, Рушањ, Београд. 

01-1028206-2021
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1308-21 од 08.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010861711 издата од 
ПС Чукарица на име Спасеновић Ђорђе, Чукарица, Београд. 

01-1028207-2021
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1307-21 од 08.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 00514798 издата од 
ПС Чукарица на име Урошевић Ивана, Чукарица, Београд. 

01-1028208-2021

Решењем ПС Чукарица број 205.2-1309-21 од 09.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 1186543 издата од 
ПС Чукарица на име Стојановић Маја, Чукарица, Београд. 

01-1028209-2021
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1305-21 од 07.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 9680134 издата од 
ПС Чукарица на име Богдановић Душанка, Чукарица, Београд. 

01-1028210-2021
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1311-2021 од 11.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 6512011 издата од 
ПС Чукарица на име Манојловић Амалија, Чукарица, Београд. 

01-1028211-2021
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1313-21 од 11.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0114082121 издата 
од ПС Чукарица на име Филиповић Ђорђе, Чукарица, Београд. 

01-1028212-2021
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1314-21 од 11.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 01146586 издата од 
ПС Чукарица на име Танасијевић Марко, Сремчица, Београд. 

01-1028213-2021
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1317-2021 од 11.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 106736331 издата од 
ПС Чукарица на име Јањић Марко, Чукарица, Београд. 

01-1028214-2021
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1316-21 од 11.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 104845557 издата од 
ПС Чукарица на име Спасић Филип, Чукарица, Београд. 

01-1028215-2021
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1318/2021 од 11.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 7306613 издата од 
ПС Чукарица на име Јовановић Данило, Нови Београд, Београд. 

01-1028216-2021
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1310/2021 од 09.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004535854 издата од 
ПС Лозница на име Новаковић Славица, Велика Моштаница, 
Београд. 01-1028217-2021

Решењем ПС Младеновац број 205.2-394-21 од 04.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 010960072 издата од ПС 
Младеновац на име Ожболт Матеја, Младеновац, Младеновац. 

01-1028218-2021
Решењем ПС Младеновац број 205.2-393-2021 од 

04.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
008802894 издата од ПС Младеновац на име Јовановић Констан-
тин, Рајковац, Младеновац. 01-1028219-2021

Решењем ПС Младеновац број 205.2-392-21 од 04.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 010467687 издата од 
ПС Чукарица на име Бериша Љирим, Влашка, Младеновац. 

01-1028220-2021
Решењем ПС Младеновац број 205.2-391-2021 од 

04.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
0106301040 издата од ПС Младеновац на име Милетић Рајко, 
Младеновац, Младеновац. 01-1028221-2021

Решењем ПС Младеновац број 205.2-390-21 од 02.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 007452544 издата од ПС 
Младеновац на име Маричић Горан, Младеновац, Младеновац. 

01-1028222-2021
Решењем ПС Звездара број 205.2-443-21 од 04.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006942606 издата од 
ПС Звездара на име Борисов Ненад, Борча, Београд. 

01-1028223-2021
Решењем ПИ Борча број 205.2-441-21 од 01.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0097066082 издата од 
ПС Палилула на име Николић Даница, Палилула, Београд. 

01-1028224-2021
Решењем ПИ Борча број 205.2-440-21 од 30.09.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009277931 издата од ПС 
Звездара на име Блечић Вук, Палилула, Београд. 

01-1028225-2021
Решењем ПИ Борча број 205.2-4-439-21 од 30.09.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010823224 издата од ПС 
Палилула на име Трујкић Никола, Палилула, Београд. 

01-1028226-2021
Решењем ПИ Борча број 205.2-437-21 од 29.09.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 01045394 издата од ПС 
Палилула на име Миленковић Љубомир, Палилула, Београд. 

01-1028227-2021
Решењем ПИ Борча број 205.2-1-436-21 од 29.09.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010453941 издата од ПС 
Палилула на име Цветковић Филип, Палилула, Београд. 

01-1028228-2021
Решењем ПИ Борча број 205.2-1-435-21 од 28.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010993871 издата од ПС 
Палилула на име Рожман Кристијан, Палилула, Београд. 

01-1028229-2021
Решењем ПИ Борча број 205.2-444-21 од 04.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0045400049 издата од 
ПС Палилула на име Милановић Младен, Борча, Београд. 

01-1028230-2021
Решењем ПС Палилула број 205.2-983-21 од 24.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 003367521 издата од 
ПС Палилула на име Чолак Бојана, Палилула, Београд. 

01-1028231-2021
Решењем ПС Палилула број 205.2-984-21 од 24.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 06571206 издата од 
ПС Палилула на име Дешић Коста, Палилула, Београд. 

01-1028232-2021
Решењем ПС Палилула број 205.2-986-21 од 25.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010664567 издата од 
ПС Палилула на име Попов Јелена, Палилула, Београд. 

01-1028233-2021
Решењем ПС Палилула број 205.2-987-21 од 25.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 01031406 издата од 
ПС Палилула на име Вукојевић Живојин, Палилула, Београд. 

01-1028234-2021
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Решењем ПС Палилула број 205.2-988-21 од 27.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 003459681 издата од 
ПС Палилула на име Вранешевић Ђуро, Палилула, Београд. 

01-1028235-2021
Решењем ПС Палилула број 207-90 од 27.09.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 011209990 издата од ПС 
Палилула на име Круезиу Селмир, Палилула, Београд. 

01-1028236-2021
Решењем ПС Палилула број 205.2-991-21 од 27.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007398486 издата од 
ПС Палилула на име Нијази Круезиу, Палилула, Београд. 

01-1028237-2021
Решењем ПС Палилула број 205.2-992-21 од 27.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0077200078 издата 
од ПС Палилула на име Милошевић Богдан, Палилула, Београд. 

01-1028238-2021
Решењем ПС Палилула број 205.2-993-21 од 27.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 45220857 издата од 
ПС Палилула на име Асић Анита, Палилула, Београд. 

01-1028239-2021
Решењем ПС Палилула број 205.2-989-21 од 27.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0010484507 издата 
од ПС Палилула на име Груловић Немања, Палилула, Београд. 

01-1028240-2021
Решењем ПС Палилула број 205.2-995-21 од 28.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009943103 издата од 
ПС Палилула на име Бурић Снежана, Падинска скела, Београд. 

01-1028241-2021
Решењем ПС Палилула број 205.2-996-21 од 28.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 00542110 издата од 
ПС Палилула на име Лазић Јелена, Палилула, Београд. 

01-1028242-2021
Решењем ПС Палилула број 205.2-997-21 од 28.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 00522883 издата од 
ПС Палилула на име Предић Зоран, Палилула, Београд. 

01-1028243-2021
Решењем ПС Палилула број 205.2-998-21 од 29.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010541708 издата од ПС 
Палилула на име Виодасављевић Немања, Палилула, Београд. 

01-1028244-2021
Решењем ПС Палилула број 205.2-999-21 од 29.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0041911940 издата 
од ПС Палилула на име Гајић Ружица, Палилула, Београд. 

01-1028245-2021
Решењем ПС Палилула број 205.2-1000-21 од 29.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0087339520 издата од 
ПС Палилула на име Радомировић Драган, Велико село, Београд. 

01-1028246-2021
Решењем ПС Палилула број 205.2-1001/21 од 29.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 001397211 издата од 
ПС Палилула на име Младеновић Миљан, Палилула, Београд. 

01-1028247-2021
Решењем ПС Палилула број 205-2-441-21 од 29.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010753756 издата од 
ПС Палилула на име Стојанов Алекса, Борча, Београд. 

01-1028248-2021
Решењем ПС Палилула број 205.2-1003-21 од 29.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 6155005 издата од 
ПС Палилула на име Ресми Цољи, Палилула, Београд. 

01-1028249-2021
Решењем ПС Палилула број 205.2-1004-21 од 29.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0067057975 издата 
од ПС Палилула на име Алексић Јован, Палилула, Београд. 

01-1028250-2021
Решењем ПС Палилула број 205.2-1002-21 од 29.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 01081810 издата од 
ПС Палилула на име Тодоровић Никола, Велико село, Београд. 

01-1028251-2021
Решењем ПС Палилула број 205.2-1005-21 од 30.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007562175 издата од 
ПС Палилула на име Антић Олга, Палилула, Београд. 

01-1028252-2021
Решењем ПС Палилула број 205.2-1006-21 од 30.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005767699 издата од 
ПС Палилула на име Обућанаски Марија, Палилула, Београд. 

01-1028253-2021
Решењем ПС Палилула број 205.2-1007-21 од 30.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008672255 издата од 
ПС Палилула на име Шувира Симо, Палилула, Београд. 

01-1028254-2021
Решењем ПС Палилула број 205.2-1008-21 од 01.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010857756 издата од 
ПС Палилула на име Хоџић Мајо, Палилула, Београд. 

01-1028255-2021
Решењем ПС Палилула број 205.2-1009-21 од 01.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 00460292 издата од 
ПС Звездара на име Новески Винко, Палилула, Београд. 

01-1028256-2021
Решењем ПС Палилула број 205-27 од 01.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 007670370 издата од ПС 
Вождовац на име Глишић Бранка, Сланци, Београд. 

01-1028257-2021
Решењем ПС Палилула број 205.2-41013-21 од 01.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 11146107 издата од 
ПС Палилула на име Вучетић Милан, Палилула, Београд. 

01-1028258-2021
Решењем ПС Палилула број 205.2-41015-21 од 01.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 100474141 издата од 
ПС Чукарица на име Карић Снена, Палилула, Београд. 

01-1028259-2021
Решењем ПС Палилула број 205.2-1017-21 од 02.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010051567 издата од 
ПС Палилула на име Бајарамај Сенада, Палилула, Београд. 

01-1028260-2021

Решењем ПС Палилула број 205.2-1016-21 од 02.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 009160443 издата од 
ПС Палилула на име Мосуровић Луција, Палилула, Београд. 

01-1028261-2021
Решењем ПС Палилула број 107890868 од 01.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010780868 издата од ПС 
Палилула на име Бркљач Матеја, Палилула, Београд. 

01-1028262-2021
Решењем ПС Палилула број 008679301 од 01.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0086779301 издата од 
ПУ Ћуприја на име Живановић Силвана, Палилула, Београд. 

01-1028263-2021
Решењем ПС Палилула број 205-17 од 04.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 00590678 издата од ПС Чу-
карица на име Стојадиновић Верица, Палилула, Београд. 

01-1028264-2021
Решењем ПС Палилула број 205.2-1012-21 од 01.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010411114 издата од 
ПС Палилула на име Станојевић Александар, Палилула, Београд. 

01-1028265-2021
Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-567 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 09885696 издата од 
ПУ Шабац на име Радош Андријана, Шабац, Шабац. 

01-1028266-2021
Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-565 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010284275 издата од 
ПУ Шабац на име Остојић Ирена, Шабац, Шабац. 

01-1028267-2021
Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-539 од 28.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 003394288 издата од 
ПУ Шабац на име Пантић Владан, Шабац, Шабац. 

01-1028268-2021
Решењем ПС Апатин број 236-77 од 11.10.2021 проглашава 

се неважећим лична карта број 008223677 издата од ПС Апатин 
на име Михајловић Адам, Апатин, Апатин. 01-1028269-2021

Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-564 од 12.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 011454980 издата од 
ПУ Шабац на име Јанковић Душан, Шабац, Шабац. 

01-1028270-2021
Решењем ПУ Шабац број 2051-1-13-571 од 14.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 008202098 издата од ПУ 
Шабац на име Кузмић Дарко, Шабац, Шабац. 01-1028271-2021

Решењем ПС Владимирци број 205-43843-21 од 14.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 1096284 издата од ПС 
Владимирци на име Николић Саша, Власаница, Владимирци. 

01-1028272-2021
Решењем ПС Темерин број 2055-78-21 од 12.08.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010316145 издата од ПС 
Темерин на име Исак Мијатовић, Темерин, Темерин. 

01-1028273-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-78-2021 од 13.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0073811403 издата 
од ПС Темерин на име Јухас Јосип, Сириг, Темерин. 

01-1028274-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-21 од 13.08.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 007344608 издата од ПС 
Темерин на име Рацков Ђорђе, Темерин, Темерин. 

01-1028275-2021
Решењем ПУ Крагујевац број 205-43189-21 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 5098810 издата од ПУ 
Крагујевац на име Милосављевић Славица, Крагујевац, Ваљево. 

01-1028276-2021
Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-569 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006025271 издата од 
ПУ Шабац на име Поповић Сања, Шабац, Шабац. 

01-1028277-2021
Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-568 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010173086 издата од 
ПУ Шабац на име Максимовић Јована, Мајур, Шабац. 

01-1028278-2021
Решењем ПС Савски венац број 205.2-724-21 од 11.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007902272 издата од ПС 
Савски венац на име Зафировић Зорица, Нови Београд, Београд. 

01-1028279-2021
Решењем ПС Савски венац број 205.2-725-21 од 11.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010732176 издата од ПС 
Савски венац на име Максимовић Лука, Савски венац, Београд. 

01-1028280-2021
Решењем ПС Савски венац број 25.2-726-2021 од 

11.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
010964186 издата од ПС Обреновац на име Цимоти Саша, Обре-
новац, Београд. 01-1028281-2021

Решењем ПС Бачка Паланка број 205-236-21-139 од 
12.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 05079651 
издата од ПС Бачка Паланка на име Карољ Тот, Бачка Топола, 
Бачка Топола. 01-1028282-2021

Решењем ПС Бачка Топола број 205-236-21-138 од 
11.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
008899497 издата од ПС Бачка Топола на име Васиљ Виторац, 
Бачка Топола, Бачка Топола. 01-1028283-2021

Решењем ПС Лозница број 205-8-367-21 од 12.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 3954420 издата од ПС 
Лозница на име Сакић Драган, Цикоте, Лозница. 

01-1028284-2021
Решењем ПС Лозница број 205-8-297-21 од 23.08.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 9644741 издата од ПС 
Лозница на име Станојловић Дарко, Г. Сипуља, Лозница. 

01-1028285-2021
Решењем ПС Чукарица број 205.2-136-2021 од 08.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005900737 издата од ПС 
Раковица на име Петровић Александар, Нови Београд, Београд. 

01-1028286-2021

Решењем ПС Чукарица број 205.2-1301-21 од 07.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 011298242 издата од 
ПС Чукарица на име Дајић Никола, Чукарица, Београд. 

01-1028287-2021
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1300-21 од 06.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 608887 издата од ПС 
Чукарица на име Ердељан Милан, Чукарица, Београд. 

01-1028288-2021
Решењем ПС Барајево број 205-236-21 од 08.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 007241427 издата од ПС 
Барајево на име Јанковић Витомир, Баћевац, Барајево. 

01-1028289-2021
Решењем ПС Барајево број 205-237-21 од 08.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 003777910 издата од ПС 
Барајево на име Рађен Нада, Бождаревац, Барајево. 

01-1028290-2021
Решењем ПС Барајево број 205-235-21 од 07.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 01022249 издата од ПС 
Барајево на име Васиљевић Радмила, Чукарица, Београд. 

01-1028291-2021
Решењем ПС Савски венац број 205.2-720-21 од 08.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004946330 издата од 
ПС Савски венац на име Максимовић Милош, Савски венац, 
Београд. 01-1028292-2021

Решењем ПС Савски венац број 205.2-722-21 од 09.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 007760941 издата од 
ПС Стари Град на име Величковић Војин, Стари град, Београд. 

01-1028293-2021
Решењем ПС Савски венац број 205.2-721-21 од 09.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0060310709 издата 
од ПС Савски венац на име Јанковић Слободан, Савски венац, 
Београд. 01-1028294-2021

Решењем ПС Савски венац број 205.2-723-21 од 11.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 005852766 издата од 
ПС Савски венац на име Неагић Милорад, Савски венац, Београд. 

01-1028295-2021
Решењем ПС Апатин број 205-306 од 11.10.2021 проглаша-

ва се неважећим лична карта број 009936306 издата од ПС Апа-
тин на име Обрадовић Тања, Апатин, Апатин. 01-1028296-2021

Решењем ПУ Крагујевац број 205-43493-21 од 14.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 5322806 издата од ПУ 
Крагујевац на име Миленковић Јасмина, Крагујевац, Крагујевац. 

01-1028297-2021
Решењем ПУ Крагујевац број 205-43288-21 од 13.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10694875 издата од 
ПУ Крагујевац на име Краговић Деспот, Вињиште, Крагујевац. 

01-1028298-2021
Решењем ПУ Крагујевац број 205-4339-21 од 13.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10227864 издата од ПУ 
Крагујевац на име Филиповић Павле, Крагујевац, Крагујевац. 

01-1028299-2021
Решењем ПС Апатин број 205-74 од 14.10.2021 проглаша-

ва се неважећим лична карта број 002957754 издата од ПС Апа-
тин на име Медић Милан, Апатин, Апатин. 01-1028300-2021

Решењем ПС Апатин број 231-759 од 11.10.2021 проглаша-
ва се неважећим лична карта број 004231759 издата од ПС Апа-
тин на име Скленер Денис, Апатин, Апатин. 01-1028301-2021

Решењем ПУ Крагујевац број 205-44038-21 од 15.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 3401276 издата од ПУ 
Крагујевац на име Живковић Александар, Крагујевац, Крагујевац. 

01-1028302-2021
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1302-2021 од 07.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 01003517 издата од 
ПС Чукарица на име Вишковић Нина, Чукарица, Београд. 

01-1028303-2021
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1303-21 од 07.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 011311250 издата од 
ПС Раковица на име Сладаковић Лука, Чукарица, Београд. 

01-1028304-2021
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1299-21 од 06.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009951561 издата од 
ПС Чукарица на име Свркота Никола, Чукарица, Београд. 

01-1028305-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-45-21 од 12.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 007370210 издата од ПС 
Темерин на име Орос Игор, Темерин, Темерин. 01-1028306-2021

Решењем ПС Темерин број 205-370 од 13.05.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 028353700 издата од ПС 
Темерин на име Петровић Јовица, Темерин, Темерин. 

01-1028307-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-47-2021 од 13.05.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010127505 издата од 
ПУ Нови Сад на име Ковић Дарко, Темерин, Темерин. 

01-1028308-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-48-21 од 14.05.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 004296954 издата од ПС 
Србобран на име Олуић Никола, Сириг, Темерин. 

01-1028309-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-49-21 од 01.06.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 007253408 издата од ПС 
Темерин на име Сајлер Атила, Темерин, Темерин. 

01-1028310-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-50-1 од 01.06.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 004035982 издата од ПС 
Темерин на име Живановић Стојан, Темерин, Темерин. 

01-1028311-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-51-21 од 04.06.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 005336151 издата од ПС 
Темерин на име Бене Катарина, Темерин, Темерин. 

01-1028312-2021
Решењем ПС Темерин број 205-58-52-21 од 10.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0373797 издата од 
ПС Темерин на име Вучковић Милош, Темерин, Темерин. 

01-1028313-2021
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Решењем ПС Темерин број 205-5-53-24 од 14.06.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00533398 издата од ПУ 
Нови Сад на име Смиљанић Татјана, Бачки Јарак, Темерин. 

01-1028314-2021
Решењем ПС Темерин број 205-54-21 од 15.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 008155279 издата од ПС 
Темерин на име Ђурђевић Мирјана, Темерин, Темерин. 

01-1028315-2021
Решењем ПС Темерин број 205-56-21 од 25.06.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010688379 издата од ПС 
Темерин на име Коперец Рената, Темерин, Темерин. 

01-1028316-2021
Решењем ПС Темерин број 205-57-21 од 28.07.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 008135327 издата од ПС 
Темерин на име Врховац Нада, Темерин, Темерин. 

01-1028317-2021
Решењем ПС Темерин број 205-38729-21-1 од 29.06.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010019387 издата од 
ПС Темерин на име Спасић Вујић Драгана, Темерин, Темерин. 

01-1028318-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-60-21 од 01.07.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 205-5-60-21 издата од 
ПС Темерин на име Бабић Александар, Бачки Јарак, Темерин. 

01-1028319-2021
Решењем ПС Темерин број 205-8-22-21 од 08.03.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009518147 издата од ПС 
Темерин на име Гроздић Небојша, Темерин, Темерин. 

01-1028320-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-23-21 од 09.03.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010777897 издата од ПС 
Темерин на име Клауђеровић Стево, Темерин, Темерин. 

01-1028321-2021
Решењем ПС Темерин број 205-31030-21 од 09.03.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 013780304 издата од 
ПС Темерин на име Зороја Милош, Темерин, Темерин. 

01-1028322-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-25-21 од 12.03.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010397793 издата од ПС 
Темерин на име Томић Пилић Светлана, Темерин, Темерин. 

01-1028323-2021
Решењем ПС Темерин број 2058-5-26-21 од 17.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007192470 издата од 
ПС Темерин на име Кнежевић Драган, Бачки Јарак, Темерин. 

01-1028324-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-27-21 од 24.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 007675795 издата од ПС 
Темерин на име Самарџић Зорана, Темерин, Темерин. 

01-1028325-2021
Решењем ПС Темерин број 2055-285-21 од 24.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 006019069 издата од ПС 
Темерин на име Јерковић Душан, Бачки Јарак, Темерин. 

01-1028326-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-29-21 од 24.06.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010040739 издата од ПС 
Темерин на име Тепавац Мирослав, Темерин, Темерин. 

01-1028327-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-30-21 од 14.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00713966 издата од ПС 
Темерин на име Бараћ Мирослав, Сириг, Темерин. 

01-1028328-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-31-21 од 05.03.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010559955 издата од ПС 
Темерин на име Калуђеровић Марко, Темерин, Темерин. 

01-1028329-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-32-21 од 07.09.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009912031 издата од ПС 
Темерин на име Дани Силвиа, Темерин, Темерин. 

01-1028330-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-33-21 од 07.04.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009919766 издата од ПС 
Темерин на име Баћани Јожеф, Темерин, Темерин. 

01-1028331-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-34-21 од 13.04.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0104455 издата од ПС 
Темерин на име Ћосић Саша, Темерин, Темерин. 

01-1028332-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-35-21 од 13.04.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 004856820 издата од ПС 
Темерин на име Пекез Зоран, Темерин, Темерин. 

01-1028333-2021
Решењем ПС Темерин број 205-36-21 од 27.04.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 008106069 издата од ПС 
Темерин на име Станојевић Весна, Темерин, Темерин. 

01-1028334-2021
Решењем ПС Темерин број 205-58-37-21 од 28.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 01105404 издата од 
ПС Темерин на име Вулетић Марко, Бачки Јарак, Темерин. 

01-1028335-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-38-21 од 05.05.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 007318790 издата од ПС 
Темерин на име Зорић Ненад, Сириг, Темерин. 01-1028336-2021

Решењем ПС Темерин број 205-5-44-21 од 07.05.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 010043607 издата од ПС 
Жабаљ на име Стојков Данијела, Темерин, Темерин. 

01-1028337-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-40-21 од 29.06.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 003546233 издата од ПС 
Темерин на име Јовичић Биљана, Сириг, Темерин. 

01-1028338-2021
Решењем ПС Темерин број 205-541-21 од 05.09.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 008349589 издата од ПС 
Темерин на име Бајић Крсман, Бачки Јарак, Темерин. 

01-1028339-2021

Решењем ПС Темерин број 205-5-42-21 од 06.09.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 004492337 издата од ПС 
Темерин на име Печи Ференц, Темерин, Темерин. 

01-1028340-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-43-21 од 07.09.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 008428791 издата од ПС 
Темерин на име Костић Драган, Темерин, Темерин. 

01-1028341-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-44-21 од 11.05.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 006576457 издата од ПС 
Темерин на име Родић Милева, Бачки Јарак, Темерин. 

01-1028342-2021
Решењем ПС Лучани број 205-438700-21 од 14.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008020930 издата од 
ПС Лучани на име Петровић Душан, Лучане, Лучани. 

01-1028343-2021
Решењем ПУ Крагујевац број 205-4302/21 од 13.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10228849 издата од 
ПУ Крагујевац на име Миљковић Петра, Крагујевац, Крагујевац. 

01-1028344-2021
Решењем ПУ Крагујевац број 205-43286-21 од 13.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 205-43286-21 издата 
од ПУ Крагујевац на име Јокићевић Перишић Јелица, Крагује-
вац, Крагујевац. 01-1028345-2021

Решењем ПУ Крагујевац број 205-43196-21 од 12.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 11449225 издата од 
ПУ Крагујевац на име Југослава Нивић, Крагујевац, Крагујевац. 

01-1028346-2021
Решењем ПС Пожега број 205-181-21 од 26.08.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0106744770 издата од 
ПС Пожега на име Николић Славко, Пожега, Пожега. 

01-1028347-2021
Решењем ПС Нови Бечеј број 03-2005-86-21 од 04.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008504074 издата од 
ПС Нови Бечеј на име Халас Бисерка, Кумане, Нови Бечеј. 

01-1028348-2021
Решењем ПС Бачки Петровац број 20520-2021-43 

од 12.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
004813213 издата од ПС Бачки Петровац на име Лаћарак Јасна, 
Бачки Петровац, Бачки Петровац. 01-1028349-2021

Решењем ПС Апатин број 6775 од 11.10.2021 проглашава 
се неважећим лична карта број 00826775 издата од ПС Апатин 
на име Мишчевић Милена, Апат, Апатин. 01-1028350-2021

Решењем ПС Бојник број 205-44024-21 од 15.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 33400097 издата од ПС 
Бојник на име Османовић Јелена, Горњи Брестовац, Бојник. 

01-1028351-2021
Решењем ПС Бојник број 205-43734-21 од 14.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 7286034 издата од ПС 
Бојник на име Лазић Александра, Бојник, Бојник. 

01-1028352-2021
Решењем ПС Алибунар број 205-427007-21 од 08.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 7003936 издата од 
ПС Алибунар на име Скумпија Костинка, Локве, Алибунар. 

01-1028353-2021
Решењем ПС Алибунар број 205-4367-21-107 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 58188584 издата од 
ПС Алибунар на име Станчу Дејан, Локве, Алибунар. 01-

1028354-2021
Решењем ПС Алибунар број 205-4325-21 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 9524203 издата од 
ПС Алибунар на име Николић Стеван, Локве, Алибунар. 

01-1028355-2021
Решењем ПС Свилајнац број 205-42394-21 од 07.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008912276 издата од 
ПС Свилајнац на име Милићевић Ратко, Дубница, Свилајнац. 

01-1028356-2021
Решењем ПС Свилајнац број 205-117016-20 од 16.04.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008631173 издата од 
ПС Свилајнац на име Ивковић Лепосава, Свилајнац, Свилајнац. 

01-1028357-2021
Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-395-21 од 13.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009996727 издата од 
ПС Стара Пазова на име Пелемиш Немања, Стари Бановци, Ста-
ра Пазова. 01-1028358-2021

Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-396-21 од 13.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 007553913 издата од 
ПС Стара Пазова на име Николић Милка, Нова Пазова, Стара 
Пазова. 01-1028359-2021

Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-397-21 од 15.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 627798743 издата 
од ПС Стара Пазова на име Калембер Радослав, Нови Бановци, 
Стара Пазова. 01-1028360-2021

Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-391-21 од 12.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 4381330 издата од 
ПС Стара Пазова на име Сарић Слађана, Нови Бановци, Стара 
Пазова. 01-1028361-2021

Решењем ПС Бач број 205-1-56-21 од 06.09.2021 проглаша-
ва се неважећим лична карта број 0046515859 издата од ПС Бач 
на име Дервишевић Дражен, Вајска, Бач. 01-1028362-2021

Решењем ПУ Пећ број 205-2049-21 од 11.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 10962814 издата од ПУ Пећ 
на име Леденић Јасмин, Витомирица, Пећ. 01-1028363-2021

Решењем ПУ Пећ број 205-2055-21 од 11.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 73474023 издата од ПУ Пећ 
на име Мемеровић Љубица, Видање, Пећ. 01-1028364-2021

Решењем ПС Алибунар број 205-43306-21 од 12.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 0010916855 издата 
од ПС Алибунар на име Нинковић Бојан, Сакуле, Алибунар. 

01-1028365-2021
Решењем ПС Ариље број 205-86-21 од 08.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 004551874 издата од ПС 
Ариље на име Радојичић Миле, Трешњевица, Ариље. 

01-1028366-2021

Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-557 од 07.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 011114435 издата од 
ПУ Шабац на име Мирковић Момчило, Шабац, Шабац. 

01-1028367-2021
Решењем ПУ Шабац број 2051-21-13-555 од 06.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010851223 издата од 
ПУ Шабац на име Павковић Ивана, Шабац, Шабац. 

01-1028368-2021
Решењем ПУ Шабац број 205-41-21-13-553 од 05.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009645624 издата од 
ПУ Шабац на име Лолић Бојана, Шабац, Шабац. 

01-1028369-2021
Решењем ПС Брус број 2054-58-21 од 13.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 00862326644 издата од ПС 
Брус на име Бекрић Драгиња, Рибари, Брус. 01-1028370-2021

Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-560 од 08.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 005902134 издата од 
ПУ Шабац на име Лазић Живко, Шабац, Шабац. 

01-1028371-2021
Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-441-21 од 09.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007723863 издата од 
ПУ Шабац на име Петровић Славко, Шабац, Шабац. 

01-1028372-2021
Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-556 од 07.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010437585 издата од 
ПУ Шабац на име Благојевић Мирослав, Мајур, Шабац. 

01-1028373-2021
Решењем ПУ Шабац број 2051-21-13-559 од 18.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009546727 издата од 
ПУ Шабац на име Бојић Марија, Шабац, Шабац. 

01-1028374-2021
Решењем ПУ Шабац број 2051-21-13-558 од 08.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 06623163 издата од 
ПУ Шабац на име Јовановић Слободан, Шабац, Шабац. 

01-1028375-2021
Решењем ПУ Крагујевац број 205-42484-21 од 09.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 8033801 издата од 
ПУ Крагујевац на име Радаковић Стевановић Љиљана, Крагује-
вац, Крагујевац. 01-1028376-2021

Решењем ПУ Крагујевац број 205-40939-21 од 29.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 48906261 издата од 
ПУ Крагујевац на име Матовић Мирко, Крагујевац, Крагујевац. 

01-1028377-2021
Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-563 од 11.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006350985 издата од 
ПУ Шабац на име Кузмановић Петар, Шабац, Шабац. 

01-1028378-2021
Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-562 од 11.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010708715 издата од 
ПУ Шабац на име Цакић Далибор, Шабац, Шабац. 

01-1028379-2021
Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-163 од 08.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 09128301 издата од ПУ 
Шабац на име Танасић Зоран, Шабац, Шабац. 01-1028380-2021

Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-566 од 12.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 010113131 издата од 
ПУ Шабац на име Павловић Жељко, Скрађан, Шабац. 

01-1028381-2021
Решењем ПУ Чачак број 205-1-576-21 од 12.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0064879477 издата од 
ПУ Чачак на име Петровић Милорад, Чачак, Чачак. 

01-1028382-2021
Решењем ПУ Чачак број 205-1-579-21 од 12.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 003873798 издата од ПУ 
Чачак на име Ћосић Владан, Паковраће, Чачак. 01-1028383-2021

Решењем ПУ Чачак број 205-1-577-21 од 12.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 003484835 издата од ПУ 
Чачак на име Миљанић Миљковић Милена, Чачак, Чачак. 

01-1028384-2021
Решењем ПС Бајина Башта број 205-689-21 од 29.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 5143335 издата од ПС 
Бајина Башта на име Николић Милош, Заглавак, Бајина Башта. 

01-1028385-2021
Решењем ПС Ариље број 205-86-21 од 08.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 009768569 издата од ПС 
Ариље на име Бојовић Саша, Ариље, Ариље. 01-1028386-2021

Решењем ПС Беочин број 205-2-70-21 од 11.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 010413914 издата од ПС 
Беочин на име Мурина Елдин, Беочин, Беочин. 01-1028387-2021

Решењем ПС Коцељева број 205-43436-21 од 13.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 001459824 издата од 
ПС Коцељева на име Којић Ненад, Коцељева, Коцељева. 

01-1028388-2021
Решењем ПС Коцељева број 205-43423-21 од 13.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008733119 издата од 
ПС Коцељева на име Петровић Јован, Мали Бошњак, Коцељева. 

01-1028389-2021
Решењем ПУ Чачак број 205-1-578-21 од 12.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010518337 издата од ПУ 
Чачак на име Сјенчић Дејан, Трнава, Чачак. 01-1028390-2021

Решењем ПУ Крагујевац број 205-4210-21 од 07.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 9570602 издата од 
ПУ Крагујевац на име Максић Маја, Крагујевац, Крагујевац. 

01-1028391-2021
Решењем ПУ Крагујевац број 205-43083-21 од 11.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10597338 издата од ПУ 
Крагујевац на име Смоловић Младен, Крагујевац, Крагујевац. 

01-1028392-2021
Решењем ПУ Крагујевац број 205-42380-21 од 07.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 1074385380 издата 
од ПУ Крагујевац на име Вујовић Неда, Крагујевац, Крагујевац. 

01-1028393-2021
Решењем ПУ Крагујевац број 205-41728-21 од 05.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 112781872 издата од ПУ 
Крагујевац на име Арнаутовић Анђела, Крагујевац, Крагујевац. 

01-1028394-2021
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Решењем ПУ Крагујевац број 205-42391-21 од 07.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 4942430 издата од ПУ 
Крагујевац на име Максимовић Алекса, Крагујевац, Крагујевац. 

01-1028395-2021
Решењем ПС Оџаци број 205-42-135-2021 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010452530 издата од 
ПС Оџаци на име Богдановић Петра, Каравуково, Оџаци. 

01-1028396-2021
Решењем ПС Оџаци број 205-42-136-2021 од 14.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 011350778 издата од 
ПС Оџаци на име Тривуновић Ана, Бачки Брестовац, Оџаци. 

01-1028397-2021
Решењем ПУ Крагујевац број 205-42831-21 од 09.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 4912025 издата од ПУ 
Крагујевац на име Тимотијевић Надежда, Крагујевац, Крагујевац. 

01-1028398-2021
Решењем ПС Пожега број 205-185-21 од 08.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00521220 издата од ПС 
Пожега на име Крсмановић Гордана, Висибаба, Пожега. 

01-1028399-2021
Решењем ПС Пожега број 205-182-21 од 07.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0052668350 издата од 
ПС Пожега на име Јанковић Јелица, Бакионица, Пожега. 

01-1028400-2021
Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-537 од 11.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 5115620 издата од 
ПУ Зрењанин на име Анастасов Марија, Зрењанин, Зрењанин. 

01-1028401-2021
Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-536 од 11.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 11125649 издата од 
ПУ Зрењанин на име Јовчић Нина, Зрењанин, Зрењанин. 

01-1028402-2021
Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-535 од 11.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 8844798 издата од ПУ 
Зрењанин на име Јовановић Љепосава, Факарждин, Зрењанин. 

01-1028403-2021
Решењем ПУ Крагујевац број 205-42420-21 од 07.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 4370270 издата од ПУ 
Крагујевац на име Нектаријевић Михаила, Дивостин, Крагујевац. 

01-1028404-2021
Решењем ПС Сокобања број 205-11-112-21 од 11.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008823225 издата од 
ПС Сокобања на име Ивановић Бисерка, Рујевица, Соко Бања. 

01-1028405-2021
Решењем ПС Баточина број 205-8-52-2021 од 26.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 8909468 издата од 
ПС Баточина на име Младеновић Бојан, Бадњевац, Баточина. 

01-1028406-2021
Решењем ПУ Крагујевац број 205-42856-21 од 11.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 1035121 издата од 
ПУ Крагујевац на име Славковић Драгоје, Лужнице, Крагујевац. 

01-1028407-2021
Решењем ПУ Крагујевац број 205-42738-21 од 09.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 4256070 издата од 
ПУ Крагујевац на име Симић Иванка, Крагујевац, Крагујевац. 

01-1028408-2021
Решењем ПУ Крагујевац број 2305-42740-21 од 09.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 3887247 издата од 
ПУ Крагујевац на име Милосављевић Биљана, Крагујевац, Кра-
гујевац. 01-1028409-2021

Решењем ПУ Крагујевац број 205-42709-21 од 09.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 7206607 издата од ПУ 
Крагујевац на име Ремештар Стефан, Крагујевац, Крагујевац. 

01-1028410-2021
Решењем ПС Трстеник број 205-6-192-21 од 11.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 8995056 издата од 
ПС Трстеник на име Спасојевић Душан, Богдање, Трстеник. 

01-1028411-2021
Решењем ПС Трстеник број 205-6-191-21 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 80840421 издата од 
ПС Трстеник на име Радомировић Милан, Трстеник, Трстеник. 

01-1028412-2021
Решењем ПС Трстеник број 205-6-189-21 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 7752479 издата од 
ПС Трстеник на име Стошић Предраг, Трстеник, Трстеник. 

01-1028413-2021
Решењем ПС Мали Зворник број 20-420489-21 од 

11.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 4204889 
издата од ПС Мали Зворник на име Петковић Биљана, Велика 
река, Мали Зворник. 01-1028414-2021

Решењем ПС Мали Зворник број 205-4707943/21 од 
11.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 4707943 
издата од ПС Мали Зворник на име Радојчић Милан, Радаљ, 
Мали Зворник. 01-1028415-2021

Решењем ПС Владимирци број 205-43191-21 од 12.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 11028113 издата од 
ПС Владимирци на име Миловановић Радојко, Дебрц, Мали 
Зворник. 01-1028416-2021

Решењем ПС Ковачица број 205--125-21 од 07.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 004354641 издата од ПС 
Ковачица на име Моторожеску Валентин, Уздин, Ковачица. 

01-1028417-2021
Решењем ПУ Чачак број 205-1-580-21 од 13.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 005746462 издата од ПУ 
Чачак на име Ћубрк Сретина, Чачак, Чачак. 01-1028418-2021

Решењем ПС Сокобања број 205-11-113-21 од 12.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 007213264 издата од 
ПС Сокобања на име Глигоријевић Радиша, Сокобања, Соко Бања. 

01-1028419-2021
Решењем ПС Прибој број 205-2-109-21 од 13.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 004925968 издата од ПС 
Прибој на име Крушкоња Данило, Прибој, Прибој. 

01-1028420-2021

Решењем ПС Ивањица број 205-1-114-21 од 05.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 006205101 издата од 
ПС Ивањица на име Поповић Срећко, Бедина Варош, Ивањица. 

01-1028421-2021
Решењем ПС Ивањица број 205-1-119-21 од 12.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00579068520 издата од 
ПС Ивањица на име Бешевић Љиљана, Бедина Варош, Ивањица. 

01-1028422-2021
Решењем ПС Ивањица број 2051-120-21 од 15.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009712450 издата од ПС 
Ивањица на име Миленковић Томислав, Ивањица, Ивањица. 

01-1028423-2021
Решењем ПС Сента број 205-1-1-85-21 од 08.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 011035484 издата од ПС 
Сента на име Славнић Љубица, Сента, Сента. 01-1028424-2021

Решењем ПС Сента број 205-1-1-82-21 од 07.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 0059306332 издата од 
ПС Сента на име Бин Терез, Сента, Сента. 01-1028425-2021

Решењем ПС Сента број 205-1-84-21 од 08.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 010290383 издата од ПС 
Сента на име Попов Борис, Сента, Сента. 01-1028426-2021

Решењем ПС Сента број 205-1-1-83-21 од 08.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 008291967 издата од ПС 
Сента на име Андраш Хорти, Горњи брег, Сента. 

01-1028427-2021
Решењем ПС Сента број 205-41-1-82-21 од 04.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 004796490 издата од ПС 
Сента на име Тари Маргита, Сента, Сента. 01-1028428-2021

Решењем ПС Лучани број 205-4385-21 од 12.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 006374108 издата од ПС 
Лучани на име Обрадовић Михаило, Рти, Лучани. 

01-1028429-2021
Решењем ПС Сента број 205-1-1-79-21 од 01.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 01073888 издата од ПС 
Сента на име Колопмар Дора, Торњош, Сента. 01-1028430-2021

Решењем ПС Ковачица број 205-1-124-21 од 07.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 006836775 издата од 
ПС Ковачица на име Јурај Марко, Падина, Ковачица. 

01-1028431-2021
Решењем ПУ Лесковац број 205-3426-21 од 12.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 10179921 издата од ПУ 
Лесковац на име Синадиновић Словенка, Подримце, Лесковац. 

01-1028432-2021
Решењем ПУ Чачак број 205-1-572-21 од 11.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009787514 издата од ПУ 
Чачак на име Митровић Мирко, Доња Горевница, Чачак. 

01-1028433-2021
Решењем ПС Горњи Милановац број 205-2-171-21 

од 24.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
008914644 издата од ПС Горњи Милановац на име Поповић 
Слободанка, Горњи Милановац, Горњи Милановац. 

01-1028434-2021
Решењем ПУ Чачак број 2051-581-21 од 13.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0093502 издата од ПУ 
Чачак на име Премовић Ненад, Чачак, Чачак. 01-1028435-2021

Решењем ПУ Чачак број 205-1-574-21 од 12.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 0069446997 издата од 
ПУ Чачак на име Брајовић Росанда, Чачак, Чачак. 

01-1028436-2021
Решењем ПУ Чачак број 205-575-21 од 12.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 04109844 издата од ПУ Ча-
чак на име Аврамовић Вук, Чачак, Чачак. 01-1028437-2021

Решењем ПС Ковачица број 205-1126-21 од 13.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 006890161 издата од 
ПС Ковачица на име Прванов Богољуб, Црепаја, Ковачица. 

01-1028438-2021
Решењем ПС Александровац број 205-83-21 од 11.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008732639 издата од 
ПС Александровац на име Џамић Владан, Александровац, Алек-
сандровац. 01-1028439-2021

Решењем ПС Александровац број 205-82-21 од 07.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 005160637 издата од 
ПС Александровац на име Поповић Бранислав, Врбница, Алек-
сандровац. 01-1028440-2021

Решењем ПУ Ваљево број 25-42142-21-1 од 06.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 0037152322 издата 
од ПУ Ваљево на име Тепевац Синиша, Ваљево, Ваљево. 

01-1028441-2021
Решењем ПС Лебане број 205-4022-21 од 12.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009893614 издата од ПС 
Лебане на име Цветковић Гроздана, Лебане, Лебане. 

01-1028442-2021
Решењем ПУ Крагујевац број 205-42575-21 од 09.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 7331986 издата од ПУ 
Крагујевац на име Петровић Стефан, Крагујевац, Крагујевац. 

01-1028443-2021
Решењем ПУ Лесковац број 205-3382-21 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 01021863 издата од 
ПУ Лесковац на име Виденовић Валентина, Предејане варош, 
Лесковац. 01-1028444-2021

Решењем ПС Дољевац број 205-89-21 од 15.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 009482455 издата од ПС 
Дољевац на име Стаменковић Гордана, Малошиште, Дољевац. 

01-1028445-2021
Решењем ПУ Пећ број 205-43128-21 од 12.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 52086877 издата од ПУ Пећ 
на име Белошевић Владана, Крагујевац, Крагујевац. 

01-1028446-2021
Решењем ПУ Крагујевац број 205-40807-21 од 01.12.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10474881 издата од ПУ 
Крагујевац на име Михаиловић Марија, Крагујевац, Крагујевац. 

01-1028447-2021

Решењем ПУ Крагујевац број 205-41394-21 од 12.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 9274816 издата од ПУ 
Крагујевац на име Лазаревић Радмила, Крагујевац, Крагујевац. 

01-1028448-2021
Решењем ПС Бачка Паланка број 205-40064-21 од 

23.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
009586214 издата од ПС Бачка Паланка на име Хурак Зуза, Сил-
баш, Бачка Паланка. 01-1028449-2021

Решењем ПС Бачка Паланка број 205-41874-21 од 
06.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
006530043 издата од ПС Бачка Паланка на име Атанацков Миро-
слав, Бачка Паланка, Бачка Паланка. 01-1028450-2021

Решењем ПС Бачка Паланка број 205-41846-21 од 
06.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00706879 
издата од ПС Бачка Паланка на име Поњевић Миленко, Обро-
вац, Бачка Паланка. 01-1028451-2021

Решењем ПС Бачка Паланка број 205-40517/21 од 
28.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
011221715 издата од ПС Бачка Паланка на име Јулишка Тома-
шек, Бачка Паланка, Бачка Паланка. 01-1028452-2021

Решењем ПС Инђија број 205-7-194-21 од 12.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 004720202 издата од ПС 
Инђија на име Шегуљ Јованка, Нови Сланкамен, Инђија. 

01-1028453-2021
Решењем ПС Инђија број 205-7-195-21 од 13.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 075982 издата од ПС Ин-
ђија на име Косановић Никола, Инђија, Инђија. 01-1028454-2021

Решењем ПС Инђија број 205-7-192-21 од 11.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 004491788 издата од ПС 
Инђија на име Шкорић Илијана, Инђија, Инђија. 

01-1028455-2021
Решењем ПС Темерин број 205-581-21 од 26.09.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 007592409 издата од ПС 
Темерин на име Делић Михајло, Бачки Јарак, Темерин. 

01-1028456-2021
Решењем ПС Темерин број 205-8-82-21 од 31.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 01224366 издата од ПС 
Темерин на име Зорић Мирјана, Сириг, Темерин. 

01-1028457-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-83-21 од 31.08.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009916270 издата од ПС 
Темерин на име Медић Сања, Темерин, Темерин. 

01-1028458-2021
Решењем ПС Темерин број 3084 од 07.09.2021 проглашава 

се неважећим лична карта број 00930303084 издата од ПС Теме-
рин на име Зорић Милан, Темерин, Темерин. 01-1028459-2021

Решењем ПС Темерин број 205-8-85-2021 од 13.09.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 003900795 издата од 
ПС Темерин на име Гргић Гордана, Сириг, Темерин. 

01-1028460-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-86-2021 од 08.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 07118216 издата од 
ПС Темерин на име Марјановић Горан, Темерин, Темерин. 

01-1028461-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-87-21 од 08.09.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0083141112 издата од 
ПС Темерин на име Козомора Марко, Темерин, Темерин. 

01-1028462-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-88-2021 од 13.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0056874455 издата 
од ПС Темерин на име Ђукић Марија, Темерин, Темерин. 

01-1028463-2021
Решењем ПС Темерин број 6935 од 16.09.2021 проглашава 

се неважећим лична карта број 0046263935 издата од ПС Теме-
рин на име Немет Михаљ, Темерин, Темерин. 01-1028464-2021

Решењем ПС Темерин број 205-5-90-21 од 16.09.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 010112436 издата од ПС 
Темерин на име Глигорић Тамара, Сириг, Темерин. 

01-1028465-2021
Решењем ПС Темерин број 202-5-91-21 од 16.09.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0085494063 издата од 
ПС Темерин на име Војводић Гордана, Темерин, Темерин. 

01-1028466-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-92-21 од 16.09.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 006455202 издата од ПС 
Темерин на име Којић Миленко, Темерин, Темерин. 

01-1028467-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-963-21 од 21.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 00335636 издата од 
ПС Темерин на име Деме Чаба, Темерин, Темерин. 

01-1028468-2021
Решењем ПС Темерин број 205-94 од 21.09.2021 проглаша-

ва се неважећим лична карта број 004818522 издата од ПС Теме-
рин на име Будумир Зорка, Темерин, Темерин. 01-1028469-2021

Решењем ПС Темерин број 205-5-95-21 од 21.09.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 010604473 издата од ПС 
Темерин на име Печи Атила, Темерин, Темерин. 

01-1028470-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-96-21 од 04.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010343361 издата од ПС 
Темерин на име Ерцег Душан, Сириг, Темерин. 01-1028471-2021

Решењем ПС Темерин број 205-5-97-21 од 05.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 007637314 издата од ПС 
Темерин на име Новковвић Милан, Темерин, Темерин. 

01-1028472-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-98-21 од 07.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009255968 издата од ПС 
Темерин на име Шарњаи Тибор, Темерин, Темерин. 

01-1028473-2021
Решењем ПС Темерин број 205-1-99-21 од 07.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 005534470 издата од ПС 
Темерин на име Мијаџевић Ратко, Бачки Јарак, Темерин. 

01-1028474-2021
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Решењем ПС Темерин број 205-5-100-21 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007820637 издата од 
ПС Темерин на име Шебешћен Утази, Темерин, Темерин. 

01-1028475-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-101-21 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010802246 издата од 
ПС Темерин на име Вуковић Јелена, Бачки Јарак, Темерин. 

01-1028476-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-61-21 од 02.07.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 003180222 издата од ПС 
Темерин на име Томић Нада, Темерин, Темерин. 

01-1028477-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-62-21 од 09.08.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 006404195 издата од ПС 
Темерин на име Ћурчић Станко, Сириг, Темерин. 

01-1028478-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-63-21 од 19.09.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 02991016 издата од ПС 
Темерин на име Фан Златко, Темерин, Темерин. 01-1028479-2021

Решењем ПС Темерин број 205-64-21 од 19.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 0102929249 издата од 
ПС Темерин на име Росић Иван, Бачки Јарак, Темерин. 

01-1028480-2021
Решењем ПС Темерин број 796 од 19.07.2021 проглашава 

се неважећим лична карта број 001078976 издата од ПС Темерин 
на име Ђокић Драгана, Бачки Јарак, Темерин. 01-1028481-2021

Решењем ПС Темерин број 205-5-66-21 од 20.07.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 0103054021 издата од 
ПС Темерин на име Грубиша Милана, Бачки Јарак, Темерин. 

01-1028482-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-67-21 од 26.07.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0039323441 издата од 
ПС Темерин на име Хевер Роберт, Темерин, Темерин. 

01-1028483-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-69-21 од 27.07.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009921058 издата од ПС 
Темерин на име Раденковић Лазар, Темерин, Темерин. 

01-1028484-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-89-21 од 19.08.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0042881002 издата од 
ПС Темерин на име Лахош Кристина, Темерин, Темерин. 

01-1028485-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-71-21 од 29.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 004748549 издата од ПС 
Темерин на име Кљајић Огњен, Темерин, Темерин. 

01-1028486-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-72-21 од 28.07.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 005416495 издата од ПС 
Темерин на име Царевић Радомир, Бачки Јарак, Темерин. 

01-1028487-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-73-21 од 30.07.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 003092379 издата од ПС 
Темерин на име Бркић Деан, Бачки Јарак, Темерин. 

01-1028488-2021
Решењем ПС Темерин број 2055-74-21 од 05.08.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 102523930 издата од ПС 
Темерин на име Пушкаш Јожеф, Темерин, Темерин. 

01-1028489-2021
Решењем ПС Темерин број 205-7-75-21 од 11.08.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010720166 издата од ПС 
Темерин на име Пијуновић Анастасија, Бачки Јарак, Темерин. 

01-1028490-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-76-21 од 11.08.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 007116522 издата од ПС 
Темерин на име Тепић Радимирка, Темерин, Темерин. 

01-1028491-2021
Решењем ПС Темерин број 205-5-77-21 од 12.08.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0108287974 издата од 
ПС Темерин на име Калкан Бојан, Темерин, Темерин. 

01-1028492-2021
Решењем ПС Темерин број 205-8-2340 од 11.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 005301370 издата од ПС 
Темерин на име Васић Ката, Темерин, Темерин. 01-1028493-2021

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2327 од 08.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 67432991 издата од ПС Бачка 
Паланка на име Сабљић Винка, Сремска Каменица, Нови Сад. 

01-1028494-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2329 од 11.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00555263 издата од ПУ 
Нови Сад на име Деспотов Манда, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028495-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-241 од 12.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 008224765 издата од ПУ 
Нови Сад на име Бониж Ана, Руменка, Нови Сад. 

01-1028496-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2317 од 07.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 4017868 издата од ПУ 
Нови Сад на име Бусаћ Стефан, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028497-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2302 од 06.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 10980020 издата од ПУ 
Нови Сад на име Бугарски Зоран, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028498-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058/-2114 од 15.09.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 10571498 издата од ПУ 
Нови Сад на име Лактош Роберт, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028499-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2314 од 07.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 10439292 издата од ПУ 
Нови Сад на име Илић Ђорђе, Буковац, Нови Сад. 

01-1028500-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2347 од 12.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0062030643 издата од ПУ 
Нови Сад на име Деспотов Гордана, Петроварадин, Нови Сад. 

01-1028501-2021

Решењем ПУ Нови Сад број 005-8-2364 од 12.09.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 0069209302 издата од 
ПУ Нови Сад на име Драгићев Мија, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028502-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2362 од 12.09.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 112962038 издата од ПУ 
Нови Сад на име Јевтић Радован, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028503-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2351 од 12.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010530643 издата од ПУ 
Нови Сад на име Мирковић Тара, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028504-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2631 од 12.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 004587448 издата од ПУ 
Нови Сад на име Дукић Марица, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028505-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2289 од 05.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 9981918 издата од ПУ 
Нови Сад на име Пачарић Александар, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028506-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2322 од 08.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 9776992 издата од ПУ 
Нови Сад на име Нешовић Дубравка, Футог, Нови Сад. 

01-1028507-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-223346 од 11.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0071711081 издата од 
ПУ Нови Сад на име Вучетић Мирослав, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028508-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-1495 од 09.07.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 008235773 издата од ПУ 
Нови Сад на име Пајдић Горан, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028509-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2308 од 07.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 8188206 издата од ПУ 
Нови Сад на име Срдић Слађана, Футог, Нови Сад. 

01-1028510-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2311 од 07.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 4413434 издата од ПУ 
Нови Сад на име Бубњевић Миља, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028511-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2296 од 05.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 8932076 издата од ПУ 
Нови Сад на име Гајић Маријана, Футог, Нови Сад. 

01-1028512-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2313 од 07.09.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 10071765 издата од ПУ 
Нови Сад на име Дринић Маја, Горње Сајлово, Нови Сад. 

01-1028513-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2342 од 12.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010181650 издата од ПУ 
Нови Сад на име Стојановић Душан, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028514-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2331 од 11.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010246633 издата од ПУ 
Нови Сад на име Бачлија Ружица, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028515-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2365 од 13.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00817634 издата од ПУ 
Нови Сад на име Антић Љубица, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028516-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2354 од 12.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 10022556 издата од ПУ 
Нови Сад на име Крстић Данијела, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028517-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2293 од 05.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 11070300 издата од ПУ 
Нови Сад на име Бећири Ненад, Ветерник, Нови Сад. 

01-1028518-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2299 од 06.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 8603429 издата од ПУ 
Нови Сад на име Милутиновић Миланка, Буковац, Нови Сад. 

01-1028519-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-267 од 04.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 11130985 издата од ПУ 
Нови Сад на име Станикић Марсеј, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028520-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2367 од 13.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010140024 издата од ПУ 
Нови Сад на име Додић Сава, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028521-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2357 од 12.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 7617628 издата од ПУ 
Нови Сад на име Торбица Саша, Петроварадин, Нови Сад. 

01-1028522-2021
Решењем ПС Нова Црња број 041-225-819/21 од 07.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009075914 издата од 
ПС Нова Црња на име Лујанов Оливера, Српска Црња, Српска 
Црња. 01-1028523-2021

Решењем ПС Бела Паланка број 205-57-21 од 30.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 0099282988 издата 
од ПС Бела Паланка на име Гуњић Мануела, Бела Паланка, Бела 
Паланка. 01-1028524-2021

Решењем ПС Лозница број 205-368-21 од 12.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 8890346 издата од ПС 
Лозница на име Савић Зорка, Трбушница, Лозница. 

01-1028525-2021
Решењем ПС Лозница број 205-8-366-21 од 11.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 9984010 издата од ПС 
Лозница на име Обрадовић Владимир, Клупци, Лозница. 

01-1028526-2021
Решењем ПС Лозница број 205-8-370-21 од 13.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 363100 издата од ПС 
Лозница на име Ковачевић Јасна, Лозница, Лозница. 

01-1028527-2021

Решењем ПС Деспотовац број 205-5499-21 од 08.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 004220611 издата од ПС 
Деспотовац на име Миленковић Нина, Деспотовац, Деспотовац. 

01-1028528-2021
Решењем ПС Деспотовац број 285-19-31 од 08.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0083122429 издата 
од ПС Деспотовац на име Радосављевић Млађа, Деспотовац, 
Деспотовац. 01-1028529-2021

Решењем ПУ Ваљево број 205-43324-2021 од 12.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 006283864 издата од 
ПУ Ваљево на име Бабић Милован, Ваљево, Ваљево. 

01-1028530-2021
Решењем ПУ Ваљево број 205-43348-2021 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 01108570701 издата 
од ПУ Ваљево на име Илић Огњен, Дивчибаре, Ваљево. 

01-1028531-2021
Решењем ПУ Ваљево број 205-4334-21 од 12.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 01343867 издата од ПУ 
Ваљево на име Марковић Никола, Ваљево, Ваљево. 

01-1028532-2021
Решењем ПС Пландиште број 205-4-51-21 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0073095790 издата од 
ПС Пландиште на име Лечић Драган, Хајдучица, Пландиште. 

01-1028533-2021
Решењем ПС Свилајнац број 205-42889-21 од 11.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 00826020 издата од 
ПС Свилајнац на име Пајкић Миодраг, Тропоње, Свилајнац. 

01-1028534-2021
Решењем ПС Свилајнац број 205-42908/21 од 11.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009672056 издата од 
ПС Свилајнац на име Јовановић Габријела, Бобово, Свилајнац. 

01-1028535-2021
Решењем ПС Стари Град број 205.2-780-21 од 07.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0057157877 издата од 
ПС Стари Град на име Драгићевић Снежана, Стари град, Београд. 

01-1028536-2021
Решењем ПС Стари Град број 205.2-779-21 од 06.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0081878911 издата 
од ПУ Београд на име Ћирковић Слободан, Звездара, Београд. 

01-1028537-2021
Решењем ПС Стари Град број 205.2-778-21 од 06.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009048819 издата од 
ПС Нови Београд на име Ратковић Бранка, Нови Београд, Београд. 

01-1028538-2021
Решењем ПУ Смедерево број 205-1294 од 23.08.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 003498715 издата од ПУ 
Смедерево на име Мијаиловић Светислав, Биновац, Смедерево. 

01-1028539-2021
Решењем ПС Ковачица број 205-1-127-21 од 14.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004620234 издата од 
ПС Ковачица на име Латовљев Миланка, Црепаја, Ковачица. 

01-1028540-2021
Решењем ПС Ковачица број 2051-112-21 од 30.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010293858 издата од 
ПС Ковачица на име Горановић Милица, Идвор, Ковачица. 

01-1028541-2021
Решењем ПУ Крагујевац број 205-43192-21 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 1088405 издата од 
ПУ Крагујевац на име Аксентијевић Недељка, Крагујевац, Кра-
гујевац. 01-1028542-2021

Решењем ПС Богатић број 205-4437-21 од 10.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 0081525533 издата од ПС 
Богатић на име Лазаревић Драгутин, Крагујевац, Крагујевац. 

01-1028543-2021
Решењем ПС Жабаљ број 205-4-110-21 од 18.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00337878345 издата од 
ПС Жабаљ на име Бечејац Милан, Чуруг, Жабаљ. 

01-1028544-2021
Решењем ПС Жабаљ број 205-1-109-21 од 18.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 003521858 издата од ПС 
Жабаљ на име Марковић Марко, Чуруг, Жабаљ. 01-1028545-2021

Решењем ПС Жабаљ број 205-1-107-21 од 18.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 006839219 издата од ПС 
Жабаљ на име Јовановић Небојша, Шајкаш, Жабаљ. 

01-1028546-2021
Решењем ПУ Краљево број 205-6-602-21 од 13.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010763771 издата од 
ПУ Краљево на име Савић Младен, Краљево, Краљево. 

01-1028547-2021
Решењем ПУ Краљево број 205-6-603-2021 од 13.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004939660 издата од 
ПУ Краљево на име Рафаиловић Милорад, Врба, Краљево. 

01-1028548-2021
Решењем ПУ Краљево број 205-6-604-2021 од 13.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 003416288 издата од 
ПУ Краљево на име Радосављевић Миланко, Дедевица, Краљево. 

01-1028549-2021
Решењем ПУ Краљево број 205-6-607-2021 од 14.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010220883 издата од 
ПУ Краљево на име Недељковић Јован, Краљево, Краљево. 

01-1028550-2021
Решењем ПУ Краљево број 205-6-601-2021 од 13.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005138987 издата од 
ПУ Краљево на име Марковић Сабиха, Краљево, Краљево. 

01-1028551-2021
Решењем ПУ Краљево број 205-63-599-2021 од 13.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004521901 издата од 
ПУ Краљево на име Филиповић Славица, Метикош, Краљево. 

01-1028552-2021
Решењем ПУ Краљево број 205-6-605-2021 од 13.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0107855858 издата од 
ПУ Краљево на име Симоновић Танкосава, Краљево, Краљево. 

01-1028553-2021
Решењем ПС Пландиште број 205-4-50-21 од 05.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005351880 издата од 
ПС Пландиште на име Михаеил Тот, Маргита, Пландиште. 

01-1028554-2021



133 / 31. ХII 2021. 9
Решењем ПС Кула број 205-508-21 од 19.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 01211209 издата од ПС 
Кула на име Узелац Недељко, Црвенка, Кула. 01-1028555-2021

Решењем ПУ Кикинда број 55-205-6-219 од 13.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 004080384 издата од 
ПУ Кикинда на име Онозо Снежана, Кикинда, Кикинда. 

01-1028556-2021
Решењем ПУ Кикинда број 55-205-6-218 од 13.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004737612 издата од 
ПУ Кикинда на име Тутић Миланка, Кикинда, Кикинда. 

01-1028557-2021
Решењем ПУ Кикинда број 55-205-6-216 од 07.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0051668560 издата 
од ПУ Кикинда на име Чепелник Хуго, Кикинда, Кикинда. 

01-1028558-2021
Решењем ПУ Кикинда број 55-205-6-217 од 07.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010075999 издата од 
ПУ Кикинда на име Ферковић Милош, Мокрин, Кикинда. 

01-1028559-2021
Решењем ПУ Кикинда број 55-205-6-214 од 05.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 003816620 издата од 
ПУ Кикинда на име Бибер Роберт, Мокрин, Кикинда. 

01-1028560-2021
Решењем ПУ Лесковац број 205-3484-21 од 15.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 105253 издата од ПУ 
Лесковац на име Камберовић Маргита, Лесковац, Лесковац. 

01-1028561-2021
Решењем ПУ Лесковац број 205-3455-21 од 14.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 7657659 издата од 
ПУ Лесковац на име Стаменковић Весна, Лесковац, Лесковац. 

01-1028562-2021
Решењем ПУ Лесковац број 205-3388-21 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 7893367 издата од 
ПУ Лесковац на име Миловановић Мирослав, Предејане село, 
Лесковац. 01-1028563-2021

Решењем ПУ Лесковац број 205-3517-21 од 19.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 10611708 издата од 
ПУ Лесковац на име Антић Никола, Лесковац, Лесковац. 

01-1028564-2021
Решењем ПУ Лесковац број 205-3423-21 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 3482647 издата од 
ПУ Лесковац на име Живадиновић Марија, Лесковац, Лесковац. 

01-1028565-2021
Решењем ПУ Лесковац број 205-3435-21 од 14.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 64944601 издата од 
ПУ Лесковац на име Миленковић Гордана, Разгојна, Лесковац. 

01-1028566-2021
Решењем ПУ Лесковац број 205-3434-21 од 14.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 4798467 издата од 
ПУ Лесковац на име Аметовић Розика, Лесковац, Лесковац. 

01-1028567-2021
Решењем ПУ Лесковац број 205-3427-21 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 74838085 издата од 
ПУ Лесковац на име Алексић Славољуб, Грделица, Лесковац. 

01-1028568-2021
Решењем ПУ Чачак број 205-1-588-21 од 15.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0091622502 издата од 
ПУ Чачак на име Петковић Милан, Јежевица, Чачак. 

01-1028569-2021
Решењем ПС Аранђеловац број 205-43178-21 од 13.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0095763533 издата 
од ПС Аранђеловац на име Томић Селена, Аранђеловац, Аран-
ђеловац. 01-1028570-2021

Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-539 од 13.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 8312786 издата од 
ПУ Зрењанин на име Јонел Царан, Ечка, Зрењанин. 

01-1028571-2021
Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-538 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 5401982 издата од 
ПУ Зрењанин на име Станков Љубинко, Орловат, Зрењанин. 

01-1028572-2021
Решењем ПС Деспотовац број 205-5708-21 од 18.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009304961 издата од 
ПС Деспотовац на име Милорадовић Милостива, Медвеђа, Де-
спотовац. 01-1028573-2021

Решењем ПС Деспотовац број 205-5562-21 од 15.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 003120987 издата од ПС 
Деспотовац на име Обрадовић Станоје, Грабовица, Деспотовац. 

01-1028574-2021
Решењем ПУ Кикинда број 55-205-6-190 од 14.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0090635361 издата 
од ПУ Кикинда на име Марковљев Божана, Кикинда, Кикинда. 

01-1028575-2021
Решењем ПС Шид број 205-42409-21 од 07.09.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 008137745 издата од ПС 
Шид на име Глушац Саша, Шид, Шид. 01-1028576-2021

Решењем ПС Шид број 205-42626-21 од 08.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 011070255 издата од ПС 
Шид на име Мијатовић Перица, Шид, Шид. 01-1028577-2021

Решењем ПС Шид број 205-43198-21 од 12.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 01100827 издата од ПС 
Шид на име Лазаров Данијела, Бачинци, Шид. 01-1028578-2021

Решењем ПС Шид број 205-42964-21 од 11.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 003532188 издата од ПС 
Шид на име Радојевић Мирослав, Илинци, Шид. 

01-1028579-2021
Решењем ПС Прешево број 205-175-21 од 06.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 005812176 издата од ПС 
Прешево на име Нуредини Ширдел, Рајинце, Прешево. 

01-1028580-2021
Решењем ПС Прешево број 205-172-21 од 05.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0109645 издата од ПС 
Прешево на име Сулјмани Флорије, Прешево, Прешево. 

01-1028581-2021

Решењем ПС Прешево број 205-170-21 од 29.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 01052487 издата од ПС 
Прешево на име Ајдини Фитим, Прешево, Прешево. 

01-1028582-2021
Решењем ПС Прешево број 205-469-21 од 29.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0687545 издата од ПС 
Прешево на име Саћипи Ндерим, Ораовица, Прешево. 

01-1028583-2021
Решењем ПС Прешево број 205-168-21 од 30.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009279789 издата од ПС 
Прешево на име Букуроше Бећири, Ораовица, Прешево. 

01-1028584-2021
Решењем ПС Прешево број 205-167-21 од 28.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010912482 издата од ПС 
Прешево на име Ихељи Ардита, Илинце, Прешево. 

01-1028585-2021
Решењем ПС Прешево број 205-166-21 од 27.09.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010645518 издата од ПС 
Прешево на име Далипи Ресул, Големи Дол, Прешево. 

01-1028586-2021
Решењем ПС Прешево број 205-165-21 од 28.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 09547915 издата од ПС 
Прешево на име Муслиу Ерол, Прешево, Прешево. 

01-1028587-2021
Решењем ПС Прешево број 205-140-21 од 02.09.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009920541 издата од ПС 
Прешево на име Ахмед Мехмети, Прешево, Прешево. 

01-1028588-2021
Решењем ПС Свилајнац број 205-495-21 од 07.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 006010997 издата од ПС 
Свилајнац на име Аксић Моника, Кушиљево, Свилајнац. 

01-1028589-2021
Решењем ПС Свилајнац број 205-42986-21 од 11.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006869503 издата од 
ПС Свилајнац на име Томић Новка, Кушиљево, Свилајнац. 

01-1028590-2021
Решењем ПС Свилајнац број 205-43117-21 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008586585 издата од 
ПС Свилајнац на име Станојевић Љубомир, Дубље, Свилајнац. 

01-1028591-2021
Решењем ПС Свилајнац број 205-4311-21 од 12.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0066845692 издата од ПС 
Свилајнац на име Милановић Марија, Свилајнац, Свилајнац. 

01-1028592-2021
Решењем ПУ Ниш број 1522 од 13.10.2021 проглашава се 

неважећим лична карта број 003735937 издата од ПУ Ниш на 
име Крстић Милена, Ниш, Ниш. 01-1028593-2021

Решењем ПУ Ниш број 1532 од 15.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 00334892 издата од ПУ Ниш на име 
Манчић Душан, Ниш, Ниш. 01-1028594-2021

Решењем ПУ Ниш број 1527 од 14.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 006472836 издата од ПУ Ниш на 
име Младеновић Слободан, Ниш, Ниш. 01-1028595-2021

Решењем ПУ Ниш број 1523 од 13.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 004805912 издата од ПУ Ниш на 
име Жикић Братислав, Ниш, Ниш. 01-1028596-2021

Решењем ПУ Ниш број 1533 од 15.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 005747127 издата од ПУ Ниш на 
име Станчић Саша, Ниш, Ниш. 01-1028597-2021

Решењем ПУ Ниш број 1500 од 11.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 00375072025 издата од ПУ Пришти-
на на име Јефтић Бојана, Ниш, Ниш. 01-1028598-2021

Решењем ПУ Ниш број 1504 од 11.09.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 010986906 издата од ПУ Ниш на 
име Цветановић Стефан, Ниш, Ниш. 01-1028599-2021

Решењем ПУ Ниш број 1503 од 15.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 008643027 издата од ПУ Ниш на 
име Динић Јовица, Ниш, Ниш. 01-1028600-2021

Решењем ПУ Ниш број 1528 од 19.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 005720294 издата од ПУ Ниш на 
име Спасић Саша, Ниш, Ниш. 01-1028601-2021

Решењем ПУ Ниш број 1495 од 13.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 20327100 издата од ПУ Ниш на име 
Матић Снежана, Нишка Бања, Ниш. 01-1028602-2021

Решењем ПУ Ниш број 1529 од 14.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 0070208733 издата од ПУ Ниш на 
име Денић Зоран, Нишка Бања, Ниш. 01-1028603-2021

Решењем ПУ Ниш број 1520 од 13.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број ПУ Ниш издата од ПУ Ниш на име 
Милојевић Милица, Ниш, Ниш. 01-1028604-2021

Решењем ПС Свриљг број 1524 од 13.10.2021 проглашава 
се неважећим лична карта број 005724126 издата од ПС Свриљг 
на име Светозаревић Неда, Ниш, Ниш. 01-1028605-2021

Решењем ПУ Ниш број 1542 од 18.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 009836441 издата од ПУ Ниш на 
име Петровић Бојан, Ниш, Ниш. 01-1028606-2021

Решењем ПУ Ниш број 1536 од 22.11.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 004841190 издата од ПУ Приштина 
на име Абази Гиљтен, Ниш, Ниш. 01-1028607-2021

Решењем ПУ Ниш број 1539 од 18.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 010480191 издата од ПУ Ниш на 
име Петковић Миљана, Брзи Брод, Ниш. 01-1028608-2021

Решењем ПУ Ниш број 1537 од 18.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 1107203792 издата од ПУ Ниш на 
име Павловић Игор, Ниш, Ниш. 01-1028609-2021

Решењем ПУ Чачак број 205-1-573-21 од 12.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 00976153 издата од ПУ 
Чачак на име Дивљаковић Лука, Чачак, Чачак. 01-1028610-2021

Решењем ПУ Чачак број 205-1-583-21 од 14.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 007583310 издата од ПУ 
Чачак на име Бркљача Бојана, Чачак, Чачак. 01-1028611-2021

Решењем ПС Пожега број 205-1894-21 од 08.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 01036461 издата од ПС 
Пожега на име Крмсановић Лазар, Доња Добриња, Пожега. 

01-1028612-2021

Решењем ПС Лучани број 205-421329-21 од 18.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 0114935635 издата 
од ПС Лучани на име Алемпијевић Иван, Лучани, Лучани. 

01-1028613-2021
Решењем ПУ Чачак број 205-1-586-21 од 15.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00954293211 издата од 
ПУ Чачак на име Гајић  Драгана, Трбушани, Чачак. 

01-1028614-2021
Решењем ПУ Чачак број 205-1-578-21 од 15.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 007401932 издата од ПУ 
Чачак на име Јелић Ђорђе, Чачак, Чачак. 01-1028615-2021

Решењем ПУ Шабац број 2051-21-13-583 од 18.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 005525234 издата од 
ПУ Шабац на име Марјановић Деан, Шабац, Шабац. 

01-1028616-2021
Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-582 од 10.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010791137 издата од 
ПУ Шабац на име Илић Александар, Шабац, Шабац. 

01-1028617-2021
Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-580 од 18.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 011791914 издата од 
ПУ Шабац на име Ферзановић Вања, Шабац, Шабац. 

01-1028618-2021
Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-578 од 18.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 06322040 издата од 
ПУ Шабац на име Магашић Биљана, Шабац, Шабац. 

01-1028619-2021
Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-576 од 14.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0049994099 издата 
од ПУ Шабац на име Марковић Миленко, М. Прњавор, Шабац. 

01-1028620-2021
Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-574 од 14.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010039494 издата од 
ПУ Шабац на име Вундук Марко, Шабац, Шабац. 

01-1028621-2021
Решењем ПУ Шабац број 2051-21-13-573 од 14.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010205887 издата од 
ПУ Суботица на име Марковић Драгољуб, Шабац, Шабац. 

01-1028622-2021
Решењем ПС Богатић број 205-4425-21 од 10.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 005910654 издата од ПС 
Богатић на име Нинковић Милена, Богатић, Богатић. 

01-1028623-2021
Решењем ПС Беочин број 2052-72-21 од 14.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00825738 издата од ПС 
Беочин на име Мајсторовић Наталија, Беочин, Беочин. 

01-1028624-2021
Решењем ПС Петровац број 2058-144-21 од 06.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 01043700 издата од 
ПС Петровац на име Миленковић Стефан, Бусур, Петровац на 
Млави. 01-1028625-2021

Решењем ПС Петровац број 2058-146-21 од 11.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 11426365 издата од 
ПС Петровац на име Поповић Теодора, Каменово, Петровац на 
Млави. 01-1028626-2021

Решењем ПС Петровац број 205-8-145-21 од 11.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 01030988 издата од ПС 
Петровац на име Васић Јована, Петровац, Петровац на Млави. 

01-1028627-2021
Решењем ПС Житиште број 03-205-74-61-21 од 13.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 01067681 издата од 
ПС Житиште на име Кандић Лука, Торак, Житиште. 

01-1028628-2021
Решењем ПС Житиште број 205-4-51-21 од 15.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010893278 издата од ПС 
Житиште на име Беби Стан, Торак, Житиште. 01-1028629-2021

Решењем ПС Врњачка Бања број 205-516-21 од 12.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 008182984 издата од 
ПС Врњачка Бања на име Стошић Милан, Штула, Врњачка Бања. 

01-1028630-2021
Решењем ПС Ариље број 205-88-21 од 15.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 008844889 издата од ПС 
Ариље на име Радосављевић Љубинко, Радобуђа, Ариље. 

01-1028631-2021
Решењем ПС Врњачка Бања број 205-467-21 од 14.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008124915 издата од ПС 
Врњачка Бања на име Галић Ненад, Врњачка Бања, Врњачка Бања. 

01-1028632-2021
Решењем ПС Ковачица број 205-1-131-21 од 18.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010489310 издата од 
ПС Ковачица на име Глигоријевић Бугарчић Весна, Црепаја, Ко-
вачица. 01-1028633-2021

Решењем ПС Беочин број 205-2-73-21 од 15.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 006867720 издата од ПС 
Беочин на име Рајчић Јелена, Черевић, Беочин. 01-1028634-2021

Решењем ПС Ковачица број 205-1-129-21 од 18.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 004457947 издата од 
ПС Ковачица на име Петрарк Тонка, Падина, Ковачица. 

01-1028635-2021
Решењем ПС Петровац број 2058-148-21 од 15.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009879064 издата од ПС 
Петровац на име Јаношевић Милош, Рашанац, Петровац на Млави. 

01-1028636-2021
Решењем ПС Петровац број 2058-147-21 од 14.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005090565 издата 
од ПС Петровац на име Николић Верица, Панково, Петровац на 
Млави. 01-1028637-2021

Решењем ПС Петровац број 205-8-75-21 од 25.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 10303238 издата од ПС 
Петровац на име Фусуљевић Кристина, Рановац, Петровац на 
Млави. 01-1028638-2021

Решењем ПС Аранђеловац број 205-43224-21 од 16.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 007807707 издата од 
ПС Аранђеловац на име Милошевић Александар, Аранђеловац, 
Аранђеловац. 01-1028639-2021
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Решењем ПС Житиште број 03-205-4-59-21 од 08.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007247399 издата од 
ПС Житиште на име Шајин Синиша, Житиште, Житиште. 

01-1028640-2021
Решењем ПС Љубовија број 8041 од 15.10.2021 проглаша-

ва се неважећим лична карта број 010828041 издата од ПС Љу-
бовија на име Продановић Станојка, Дубоко, Љубовија. 

01-1028641-2021
Решењем ПС Осечина број 205-44238-21 од 18.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008119212 издата од 
ПС Осечина на име Муратовић Новица, Коњиц, Осечина. 

01-1028642-2021
Решењем ПУ Ниш број 1484 од 06.10.2021 проглашава се 

неважећим лична карта број 008057609 издата од ПУ Ниш на 
име Лилић Марко, Ниш, Ниш. 01-1028643-2021

Решењем ПУ Ниш број 1485 од 06.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 010598861 издата од ПУ Ниш на 
име Марковић Мила, Ниш, Ниш. 01-1028644-2021

Решењем ПУ Ниш број 1487 од 06.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 008988006 издата од ПУ Ниш на 
име Николић Милутин, Ниш, Ниш. 01-1028645-2021

Решењем ПУ Ниш број 1472 од 05.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 006295321 издата од ПУ Ниш` на 
име Лилић Душица, Ниш, Ниш. 01-1028646-2021

Решењем ПУ Ниш број 1489 од 07.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 003769681 издата од ПУ Ниш на 
име Јованчић Горан, Ниш, Ниш. 01-1028647-2021

Решењем ПУ Ниш број 1490 од 07.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 011070721 издата од ПУ Ниш на 
име Бојковић Драгана, Ниш, Ниш. 01-1028648-2021

Решењем ПУ Ниш број 1492 од 08.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 005116429 издата од ПУ Ниш на 
име Вучковић Анђела, Ниш, Ниш. 01-1028649-2021

Решењем ПУ Ниш број 1453 од 01.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 003871195 издата од ПУ Ниш на 
име Тодоровић Миомир, Ниш, Ниш. 01-1028650-2021

Решењем ПУ Ниш број 1494 од 08.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 004699059 издата од ПУ Ниш на 
име Николић Валентина, Ниш, Ниш. 01-1028651-2021

Решењем ПУ Ниш број 1545 од 18.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 004761495 издата од ПУ Ниш на 
име Станојевић Љиљана, Ниш, Ниш. 01-1028652-2021

Решењем ПУ Ниш број 1538 од 18.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 008547365 издата од ПУ Ниш на 
име Велојић Љиљана, Ниш, Ниш. 01-1028653-2021

Решењем ПУ Ниш број 1544 од 18.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 010187601 издата од ПУ Ниш на 
име Грашић Никола, Ниш, Ниш. 01-1028654-2021

Решењем ПУ Ниш број 1551 од 19.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 009848813 издата од ПУ Ниш на 
име Миловановић Милош, Ниш, Ниш. 01-1028655-2021

Решењем ПУ Ниш број 1543 од 18.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 010938074 издата од ПУ Ниш на 
име Мијатовић Душанка, Ниш, Ниш. 01-1028656-2021

Решењем ПУ Ниш број 1541 од 18.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 003844336 издата од ПУ Ниш на 
име Стефановић Лазар, Ниш, Ниш. 01-1028657-2021

Решењем ПУ Ниш број 1477 од 05.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 005214417 издата од ПУ Ниш` на 
име Стојановић Милош, Брзи Брод, Ниш. 01-1028658-2021

Решењем ПУ Ниш број 1491 од 08.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 009168303 издата од ПУ Ниш на 
име Булајић Божица, Ниш, Ниш. 01-1028659-2021

Решењем ПУ Ниш број 1493 од 08.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 004907008 издата од ПУ Ниш` на 
име Николић Златко, Ниш, Ниш. 01-1028660-2021

Решењем ПУ Ниш број 1448 од 29.09.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 010755127 издата од ПУ Ниш на 
име Милентијевић Петар, Ниш, Ниш. 01-1028661-2021

Решењем ПУ Ниш број 1486 од 06.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 006444960 издата од ПУ Ниш на 
име Ђорђевић Давид, Ниш, Ниш. 01-1028662-2021

Решењем ПУ Ниш број 1496 од 09.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 005368776 издата од ПУ Ниш на 
име Величковић Будимир, Ниш, Ниш. 01-1028663-2021

Решењем ПУ Ниш број 1540 од 18.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 011158078 издата од ПУ Ниш на 
име Николић Никола, Бербатово, Ниш. 01-1028664-2021

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2348 од 12.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 00921453 издата од ПУ 
Нови Сад на име Кокар Синиша, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028665-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2372 од 13.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0097223753 издата од 
ПУ Нови Сад на име Илић Јелисавета, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028666-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2379 од 13.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005117647 издата од 
ПУ Нови Сад на име Перенчевић Светозар, Сремска Каменица, 
Нови Сад. 01-1028667-2021

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2352 од 12.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 3768105 издата од ПУ 
Нови Сад на име Мрђен Богдан, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028668-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2345 од 12.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 005985743 издата од ПУ 
Нови Сад на име Рибић Љиљана, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028669-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2392 од 15.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 01432739 издата од ПУ 
Нови Сад на име Крстић Бојана, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028670-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-1233 од 11.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 004943865 издата од ПУ 
Нови Сад на име Ацкета Ана, Сремска Каменица, Нови Сад. 

01-1028671-2021

Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2420 од 19.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 009768641 издата од ПУ 
Нови Сад на име Ђуричић Тамара, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028672-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2369 од 13.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 004628253 издата од ПС 
Мали Иђош на име Третар Дејан, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028673-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2366 од 13.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 003223080 издата од ПУ 
Нови Сад на име Ковач Силвестер, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028674-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2384 од 14.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0069028084 издата од ПУ 
Нови Сад на име Пејчић Милица, Сремска Каменица, Нови Сад. 

01-1028675-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2358 од 12.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 006526972 издата од ПУ 
Нови Сад на име Марковић Славиша, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028676-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-25356 од 12.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 3755777 издата од ПУ 
Нови Сад на име Матић Жења, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028677-2021
Решењем ПУ Чачак број 205-1-593-21 од 19.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0105838639 издата од 
ПУ Чачак на име Алексић Ивана, Чачак, Чачак. 01-1028678-2021

Решењем ПС Сента број 205-41-87-21 од 15.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 9553102 издата од ПС 
Сента на име Хорват Анита, Сента, Сента. 01-1028679-2021

Решењем ПС Ковачица број 2051-133-21 од 19.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 008881997 издата од ПС 
Ковачица на име Ленхарт Марони Марко, Ковачица, Ковачица. 

01-1028680-2021
Решењем ПС Ковачица број 205-1-134-21 од 20.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005419355 издата од 
ПС Ковачица на име Сливка Данијела, Падина, Ковачица. 

01-1028681-2021
Решењем ПУ Ваљево број 205-44321-21-1 од 18.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004496261 издата од 
ПУ Ваљево на име Спасојевић Павле, Ваљево, Ваљево. 

01-1028682-2021
Решењем ПУ Ваљево број 205-4431-21 од 18.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 004496261 издата од ПУ 
Ваљево на име Спасојевић Павле, Ваљево, Ваљево. 

01-1028683-2021
Решењем ПУ Ваљево број 205-44250-21-1 од 18.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007285319 издата од 
ПУ Ваљево на име Петровић Радмила, Ваљево, Ваљево. 

01-1028684-2021
Решењем ПУ Ваљево број 205-44165-21-1 од 18.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0055357890 издата 
од ПУ Ваљево на име Поповић Мира, Ваљево, Ваљево. 

01-1028685-2021
Решењем ПС Оџаци број 205-42-140-2021 од 19.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005446392 издата од 
ПС Оџаци на име Стојановић Бојан, Оџаци, Оџаци. 

01-1028686-2021
Решењем ПС Свриљг број 205-29-21 од 11.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00782106 издата од ПС 
Свриљг на име Томић Срђан, Шљивовик, Сврљиг. 

01-1028687-2021
Решењем ПС Свриљг број 205-28-21 од 30.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 008/517300 издата од ПС 
Свриљг на име Ђорђевић Мирослав, Сврљиг, Сврљиг. 

01-1028688-2021
Решењем ПС Сокобања број 202-11-1114-521 од 15.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007645513 издата од 
ПС Сокобања на име Стаменковић Видоје, Сокобања, Соко Бања. 

01-1028689-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2395 од 15.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 007584346 издата од ПУ 
Нови Сад на име Шољер Ленка, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028690-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2370 од 13.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010979940 издата од ПУ 
Нови Сад на име Ћућа Марко, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028691-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2373 од 13.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 003163619 издата од ПУ 
Нови Сад на име Станчић Мирослав, Петроварадин, Нови Сад. 

01-1028692-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2355 од 12.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 10297996 издата од ПУ 
Нови Сад на име Јокић Оливера, Петроварадин, Нови Сад. 

01-1028693-2021
Решењем ПС Вождовац број 205-8-2303 од 06.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 5744531 издата од ПС 
Вождовац на име Груловић Никола, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028694-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2334 од 11.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 7691915 издата од ПУ 
Нови Сад на име Дивљак Марко, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028695-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205--2346 од 12.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 007731830 издата од ПУ 
Нови Сад на име Рамадани Васвије, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028696-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2378 од 13.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 783434 издата од ПУ 
Нови Сад на име Мишић Сабина, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028697-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2382 од 14.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 008329675 издата од ПУ 
Нови Сад на име Каменко Верица, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028698-2021

Решењем ПУ Нови Сад број 2058-23347 од 11.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 007028717 издата од ПУ 
Нови Сад на име Вековић Милан, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028699-2021
Решењем ПС Свилајнац број 205-43112-21 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 003791531 издата од 
ПС Петровац на име Илић Дејан, Кушиљево, Свилајнац. 

01-1028700-2021
Решењем ПС Крупањ број 205-41789-21 од 05.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 01337480 издата од ПС 
Крупањ на име Ивановић Срђан, Крупањ, Крупањ. 

01-1028701-2021
Решењем ПС Крупањ број 0064730908 од 05.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 006473908 издата од ПС 
Крупањ на име Јовљевић Милан, Кржава, Крупањ. 

01-1028702-2021
Решењем ПС Крупањ број 005698562 од 15.09.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 005689562 издата од ПС 
Крупањ на име Матић Благоје, Крупањ, Крупањ. 

01-1028703-2021
Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-398-21 од 15.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 94219715 издата од 
ПС Стара Пазова на име Обрадовић Никола, Стари Бановци, 
Стара Пазова. 01-1028704-2021

Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-393-212 од 
12.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
008237581 издата од ПС Стара Пазова на име Витас Александра, 
Нова Пазова, Стара Пазова. 01-1028705-2021

Решењем ПС Лајковац број 205-2-60-21 од 11.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 4349504 издата од ПС 
Лајковац на име Радовановић Светлана, Лајковац, Лајковац. 

01-1028706-2021
Решењем ПС Лајковац број 205-2-64-21 од 14.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 9836272 издата од ПС 
Лајковац на име Којић Никола, Ћелије, Лајковац. 

01-1028707-2021
Решењем ПС Лајковац број 205-2-63-21 од 12.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 4664109 издата од ПС 
Лајковац на име Жуњић Велимир, Лајковац, Лајковац. 

01-1028708-2021
Решењем ПС Лајковац број 205-2-62-21 од 12.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 6598798 издата од ПС 
Лајковац на име Бечкеи Петар, Јабучје, Лајковац. 

01-1028709-2021
Решењем ПС Лајковац број 205-2-61-21 од 12.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 4657426 издата од ПС 
Лајковац на име Анђелковић Здравко, Лајковац, Лајковац. 

01-1028710-2021
Решењем ПС Голубац број 205-2219-21 од 18.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 01115235 издата од ПС 
Голубац на име Савић Александар, Винци, Голубац. 

01-1028711-2021
Решењем ПС Сента број 5362298 од 12.10.2021 проглаша-

ва се неважећим лична карта број 5362298 издата од ПС Сента 
на име Карачоњи Золтан, Торњош, Сента. 01-1028712-2021

Решењем ПС Кула број 205-507-21 од 19.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 010956082 издата од ПС 
Кула на име Нађ Дарко, Руски Крстур, Кула. 01-1028713-2021

Решењем ПУ Лесковац број 205-332-21 од 07.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 113441 издата од ПУ 
Лесковац на име Цветковић Тедора, Лесковац, Лесковац. 

01-1028714-2021
Решењем ПУ Лесковац број 205-2862-21 од 25.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10716716 издата од 
ПУ Лесковац на име Петковић Филип, Рајно Поље, Лесковац. 

01-1028715-2021
Решењем ПУ Лесковац број 205-3379-21 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 8473260 издата од 
ПУ Лесковац на име Богдановић Душанка, Лесковац, Лесковац. 

01-1028716-2021
Решењем ПУ Чачак број 205-1-584-21 од 14.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0107489742 издата од 
ПУ Чачак на име Лазаревић Вера, Љубић, Чачак. 

01-1028717-2021
Решењем ПУ Чачак број 205-582-21 од 09.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 06160203 издата од ПУ Ча-
чак на име Павловић Сузана, Доња Трепча, Чачак. 

01-1028718-2021
Решењем ПУ Чачак број 205-158-21 од 14.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 011227765 издата од ПУ 
Чачак на име Спасојевић Стефан, Чачак, Чачак. 01-1028719-2021

Решењем ПС Ивањица број 205-1-118-21 од 11.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 0101854646 издата 
од ПС Ивањица на име Лишанин Ђурђа, Свештица, Ивањица. 

01-1028720-2021
Решењем ПС Лапово број 205-12-21-33 од 01.12.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0086222122 издата од 
ПС Лапово на име Митровић Стефан, Лапово, Лапово. 

01-1028721-2021
Решењем ПС Оџаци број 205-42-139-21 од 18.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010599233 издата од ПС 
Оџаци на име Бојанић Стеван, Оџаци, Оџаци. 01-1028722-2021

Решењем ПС Лебане број 205-43373-21 од 12.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 006559218 издата од ПС 
Лебане на име Лилић Јагода, Ждеглово, Лебане. 

01-1028723-2021
Решењем ПУ Лесковац број 205-3425-21 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 1065471 издата од 
ПУ Лесковац на име Николић Милош, Лесковац, Лесковац. 

01-1028724-2021
Решењем ПУ Лесковац број 205-3480-21 од 15.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10265166 издата од 
ПУ Лесковац на име Меметовић Милутин, Лесковац, Лесковац. 

01-1028725-2021
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Решењем ПУ Приштина број 205-70-21 од 14.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 007038223214 издата од 
ПУ Приштина на име Денић Небојша, Сушица, Приштина. 

01-1028726-2021
Решењем ПУ Приштина број 205-69-21 од 12.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 007861797 издата од ПУ 
Приштина на име Трајковић Бојан, Доња Гуштерица, Приштина. 

01-1028727-2021
Решењем ПС Бач број 205-1-57-21 од 14.09.2021 проглаша-

ва се неважећим лична карта број 005464468 издата од ПС Бач 
на име Комленац Лазар, Бач, Бач. 01-1028728-2021

Решењем ПС Бач број 2051-58-21 од 14.10.2021 проглаша-
ва се неважећим лична карта број 010591704 издата од ПС Бач 
на име Матић Давид, Бач, Бач. 01-1028729-2021

Решењем ПУ Смедерево број 205-1539-21 од 11.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 009577292 издата од ПУ 
Смедерево на име Радивојевић Немања, Смедерево, Смедерево. 

01-1028730-2021
Решењем ПУ Смедерево број 205-1452-21 од 22.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004647252 издата од 
ПУ Смедерево на име Адамовић Милан, Смедерево, Смедерево. 

01-1028731-2021
Решењем ПУ Смедерево број 205-1558 од 13.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0088886830 издата од 
ПУ Смедерево на име Петровић Горан, Ландол, Смедерево. 

01-1028732-2021
Решењем ПУ Смедерево број 205-1538-21 од 10.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 011206784 издата од 
ПУ Смедерево на име Стојићевић Мирославка, Липе, Смедерево. 

01-1028733-2021
Решењем ПУ Смедерево број 205-1457-21 од 12.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00782635022 издата од ПУ 
Смедерево на име Миленковић Драган, Смедерево, Смедерево. 

01-1028734-2021
Решењем ПС Лозница број 205-8-369-21 од 13.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 10935401 издата од ПС 
Лозница на име Радивојевић Новица, Бања Ковиљача, Лозница. 

01-1028735-2021
Решењем ПС Лозница број 205-8-371-2021 од 14.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10037283 издата од 
ПС Лозница на име Мирковић Милка, Лозница, Лозница. 

01-1028736-2021
Решењем ПУ Смедерево број 205-1535-21 од 10.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0098908430 издата 
од ПУ Смедерево на име Танчић Даница, Вучак, Смедерево. 

01-1028737-2021
Решењем ПУ Ниш број 1530 од 14.10.2021 проглашава се 

неважећим лична карта број 006521810 издата од ПУ Ниш на 
име Златков Драган, Ниш, Ниш. 01-1028738-2021

Решењем ПУ Ниш број 1519 од 13.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 010529862 издата од ПУ Ниш на 
име Стевовић Ђорђе, Ниш, Ниш. 01-1028739-2021

Решењем ПУ Ниш број 1518 од 13.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 006450704 издата од ПУ Ниш на 
име Бислимовић Стана, Ниш, Ниш. 01-1028740-2021

Решењем ПУ Ниш број 1515 од 13.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 008621882 издата од ПУ Ниш на 
име Стаменковић Србољуб, Ниш, Ниш. 01-1028741-2021

Решењем ПУ Ниш број 1410 од 23.09.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 010541336 издата од ПУ Ниш` на 
име Јовић Исидора, Ниш, Ниш. 01-1028742-2021

Решењем ПУ Ниш број 1516 од 13.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 006323105 издата од ПУ Ниш на 
име Додић Весна, Ниш, Ниш. 01-1028743-2021

Решењем ПУ Ниш број 1513 од 13.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 005168119 издата од ПУ Ниш на 
име Миричић Андрија, Ниш, Ниш. 01-1028744-2021

Решењем ПУ Ниш број 1512 од 12.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 010447948 издата од ПУ Ниш на 
име Караџин Анђела, Ниш, Ниш. 01-1028745-2021

Решењем ПУ Ниш број 1509 од 12.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 009555224 издата од ПУ Ниш на 
име Јовановић Драгана, Ниш, Ниш. 01-1028746-2021

Решењем ПУ Ниш број 1506 од 12.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 006193091 издата од ПУ Ниш на 
име Станојевић Јасна, Ниш, Ниш. 01-1028747-2021

Решењем ПУ Ниш број 1510 од 12.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 009859002 издата од ПУ Ниш на 
име Ђорђевић Михајло, Ниш, Ниш. 01-1028748-2021

Решењем ПУ Ниш број 1514 од 13.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 010103233 издата од ПУ Ниш на 
име Миливојевић Филип, Ниш, Ниш. 01-1028749-2021

Решењем ПУ Ниш број 1511 од 12.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 009329828 издата од ПУ Ниш на 
име Ћирић Властимир, Ниш, Ниш. 01-1028750-2021

Решењем ПУ Ниш број 1505 од 12.11.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 009191754 издата од ПУ Ниш на 
име Игњатовић Димитрије, Ниш, Ниш. 01-1028751-2021

Решењем ПУ Ниш број 1507 од 12.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 007397173 издата од ПУ Ниш на 
име Јовановић Весна, Ниш, Ниш. 01-1028752-2021

Решењем ПУ Ниш број 1499 од 11.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 07109552 издата од ПУ Ниш на име 
Ранђеловић Ненад, Ниш, Ниш. 01-1028753-2021

Решењем ПУ Ниш број 1497 од 11.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 003744963 издата од ПУ Ниш на 
име Саитовић Ајруш, Ниш, Ниш. 01-1028754-2021

Решењем ПУ Смедерево број 205-1536-21 од 10.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 01162627 издата од 
ПУ Смедерево на име Ресавац Драгиша, Смедерево, Смедерево. 

01-1028755-2021
Решењем ПУ Смедерево број 205-1510 од 14.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 008922505 издата од ПУ Сме-
дерево на име Маринковић Александра, Смедерево, Смедерево. 

01-1028756-2021

Решењем ПУ Смедерево број 205-1544-21 од 12.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 0076371285 издата од 
ПУ Смедерево на име Илић Томислав, Смедерево, Смедерево. 

01-1028757-2021
Решењем ПУ Смедерево број 205-1518 од 05.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 205-1518 издата од ПУ Сме-
дерево на име Здравковић Александар, Смедерево, Смедерево. 

01-1028758-2021
Решењем ПУ Смедерево број 205-1540-21 од 10.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009959343 издата од 
ПУ Смедерево на име Златковић Ивана, Смедерево, Смедерево. 

01-1028759-2021
Решењем ПУ Смедерево број 205-1565-21 од 14.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008573046 издата од 
ПУ Смедерево на име Булајић Душан, Смедерево, Смедерево. 

01-1028760-2021
Решењем ПУ Смедерево број 205-1581-21 од 17.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009768232 издата од 
ПУ Смедерево на име Лекић Александар, Смедерево, Смедерево. 

01-1028761-2021
Решењем ПУ Смедерево број 205-1545-21 од 12.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009979786 издата од ПУ 
Смедерево на име Стевић Реџић Милица, Смедерево, Смедерево. 

01-1028762-2021
Решењем ПУ Смедерево број 205-1564-21 од 14.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009203299 издата од 
ПУ Смедерево на име Машић Борислав, Смедерево, Смедерево. 

01-1028763-2021
Решењем ПУ Смедерево број 205-1530-21 од 07.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 007880919 издата од ПУ 
Смедерево на име Марковић Добрица, Смедерево, Смедерево. 

01-1028764-2021
Решењем ПУ Кикинда број 55-205-6-201 од 17.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0069685758 издата 
од ПУ Кикинда на име Маринко Томин, Кикинда, Кикинда. 

01-1028765-2021
Решењем ПС Бољевац број 205-51-21 од 13.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 011312794 издата од ПС 
Бољевац на име Драгутиновић Маја, Бољевац, Бољевац. 

01-1028766-2021
Решењем ПС Бољевац број 205-50-21 од 12.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00569706 издата од ПС 
Бољевац на име Петковић Бојана, Бољевац, Бољевац. 

01-1028767-2021
Решењем ПС Књажевац број 205-123-21 од 23.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 680141 издата од ПС 
Књажевац на име Ракић Видимка, Књажевац, Књажевац. 

01-1028768-2021
Решењем ПС Књажевац број 205-129-21 од 11.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 48606875 издата од ПС 
Књажевац на име Ристић Марија, Књажевац, Књажевац. 

01-1028769-2021
Решењем ПС Књажевац број 205-128-21 од 06.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 004509548 издата од ПС 
Књажевац на име Мицић Тодорока, Књажевац, Књажевац. 

01-1028770-2021
Решењем ПС Топола број 205-4-104-21 од 13.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 8977018 издата од ПС 
Топола на име Станковић Наташа, Топола, Топола. 

01-1028771-2021
Решењем ПУ Кикинда број 55-205-6-213 од 04.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009858109 издата од 
ПУ Кикинда на име Баковљев Марко, Кикинда, Кикинда. 

01-1028772-2021
Решењем ПС Бујановац број 205-23-2021 од 21.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005643635 издата од 
ПС Бујановац на име Влора Фазлију, Бујановац, Бујановац. 

01-1028773-2021
Решењем ПС Бујановац број 205-230-2021 од 21.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 011073630 издата од 
ПС Бујановац на име Мемедлија Исеновић, Бујановац, Бујановац. 

01-1028774-2021
Решењем ПС Бујановац број 205-248-2021 од 08.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0102038357 издата од ПС 
Бујановац на име Иљир Салихи, Велики Трновац, Бујановац. 

01-1028775-2021
Решењем ПС Бујановац број 205-247-2021 од 08.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 003512125 издата од 
ПС Бујановац на име Петковић Благоје, Жбевац, Бујановац. 

01-1028776-2021
Решењем ПС Бујановац број 205-245-2021 од 06.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0107140926 издата од 
ПС Бујановац на име Расимовић Далибор, Бујановац, Бујановац. 

01-1028777-2021
Решењем ПС Бујановац број 205-242-2021 од 06.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009144121 издата од 
ПС Бујановац на име Дритон Асани, Бујановац, Бујановац. 

01-1028778-2021
Решењем ПС Бујановац број 205-238-2021 од 05.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006261314 издата од 
ПС Бујановац на име Екрем Сулејмани, Бујановац, Бујановац. 

01-1028779-2021
Решењем ПУ Ниш број 1498 од 11.10.2021 проглашава се 

неважећим лична карта број 005756504 издата од ПУ Ниш на 
име Бранковић Бранислав, Ниш, Ниш. 01-1028780-2021

Решењем ПС Бујановац број 205-239-2021 од 15.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 001521235 издата од 
ПС Бујановац на име Мејди Азизи, Бујановац, Бујановац. 

01-1028781-2021
Решењем ПС Бујановац број 205-241-2021 од 06.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007384224 издата од 
ПС Бујановац на име Афрдита Фејзулахи, Летовица, Бујановац. 

01-1028782-2021

Решењем ПС Бујановац број 205-240-2021 од 05.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 005743780 издата од 
ПС Бујановац на име Леутрим Османи, Кончуљ, Бујановац. 

01-1028783-2021
Решењем ПС Бујановац број 205-237-2021 од 30.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010827560 издата од 
ПС Бујановац на име Ридван Арифи, Брезница, Бујановац. 

01-1028784-2021
Решењем ПС Бујановац број 205-236-2021 од 28.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010274783 издата од 
ПС Бујановац на име Кадрић Ћамила, Бујановац, Бујановац. 

01-1028785-2021
Решењем ПС Бујановац број 205-235-2021 од 28.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005221559 издата од 
ПС Бујановац на име Крстић Верица, Бујановац, Бујановац. 

01-1028786-2021
Решењем ПС Бујановац број 205-226-2021 од 21.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 003836331 издата од 
ПС Бујановац на име Фаик Хусени, Бујановац, Бујановац. 

01-1028787-2021
Решењем ПС Бујановац број 007935438 од 24.09.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0079665438 издата од 
ПС Бујановац на име Османи Ефети, Бујановац, Бујановац. 

01-1028788-2021
Решењем ПС Бујановац број 205-132-2021 од 22.06.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005912391 издата од 
ПС Бујановац на име Недир Сефердин, Бујановац, Бујановац. 

01-1028789-2021
Решењем ПС Бујановац број 205-228-2021 од 21.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010699416 издата од 
ПС Бујановац на име Шефат Зенели, Летовица, Бујановац. 

01-1028790-2021
Решењем ПС Бујановац број 205-233-2021 од 21.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 00682338 издата од 
ПС Бујановац на име Бесим Бећири, Добросин, Бујановац. 

01-1028791-2021
Решењем ПС Бујановац број 205-231-2021 од 21.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010739994 издата од ПС 
Бујановац на име Суљимани Вулнет, Велики Трновац, Бујановац. 

01-1028792-2021
Решењем ПС Бујановац број 205-246-2021 од 08.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004640610 издата од 
ПС Бујановац на име Лирије Алити, Брезница, Бујановац. 

01-1028793-2021
Решењем ПУ Ниш број 1524 од 14.10.2021 проглашава се 

неважећим лична карта број 011390070 издата од ПУ Ниш на 
име Абази Јетеса, Ниш, Ниш. 01-1028794-2021

Решењем ПС Бујановац број 205-195-2021 од 23.08.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 003201702 издата од 
ПС Бујановац на име Фетах Даути, Биљача, Бујановац. 

01-1028795-2021
Решењем ПС Бујановац број 205-194-2021 од 23.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 003539298 издата од 
ПС Бујановац на име Милосављевић Душан, Раковац, Бујановац. 

01-1028796-2021
Решењем ПУ Ниш број 1526 од 14.10.2021 проглашава се 

неважећим лична карта број 006362968 издата од ПУ Ниш на 
име Јовановић Петар, Ниш, Ниш. 01-1028797-2021

Решењем ПС Бујановац број 205-201-2021 од 27.08.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 00868615 издата од 
ПС Бујановац на име Величковић Стојанче, Жбевац, Бујановац. 

01-1028798-2021
Решењем ПУ Ниш број 1535 од 15.10.2021 проглашава се 

неважећим лична карта број 007394282 издата од ПУ Ниш на 
име Бојић Данијела, Ниш, Ниш. 01-1028799-2021

Решењем ПС Бујановац број 205-199-2021 од 26.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 010630186 издата од 
ПС Бујановац на име Малићи Бесарт, Биљача, Бујановац. 

01-1028800-2021
Решењем ПС Бујановац број 205-202-2021 од 27.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009598789 издата од 
ПС Бујановац на име Рамиза Османи, Бујановац, Бујановац. 

01-1028801-2021
Решењем ПУ Ниш број 1534 од 15.10.2021 проглашава се 

неважећим лична карта број 009123967 издата од ПУ Ниш на 
име Мирић Маја, Ниш, Ниш. 01-1028802-2021

Решењем ПС Бујановац број 205-205-2021 од 30.08.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 006593758 издата од 
ПС Бујановац на име Ћазиме Ајредин, Несалце, Бујановац. 

01-1028803-2021
Решењем ПС Бујановац број 205-200-2021 од 26.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 00659269 издата од 
ПС Бујановац на име Басри Мејдији, Велики Трновац, Бујановац. 

01-1028804-2021
Решењем ПС Бујановац број 205-193-2021 од 23.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009927025 издата од 
ПС Бујановац на име Сунај Османи, Велики Трновац, Бујановац. 

01-1028805-2021
Решењем ПУ Ниш број 1488 од 07.10.2021 проглашава се 

неважећим лична карта број 008278518 издата од ПУ Ниш на 
име Цветковић Бојан, Паси Пољана, Ниш. 01-1028806-2021

Решењем ПС Бујановац број 205-184-2021 од 06.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 010886018 издата од 
ПС Бујановац на име Нехар Асани, Бујановац, Бујановац. 

01-1028807-2021
Решењем ПУ Ниш број 1482 од 06.10.2021 проглашава се 

неважећим лична карта број 010172292 издата од ПУ Ниш на 
име Илић Марија, Ниш, Ниш. 01-1028808-2021

Решењем ПС Бујановац број 205-196-2021 од 25.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 007423518 издата од 
ПС Бујановац на име Селимовић Фетија, Бујановац, Бујановац. 

01-1028809-2021
Решењем ПС Бујановац број 205-197-2021 од 26.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 01081885 издата од ПС 
Бујановац на име Салих Муслији, Велики Трновац, Бујановац. 

01-1028810-2021
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Решењем ПС Бујановац број 205-206-2021 од 31.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010076489 издата од 
ПС Бујановац на име Кадри Алити, Велики Трновац, Бујановац. 

01-1028811-2021
Решењем ПС Бујановац број 205-203-2021 од 30.08.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 008466725 издата од ПС 
Бујановац на име Амар Ибраими, Велики Трновац, Бујановац. 

01-1028812-2021
Решењем ПУ Ниш број 1502 од 11.10.2021 проглашава се 

неважећим лична карта број 006080430 издата од ПУ Ниш на 
име Сибиновић Лара, Ниш, Ниш. 01-1028813-2021

Решењем ПУ Ниш број 1517 од 13.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 006393431 издата од ПУ Ниш` на 
име Петровић Александар, Хум, Ниш. 01-1028814-2021

Решењем ПУ Ниш број 1508 од 12.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 009540491 издата од ПУ Ниш на 
име Радовановић Јована, Хум, Ниш. 01-1028815-2021

Решењем ПУ Ниш број 1504 од 11.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 005848131 издата од ПУ Ниш на 
име Павловић горица, Паси Пољана, Ниш. 01-1028816-2021

Решењем ПС Богатић број 205-432239-21 од 12.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 009200836 издата од 
ПС Богатић на име Ђаламић Катарина, Клење, Богатић. 

01-1028817-2021
Решењем ПС Србобран број 09-205-2-21-79 од 23.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 9648810 издата од 
ПС Србобран на име Божић Боја, Надаљ, Србобран. 

01-1028818-2021
Решењем ПС Прибој број 205-2-111-21 од 15.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0087000369 издата од 
ПС Прибој на име Пантовић Бранислав, Бања, Прибој. 

01-1028819-2021
Решењем ПС Коцељева број 205-44127-21 од 16.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0011096853 издата 
од ПС Коцељева на име Јелић Светлана, Коцељева, Коцељева. 

01-1028820-2021
Решењем ПС Прибој број 20520-110-21 од 15.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 01229218 издата од ПС 
Прибој на име Раковић Милован, Прибој, Прибој. 

01-1028821-2021
Решењем ПС Богатић број 205-43132-21 од 11.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010625584 издата од С 
Богатић на име Зорбић Урош, Клење, Богатић. 01-1028822-2021

Решењем ПС Богатић број 205-43707-21 од 10.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 008527260 издата од С 
Богатић на име Тодић Биљана, Салаш Црнобарски, Богатић. 

01-1028823-2021
Решењем ПС Богатић број 205-39163-21 од 16.09.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 004598501 издата од ПС 
Богатић на име Аничић Немања, Бадовинци, Богатић. 

01-1028824-2021
Решењем ПУ Приштина број 205-68-21 од 11.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010224138 издата од ПУ 
Приштина на име Дурмиши Нагип, Подујево, Подујево. 

01-1028825-2021
Решењем ПС Бујановац број 205-251-2021 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 001006966 издата од 
ПС Бујановац на име Далвина Садрија, Брезница, Бујановац. 

01-1028826-2021
Решењем ПС Кула број 205-503-21 од 18.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 01126007 издата од ПС 
Кула на име Абутовић Ђука, Црвенка, Кула. 01-1028827-2021

Решењем ПС Кула број 205-505-21 од 18.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 010808752 издата од ПС 
Кула на име Петковић Перица, Кула, Кула. 01-1028828-2021

Решењем ПС Кула број 2105-504-21 од 18.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 010672390 издата од ПС 
Кула на име Миличић Војин, Кула, Кула. 01-1028829-2021

Решењем ПС Рача број 2058-21-47 од 15.10.2021 проглаша-
ва се неважећим лична карта број 009274466 издата од ПС Рача 
на име Петровић Јованка, Доња Рача, Рача. 01-1028830-2021

Решењем ПС Блаце број 205-43119-21 од 11.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 006703361 издата од ПС 
Блаце на име Ваљаревић Срђан, Блаце, Блаце. 01-1028831-2021

Решењем ПС Трстеник број 205-6-193-21 од 13.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 4673102 издата од 
ПС Трстеник на име Милосављевић Милан, Лозна, Трстеник. 

01-1028832-2021
Решењем ПС Кула број 205-506-21 од 19.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 0956083 издата од ПС Кула 
на име Нађ Мирко, Руски Крстур, Кула. 01-1028833-2021

Решењем ПУ Ужице број 205-6-375-21 од 29.09.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 01007573 издата од ПУ 
Ужице на име Аврамовић Филип, Ужице, Ужице. 

01-1028834-2021
Решењем ПУ Ужице број 205-6-63851-21 од 14.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 33020806 издата од 
ПУ Ужице на име Пузовић Данијела, Каран, Ужице. 

01-1028835-2021
Решењем ПУ Ужице број 205-6-370-21 од 24.09.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009370958 издата од ПУ 
Ужице на име Видовић Добрила, Сењак, Ужице. 

01-1028836-2021
Решењем ПУ Ужице број 205-6-374-21 од 27.09.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010898973 издата од ПУ 
Ужице на име Виторовић Немања, Севојно, Ужице. 

01-1028837-2021
Решењем ПУ Ужице број 205-6-377-21 од 30.09.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0106252575 издата од 
ПУ Ужице на име Ђаповић Наташа, Ужице, Ужице. 

01-1028838-2021

Решењем ПУ Ужице број 205-6-376-21 од 30.09.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 008695673 издата од ПУ 
Ужице на име Марковић Данило, Ужице, Ужице. 

01-1028839-2021
Решењем ПУ Ужице број 205-6-373-21 од 27.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 005088866 издата од ПУ 
Ужице на име Нешић Драгутин, Ужице, Ужице. 01-1028840-2021

Решењем ПУ Пирот број 205-10-288-21 од 27.09.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 678031110 издата од ПУ 
Пирот на име Јовановић Горан, Велики Суводол, Пирот. 

01-1028841-2021
Решењем ПУ Пирот број 205-10-290-21 од 29.09.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00687204995 издата од 
ПУ Пирот на име Ставрић Слобода, Пирот, Пирот. 

01-1028842-2021
Решењем ПУ Пирот број 205-10-291-21 од 30.09.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0091940124 издата од 
ПУ Пирот на име Панић Милош, Пирот, Пирот. 01-1028843-2021

Решењем ПУ Пирот број 20510-292-21 од 30.06.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 009286885 издата од ПУ 
Пирот на име Савић Саша, Крупац, Пирот. 01-1028844-2021

Решењем ПУ Пирот број 205-10-293-21 од 30.09.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 09699546 издата од ПУ 
Пирот на име Дојчиновић Томислав, Пирот, Пирот. 

01-1028845-2021
Решењем ПУ Пирот број 205-10-295-21 од 04.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 004500563 издата од ПУ 
Ниш на име Панајотовић Јован, Пирот, Пирот. 01-1028846-2021

Решењем ПУ Пирот број 205-10-296-21 од 04.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 00695498 издата од ПУ 
Пирот на име Анђелковић Драгољуб, Пирот, Пирот. 

01-1028847-2021
Решењем ПУ Пирот број 205-0-297-21 од 05.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0086808630 издата од 
ПУ Пирот на име Науновић Костадина, Сопот, Пирот. 

01-1028848-2021
Решењем ПУ Пирот број 205-10-298-21 од 05.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010452852 издата од ПУ 
Пирот на име Марковић Милица, Пирот, Пирот. 

01-1028849-2021
Решењем ПУ Пирот број 205-10-29-21 од 06.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009633669 издата од ПУ 
Пирот на име Тодоровић Марко, Пирот, Пирот. 01-1028850-2021

Решењем ПУ Пирот број 205-10-300-21 од 07.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 0039383223 издата од 
ПУ Пирот на име Веселиновић Бојан, Пирот, Пирот. 

01-1028851-2021
Решењем ПУ Пирот број 205-10-301-21 од 11.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0086438562 издата од 
ПУ Пирот на име Димитријевић Стефан, Пирот, Пирот. 

01-1028852-2021
Решењем ПУ Пирот број 205-10-302-21 од 14.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0047989595 издата од 
ПУ Пирот на име Петровић Зорица, Пирот, Пирот. 

01-1028853-2021
Решењем ПУ Пирот број 205-10-303-21 од 18.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 004507863 издата од ПУ 
Пирот на име Тошић Марко, Пирот, Пирот. 01-1028854-2021

Решењем ПУ Пирот број 205-10-304-21 од 18.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 0036692295 издата од 
ПУ Пирот на име Петровић Бранимир, Пирот, Пирот. 

01-1028855-2021
Решењем ПУ Смедерево број 205-146-21 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0108202710 издата 
од ПУ Смедерево на име Радосављевић Анђела, Смедерево, 
Смедерево. 01-1028856-2021

Решењем ПУ Смедерево број 205-1585-21 од 18.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 0108626565 издата 
од ПУ Смедерево на име Туфеггџић Јелена, Раља, Смедерево. 

01-1028857-2021
Решењем ПУ Смедерево број 205-1585-21 од 21.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 01082656 издата од 
ПУ Смедерево на име Туфегџић Јелена, Раља, Смедерево. 

01-1028858-2021
Решењем ПУ Смедерево број 205-1252-21 од 14.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 006097124 издата од ПУ 
Смедерево на име Станимировић Иван, Смедерево, Смедерево. 

01-1028859-2021
Решењем ПУ Смедерево број 205-1573-21 од 15.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 005843707 издата од ПУ 
Смедерево на име Муњас Давид, ПУ Смедерево, Смедерево. 

01-1028860-2021

– МЕНИЦЕ И ЧЕКОВИ –

Лисинац Верољупка, Београд, чек/ови бр. 307904 издат/и 
од Банке Поштанске штедионице а.д. Београд. 

05-01-1003000-2021
Стругар Саша, Брус, чек/ови бр. 0000148026651, 

0000184156826 издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-1003001-2021
Мојсиловић Веселин, Београд –Нови Београд, чек/ови бр. 

0000109032078 издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-1003002-2021
Лалковић Рамиза, Пожаревац, чек/ови бр. 12470118, 

12470126 издат/и од Банке Поштанске штедионице а.д. 
05-01-1003003-2021

Златановић Александар, Јабука (Панчево), чек/ови бр. 
0000145515599, 0000145515607 издат/и од Banca Intesa a.d. 

05-01-1003004-2021
Љуковчанин Зоран, Ловћенац, чек/ови бр. 0000183267459 

издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-1003005-2021
Обрадовић Златко, Крагујевац, чек/ови бр. 1901970933027 

издат/и од OTP bankе Srbija a.d. Novi Sad. 05-01-1003006-2021
Станковић Иванка, Београд, чек/ови бр. 1844717, 1844725, 

1844733, 1844741, 1844750, 1844768, 1844792, 184480 издат/и од 
Банке Поштанске штедионице а.д. Београд. 05-01-1003007-2021

Ћук Сенка, Нови Бановци, чек/ови бр. 0000148238066, 
0000148238074, 0000148238082, 0000148238090, 0000148238108. 
издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-1003008-2021

Шобић Гордана, Београд, чек/ови бр. 1000020996681, 
1000020996707, 1000020996723, 1000020996731, 1000020996749, 
1000020996756, 1000020996764, 1000020996772 издат/и од OTP 
banke a.d. 05-01-1003009-2021

– ЈАВНЕ ИСПРАВЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА –
Стошић Небојша, Београд, сведочанство/а о завршеном 

основном образовању ОШ „Драгојло Дудић” у Београду. 
07-03-1004047-2021

Обрадовић Маријана, Стењевац, сведочанство/а ОШ „Сте-
ван Немања” у Стењевцу. 07-03-1004048-2021

Скочајић  Страхиња, Београд –Нови Београд, ђачка књижи-
ца ОШ „Борислав Пекић”. 07-01-1004049-2021

Дојкић Славица, Ботош, сведочанство/а ОШ. 
07-03-1004050-2021

Петровић Ена, Лозница, ђачка књижица ОШ. 
07-01-1004051-2021

Стаменковић Стефан, Стајковац, ђачка књижица ОШ „Све-
ти Сава” у Гложану. 07-01-1004052-2021

Јовић Никола, Мајур-Ш, ђачка књижица ОШ „Мајур” у 
Мајуру. 07-01-1004053-2021

Лалић Горан, Рановац, сведочанство/а ОШ „Јован Шерба-
новић” у Рановцу. 07-03-1004054-2021

– ЈАВНЕ ИСПРАВЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА –
Ђокић Радомир, Рипањ, диплома Прве економске школе 

„Владимир Перић Валтер”. 08-05-1010533-2021
Урошевић Горан, Удовице, диплома Техничке школе у 

Смедереву. 08-05-1010534-2021
Милекић Владимир, Осипаоница, сведочанство/а I, II, III и 

IV разреда Техничке школе у Смедереву. 08-04-1010535-2021
Голе Немања, Смедерево, диплома Техничке школе у Сме-

дереву. 08-05-1010536-2021
Цветковић Младен, Михајловац (Смедерево), сведочан-

ство/а I разреда Техничке школе у Смедереву. 
08-04-1010537-2021

Огаревић Сергеј, Београд, VIII београдске гимназије. 
08-01-1010538-2021

Марјановић Михајло, Београд –Земун, сведочанство/а I, II 
и III разреда Техничке школе „Михајло Пупин” у Инђији. 

08-04-1010539-2021
Реметић Огњен, Београд, Осме београдске гимназије. 

08-01-1010540-2021
Пажин Нона, Параћин, диплома Техничке школе у Ћурпији. 

08-05-1010541-2021
Јеремић Драган, Костолац, диплома Средње школе. 

08-05-1010542-2021
Смиљанић Драган, Београд, диплома Гимназије у Смеде-

ревској Митровици. 08-05-1010543-2021
Деспотовић Милисав, Доња Борина, диплома Гимназије. 

08-05-1010544-2021
Голубовић Ана, Књажевац, диплома СШ „Никола Тесла” у 

Бољевцу. 08-05-1010545-2021
Митић Ивана, Јагодина, диплома ЕТШ „Славка Ђурђевић” 

у Јагодини. 08-05-1010546-2021
Николић Стефан, Кула, диплома Економско-трговинске 

школе у Кули. 08-05-1010547-2021
Бакић Југослав, Прокупље, диплома Економско-техничке 

школе у Куршумлији. 08-05-1010548-2021
Јовановић Горан, Куршумлија, диплома Економско-тех-

ничке школе у Куршумлији. 08-05-1010549-2021
Видановић Ана, Пирот, диплома Гимназије у Пироту. 

08-05-1010550-2021
Алимановић Осман, Шабац, диплома Техничке школе у 

Шапцу. 08-05-1010551-2021
Ђокић Александар, Шилово, диплома Гимназије „Гњила-

не” у Шилову. 08-05-1010552-2021
Јовановић Маријана, Лозница, диплома Економске школе у 

Лозници. 08-05-1010553-2021
Ивановић Александар, Лозница, диплома Економске шко-

ле у Лозници. 08-05-1010554-2021
Ковачевић Андреа, Шабац, сведочанство/а II разреда Шко-

ле примењених уметности у Шапцу. 08-04-1010555-2021
Доленчук Катарина, Београд, Осме београдске гимназије. 

08-01-1010556-2021
Шећовић Суада, Сјеница, диплома Гимназије „Јездимир 

Ловић” у Сјеници. 08-05-1010557-2021
Ареновић Наташа, Београд, диплома Економске школе у 

Лозници. 08-05-1010558-2021

– ЈАВНЕ ИСПРАВЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА –
Неметх Ливиа, Нови Сад, студентска књижица - индекс 

Правног факултета Универзитета у Новом Саду, бр. О294/09. 
09-01-1001193-2021

– РАЗНО –
Живановић Раденко, Угриновци, мемориjска картица диги-

талног тахографа бр. SRB0000092993000, издата од Aгенције за 
безбедност саобраћаја. 11-1004680-2021

Радивојевић Радојко, Чачак, сертификат о стручној компе-
тентности број СПК/Т 025 874 одштампан на обрасцу серијског 
броја 026 092, издат од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-1004681-2021
Dimić šped d.o.o., Панчево, уверење о испитивању возила 

број 121787-17П, сер. бр. обр. 437329, издато од Агенције за бе-
збедност саобраћаја. 11-1004682-2021

Пајић Марија, Лозница, потврда о исправности уређаја 
и опреме за погон возила на ТНГ бр. 016880-19, сер. бр. обр. 
0488839, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-1004683-2021
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6192
На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Репу-

блике Србије („Службени гласник РСˮ, број 30/18), 
Влада доноси

С Т РАТ Е Г И Ј У

људских ресурса у правосуђу за период 2022–2026. 
године

1. УВОД 

Стратегијом људских ресурса у правосуђу за период 2022 –
2026. година (у даљем тексту: „Стратегијаˮ) утврђују се циљеви 
и мере које је неопходно спровести у области управљања људским 
ресурсима у правосуђу, а чије спровођење треба непосредно да 
резултује непристрасним и транспарентним поступком одабира 
кадрова, ефикасним системом оцене радног учинка, савременим 
системом континуираног стручног оспособљавања и усавршава-
ња, стратешког планирања потреба за људским ресурсима, као и 
успостављањем посебне функције управљања људским ресурсима 
у правосуђу, чији би задатак био да се стара о испуњењу претход-
но наведених циљева. 

Саставни део Стратегије је и Акциони план који ближе уре-
ђује питања њене реализације и који је представљен у тачки 12. 
овог документа (у даљем тексту: „Акциони планˮ). Имајући у 
виду Нацрт акта о промени Устава Републике Србије који је при-
премио Одбор за уставна питања и законодавство Народне скуп-
штине РС, чије се усвајање и проглашење очекује од стране На-
родне скупштине, мере у овој Стратегији, као ни мере и пратеће 
активности које су предвиђене Акционим планом, не обухватају 
носиоце правосудних функција.

1.1. Правни основ за доношење Стратегије

Чланом 9. Закона о министарствима успостављена је надле-
жност Министарства правде Републике Србије, између осталог, у 
области организације и рада правосудних органа, стручног усавр-
шавања носилаца правосудних функција и правосудних професи-
ја, статистику и аналитику рада правосудних органа и правосуд-
них професија. 

Стратегија је израђена у складу са чланом 10. став 2. тачка 1. 
Закона о планском систему, а у вези са чл. 11, 12, 13, 18. и 19. наве-
деног закона, као и чланом 38. став 1. Закона о планском систему, 
којим је прописано да документе јавних политика (стратегија је 
документ јавне политике у складу са наведеним законом) усваја 
Влада, осим ако је другачије прописано посебним законом. 

Акциони план за Поглавље 23 из јула 2020. године, под тач-
ком 1.3.4.2, предвиђа израду и усвајање стратегије људских ресур-
са за правосуђе. 

Стратегија развоја правосуђа за период 2020 –2025. године, 
(„Службени гласник РС”, број 101/20), у секцији V.4.  – Ефика-
сност правосуђа, предвиђа доношење стратегије људских ресурса 
као важне карике у свеукупној реформи правосуђа [цитат] „Та-
кође, свеобухватна стратегија кадровских ресурса која би довела 
до повећања ефикасности кроз бољу алокацију људских ресурса у 
правосуђу, те мотивацију запослених кроз систем награђивања и 
напредовања који подстиче квалитетан рад и ажурност у реша-
вању предмета, још увек није усвојена, те је рад на њој неопходно 
окончати у наредном периоду.ˮ [крај цитата]. Да би се омогућила 
реализација посебног циља 4  – унапређење ефикасности правосу-
ђа, као једна од кључних мера предвиђено је и [цитат] „Усвајање 
и ефикасна примена Стратегије за управљање људским ресурси-
ма у циљу делотворнијег/оптималнијег планирања, запошљавања, 
распоређивања, мотивисања и напредовања у оквиру правосуђаˮ 
[крај цитата].

Веза ове Стратегије са правним оквиром за рад правосуђа и 
главним документима јавне политике у правосудном сектору де-
таљније је објашњена у тачки 2  – Веза са планским документима 
и правним оквиром.

Стратегија је прва ове врсте у Републици Србији, односно 
питање организације и унапређења људских ресурса у правосуђу, 
до сада, није било регулисано посебним стратешким документом, 
већ искључиво кроз „кровнуˮ, националну стратегију реформе 
правосуђа. 

1.2. Разлози за доношење стратегије 

Анализа постојећег стања људских ресурса у правосуђу1 
показала је кључне проблеме са којима се правосуђе Републике 
Србије у том домену суочава. Наведени проблеми су приказани у 
наредној табели, како следи:
 – – – – – – – – – – – – – –
1 Видети тачку 3  – Опис постојећег стања 

Табела 1 – Кључни проблеми као разлози за доношење Стратегије
Бр. Опис проблема Манифестација и постојеће последице Будуће последице нерешавања проблема 
1. Недостатак стратешког планирања у 

управљању људским ресурсима 
 

 – Непостојање усклађености приликом процене потреба 
за стручним и другим кадром, па самим тим и његов 
вишак или мањак, што за последицу има диспропорцију 
између објективних потреба за кадром (нпр. у односу 
на укупан број и врсту предмета) и стварног броја и 
структуре кадра у оквиру мреже правосудних органа.
 – Стратешко планирање и равномерна оптерећеност 
судија и јаних тужилаца заснована на броју и сложености 
предмета (пондерисање предмета) је у фази развоја.
 – Рад судијских/тужилачких помоћника утиче на 
резултате рада носилаца правосудних функција.
 – Недовољни укупни капацитети, односно конкретна 
радна места/јединице за стратешко планирање и 
управљачки тимови у МП/ВСС/ДВТ/ПА, судовима и 
јавним тужилаштвима, који би се бавили стратешким 
планирањем обима посла и ресурса у правосуђу. 
 – Неодговарајућа организација обука и непостојање 
обука за стратешко планирање за руководиоце у 
Министарству правде Републике Србије, Високом савету 
судства, Државном већу тужилаца, судовима и јавним 
тужилаштвима. 
 – Финансијска средства за пријем нових запослених била 
су одобравана, али нису реализована због ограничења 
запошљавања у јавном сектору и неадекватних 
просторно-техничких услова за рад.
 – Непостојање довољно развијене процедуре за 
финансијско управљање и контрoлу (ФУК). 

 – Непрестано слабљење људских ресурса у правосуђу, 
свих нивоа и категорија, која ће у многоме отежати 
или чак онемогућити спровођење даљих реформи у 
правосуђу у оквирима циљева постављених „кровномˮ 
Стратегијом развоја правосуђа за период 2020 –2025. 
године.
 – Недостатак квалитетног кадра судијских/тужилачких 
помоћника се одражава на ефикасност рада носиласаца 
правосудних функција.
 – Отежано остваривања сврхе правосуђа, као основног 
инструмента заштите права и слобода грађана и 
урушавање правне сигурности.
 – Успоравање или застој преговарачког процеса у 
Поглављу 23 услед немогућности наставка реформе 
правосуђа.
 – Свеукупан и неповратан губитак поверења грађана у 
правосудни систем, његову даљу реформу и опоравак, 
који би био базиран на савременим основама и ЕУ 
тековинама.
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2. Подељена надлежност у управљању 

људским ресурсима између Министарства 
правде Републике Србије с једне и Високог 
савета судства и Државног већа тужилаца, 
с друге стране

 – Неефикасно коришћење постојећих људских ресурса.
 – Непостојање стандардизованих описа послова у 
правосуђу (каталог и класификација радних места са 
јасно дефинисаним и јединствено описаним радним 
задацима, потребним компетенцијама, итд).
 – Одлив кадрова због неадекватних услова за развој 
каријере и награђивања према учинку.
 – Фактичко одлучивање о броју особља судова и јавних 
тужилаштва које се бави стручним пословима у вези 
са решавањем предмета (судијски и јавнотужилачки 
помоћници и приправници) као и о броју судског/ 
тужилачког особља који се баве пословима подршке 
судским/јавнотужилачким главним пословима је у 
надлежности Министарства правде Републике Србије и 
Министарства финансија Републике Србије. 

 – Немогућност успостављања стратешког планирања 
људских ресурса у правосуђу и наставка започетих 
развојних процеса, што ће у крајњем исходу резултовати 
наступањем последица у тачки 1 табеле. 

3. Парцијална и недовољна примена 
кључних елемената за планирање судског 
буџета 

 – Неодговарајућа сарадња у планирању ресурса и 
дефинисању јединствених програмско буџетских 
елемената за планирање укупно потребних ресурса у 
правосуђу по врстама, броју и структури, које се управо 
на најосетљивијем сегменту правосуђа  – људским 
ресурсима раздваја у два правца и компликује. Недостаје 
јединствено и усклађено програмско планирање свих, па 
и буџетских ресурса правосуђа, које би било засновано 
на планираном учинку правосуђа по обиму и структури 
(број решених судских предмета), као основу за 
планирање броја и структуре људских ресурса, за које се 
обезбеђују средства у правосудном буџету. 

 – Немогућност усклађеног планирања јединственог 
обима и структуре људских ресурса потребних за 
ефикасан рад правосуђа.

4. Неодговарујаћа усклађеност броја судија 
са обимом и структуром њиховог радног 
оптерећења 

 – У 2020. години, у судовима у Републици Србији, од 
укупног броја од 3.038 судијских места, попуњено је 
2.652, односно укупно 386 судијских места је упражњено. 
 – Непопуњеност судијских места препознатa је као један 
од разлога за дуго трајање судских поступка. 
 – Проблем непопуњености судијског кадра негативно се 
одражава како на број и структуру расположивог судског 
особља, тако и на дужину трајања поступака.
 – Постојећи систем вредновања рада судија не препознаје 
повезаност уједначеног оптерећења судија у односу 
на сложеност предмета, стваран утрошак времена за 
решавање предмета у зависности од њихове сложености, 
додатна стручна усавршавања и обуке.
 – Непостојање свеобухватне анализе потреба за обуком 
(ТНА) и на њој заснованих релевантних садржаја 
програма и планова обука свих судија.

 – Немогућност судова да решавају предмете у разумном 
року, као и опадање квалитета рада судова, а тиме и 
свеукупно урушавање поверења јавности у рад правосуђа 
и угледа судова и судијске функције.

5. Неадекватан статус и положај судијских 
помоћника 

 – Неадекватан правни оквир за статус и положај 
судијских помоћника, односно њихово изједначавање у 
звањима са државним службеницима у државној управи, 
упркос томе што они не обављају послове државне 
управе, већ специфичне стручне послове у вези са 
решавањем судских предмета.
 – Непостојање адекватног правног оквира који би 
омогућио извесност и стабилност каријерног развоја 
судијских помоћника у оквирима законом прописаних 
звања, са реалном оценом учинка, а тиме и могућности 
за адекватно напредовање, материјални положај, 
награђивање и стручно усавршавање.
 – Неусаглашеност мерила за вредновање рада судија и 
оцену рада судијских помоћника. 
 – Одобрен број судијских помоћника у радном односу не 
одговара стварним потребама.
 – Недовољан број судијских помоћника препознат је 
као један од разлога за дуго трајање судских поступка, а 
посебно у основним и вишим судовима.
 – Постојећи систем оцењивања рада судијских 
помоћника не препознаје повезаност уједначеног 
оптерећења предметима различите сложености, посебна 
знања и вештине и личну иницијативу. 
 – Неадекватна примена правилника о оценивању рада 
судијских помоћника. 

 – Смањено интересовање за овај вид професионалног 
усмерења од стране свршених студената права (посебно 
оних са одликама и високим просеком на студијама). 
 – Настављен и извесно значајно повећан одлив стручног 
кадра.
 – Ненадокнадив губитак како садашњег, тако и будућег 
кадра оставља последице на свеукупнан рад судова. 
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6. Недостатак капацитета у јавним 
тужилаштвима 

 – У 2020. години, у јавним тужилаштвима у Републици 
Србији, од укупног броја од 805 места заменика јавних 
тужалаца, попуњенa су 723, односно укупно 82 места су 
упражњена.
 – У већини јавних тужилаштава (при чему је ситуација 
по том питању најтежа у основним) евидентна је 
непопуњеност места на позицијама заменика јавног 
тужиоца у односу на постојећу систематизацију; без 
улажења у дубљу анализу да ли је потребно постојећу 
систематизацију проширити додатним бројем места на 
овој јавнотужилачкој функцији, сама чињеница да ни већ 
систематизована места годинама уназад нису попуњена. 
 – Постојање велике неуједначености у расподели 
предмета који један заменик јавног тужиоца обрађује, а 
у оквиру истих врста тужилаштава; ово директно утиче 
како на сам учинак појединих заменика јавног тужиоца, 
тако и на каснију оцену радног учинка која се мери у 
односу на број решених предмета.
 – Процена је да се ефикасност јавних тужилаштва и 
надокнада постојећег заостатка у решавању предмета 
тешко може поправити без додатног броја тужилачких 
помоћника, имајући у виду и даље велики број старих 
предмета, нагомиланих претежно увођењем тзв. 
„тужилачке истрагеˮ 2013. године. 
 – Наведена промена и повећан број предмета у раду су 
узроковали и континуиран недостатак осталог особља, 
најпре записничара, као и других административних 
позиција које су на директан начин укључене у рад са 
предметима.
 – Тренутно не постоји одговарајућа медотологија којом 
би се мериле реалне потребе за бројем и структуром 
стручног кадра у јавним тужилаштвима; самим тим 
Државно веће тужилаца не може на реалан начин да 
сагледа стварне потребе за људским ресурсима.
 – Садашњи поступак оцене радног учинка је неадектаван, 
јер се базира на односу стопе додељених и решених 
предмета од стране конкретног носиоца јавнотужилачке 
функције, без узимања у обзир других елемената за 
оцену; наведени начин оцењивања не узима у обзир 
реално стање односно стопу ефикасности и квалитета 
рада носилаца јавнотужилачке функције и у основи 
је неправедан према оним носиоцима јавнотужилачке 
функције који због неравномерне расподеле предмета, 
па тиме и драстично већег броја предмета у раду, немају 
велику стопу решених предмета, иако бројчано гледано, 
имају већи број решених предмета од својих колега.
 – Постојећи приступ не истиче у довољној мери 
повезаност између квалитетне и континуиране обуке 
тужилаца и заменика тужилаца и успешности у брзом и 
квалитетном решавању предмета.

 – Преоптерећеност јавних тужилаштава у којима 
нису попуњена места заменика јавних тужилаца и 
систематизована радна места, посебно оних која имају 
велики прилив предмета. 
 – Смањено интересовање за овај вид професионалног 
усмерења од стране свршених студената права (посебно 
оних са одликама и високим просеком на студијама).
 – Отежано диференцирање на основу вредновања рада 
заменика јавних тужалаца.

7. Неадекватан статус и положај тужилачких 
помоћника 

 – Неадекватан правни оквир за статус и положај 
тужилачких помоћника, односно њихово правно 
изједначавање у звањима са државним службеницима 
у државној управи, упркос томе што они не обављају 
послове државне управе, већ специфичне стручне 
послове у вези са решавањем тужилачких предмета.
 – Број постојећих тужилачких помоћника углавном не 
одговара потребном броју, односно односом између броја 
тужилачких помоћника и тужилаца, уз потребу да се 
приликом редефинисања ових критеријума узму у обзир 
потребе различитих врста тужилаштава.

 – Смањено интересовање за овај вид професионалног 
усмерења од стране свршених студената права (посебно 
оних са одликама и високим просеком на студијама). 
 – Настављен и извесно значајно повећан одлив стручног 
кадра. 
 – Ненадокнадив губитак како садашњег, тако и будућег 
кадра оставља последице на свеукупнан рад јавних 
тужилаштава.

8. Значајан недостатак људских ресурса у 
Административној канцеларији Високог 
савета судства

 – У 2020. години, овај орган функционише са свега 60% 
капацитета, односно попуњених радних места која су 
предвиђена постојећом систематизацијом радних места
 – Осим високог процента непопуњености укупних 
људских ресурса, односно систематизованих радних 
места (40%) , посебан проблем је што у оквиру 
недостајућих ресурса већину (чак 4/5) чине управо 
радна места опредељена за стручне послове, што доводи 
у ризик извршавање уставних и законских функција 
Високог савета судства.
 – Неадекватни просторно-технички услови за рад.
 – Постојећи систем и садржај обуке запослених у 
Административној канцеларији нису засновани на 
анализи потреба за обукама и не узимају довољно у 
обзир опис послова и потребне компетенције.
 – Високи савет судства, због дугогодишњег и значајног 
мањка капацитета, отежано и успорено обавља своје 
Уставом и законом задате надлежности, као и обавезе из 
преговарачког Поглавља 23.

 – Дуготрајно нерешавање овог проблема за последицу 
може да има незаинтересованост како постојећег тако 
и будућег стручног кадра да на одговарајући начин и 
ефикасно обавља своје радне задатке. 
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9. Недостатак капацитета Државног већа 

тужилаца
 – У 2021. години, овај орган функционише са свега 55% 
капацитета, односно попуњених радних места која су 
предвиђена постојећом систематизацијом.
 – Поред проблема непопуњених радних места, Државно 
веће тужилаца у 2021. години у радном односу има 63 % 
(12) државних службеника и чак 37% (7) намештеника 
па је пожељно предузети конкретне кораке у смислу 
смањења броја намештеника, односно повећања броја 
државних службеника.
 – Додатно, постоји проблем незаинтересованости 
потенцијалних кандидата за рад и овом органу претежно 
због лошег материјалног положаја запослених, што 
креира и додатан проблем одласка већ постојећег кадра.
 – Питање обука и стручног усавршавања, као кључног 
елемента за унапређење рада Државног већа тужилаца, 
је уређено на начин који недовољно узима у обзир 
специфичности овог органа, док код запослених, управо 
због континуираног недостатка кадра и обављања 
додатног посла, може да се створи демотивисаност за 
похађање обука.
 – Последице се манифестују у чињеници да Државно 
веће тужилаца, због континуираног и значајног мањка 
капацитета, отежано обавља своје Уставом дате 
надлежности и обавезе.
 – Неадекватни просторно-технички услови за рад.

 – Велика отежаност у раду Државног већа тужилаца да 
обавља своје Уставом утврђене надлежности.

10. Неодговарајући инфраструктурни и 
ИКТ капацитети за рад судова и јавних 
тужилаштава

 – Проблем у вези са одговарајућим условима за рад 
постоје и даље
 – У неким судовима и тужилаштвима и даље постоји 
проблем у вези са одговарајућим условима за рад, 
почевши од службених просторија/канцеларија у којима 
бораве и раде, преко одговарајућих модерних ИКТ 
система (иако је приметан напредак у последње време у 
погледу улагања), нерешених имовинско-правних односа, 
итд, што све скупа негативно утиче на учинак запослених 
који раде у тако неадекватним условима, а последично 
и на свеукупан квалитет услуга које правосуђе пружа 
својим грађанима.

 – Недекватни услови за рад утичу на укупни квалитет 
рада и имају утицај на одлив кадрова из правосуђа, 
незаинтересованост кандидата за рад и развој каријере у 
оквиру правосудног система.

Имајући у виду системски карактер и тежину горе описаних 
проблема, као и готово извесне последице у случају status quo, ап-
солутно је неопходно и једино могуће наведене проблеме решава-
ти предузимањем широког спектра међусобно повезаних мера и 
активности у дужем временском периоду, који, ни у ком случају, не 
може бити краћи од пет (5) календарских година. Стога је потреб-
но утврдити целовит стратешки правац деловања у области људ-
ских ресурса у правосуђу, који ће у свему бити комплементаран 
стратешком правцу који је зацртан Стратегијом развоја правосуђа 
за период 2020 –2025, као „кровнимˮ стратешким документом. 

Петогодишњи временски период за спровођење Стратегије је 
одређен на основу сагледавања сваке од мера и активности које су 
неопходне и, као такве, предвиђене за остварење посебних циљева 
Стратегије2 што, између осталог, укључује и спровођење различи-
тих врста анализа чији ће резултати за последицу имати одговара-
јућу промену постојећег правног оквира, укључујући и очекиване 
уставне промене у сектору правосуђа, као и пратеће промене зако-
на и подзаконских аката.

Имајући у виду да је у питању стратешки документ који се 
заснива на Стратегији развоја правосуђа 2020 –2025. године, и до-
пуњује га у делу који се тиче „људског фактораˮ,3 период важења 
Стратегије се углавном подудара са периодом Стратегије развоја 
правосуђа 2020 –2025. године.

Усвајање Стратегије је, такође, предвиђено Акционим пла-
ном за Поглавље 23, који, у тачки 1.3.4.2 и 1.3.4.3. предвиђа фи-
нализацију и увајање средњорочне стратегије људских ресурса 
за правосуђе која ће, између осталог, обухватити следећа питања: 
број и структуру носилаца правосудних функција; статус, број и 
структуру судијских сарадника и јавнотужилачких помоћника; 
управљање, број и професионалну структуру административног 
особља у правосуђу. 

Имајући у виду јасну надлежност у предметној области, ини-
цијативу за израду и усвајање Стратегије је преузело Министар-
ство правде Републике Србије. 

Решењем Министарства правде Републике Србије, број 119-
00058/2019-06, од 29. маја 2019. године, које је донето на осно-
ву овлашћења министра правде из члана 23. став 2. Закона о 
 – – – – – – – – – – – – – –
2 За детаље, видети тачку 6  – Посебни циљеви 
3 За детаље, видети тачку 2.1.1  – Стратегија развоја правосуђа za period 2020–

2025. година

државној управи и Уредбе о начелима за унутрашње уређење и 
систематизацију радних места у министарствима, посебним орга-
низацијама и службама Владе, основана је Pадна група за израду 
средњорочне Стратегије људских ресурса за правосуђе, саставље-
на од представника Министарства правде Републике Србије, Пра-
восудне академије, Високог савета судства, Државног већа тужио-
ца, Вишег суда у Београду, Вишег јавног тужилаштва у Београду 
и Прекршајног суда у Београду (у даљем тексту: „Радна групаˮ).4 
Радна група, у процесу израде Стратегије, разматра прикупљене 
анализе, предлоге и сугестије домаћих и иностраних актера.

1.3. Институције укључене у израду Стратегије

Институције Републике Србије које су биле укључене у изра-
ду Стратегије су, како следи:

 – Министарство правде Републике Србије (у даљем тексту: 
„Министарство правдеˮ),

 – Високи савет судства,
 – Државно веће тужилаца,
 – Врховни касациони суд,
 – Републичко јавно тужилаштво, 
 – Правосудна академија.
Организационо-технички послови око израде Стратегије су 

поверени Радној групи за израду Стратегије, како је наведено у 
тачки 1.1  – Правни основ за Стратегију документа.

1.4. Циљна група Стратегије

Категорије људских ресурса које су обухваћене Стратегијом су:
 – носиоци правосудних функција у Републици Србији  – су-

дије и тужиоци,
 – запослени у судовима и тужилаштвима,
 – запослени у Високом савету судства и
 – запослени у Државном већу тужилаца.

 – – – – – – – – – – – – – –
4 Стручну и административну подршку Радној групи пружа ЕУ ИПА 2016 

Пројекат „Подршка Високом савету судства”, који финансира Европска унија, 
а спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ. У оквиру тог 
Пројекта су израђени Стратегија људских ресурса 2020 –2025. и Акциони план за 
њену имплементацију и пружена је потребна подршка за организовање процеса 
јавне расправе и јавних консултација.
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2. ВЕЗА СА ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТИМА И ПРАВНИМ 
ОКВИРОМ 

У складу са чланом 12. Закона о планском систему, ова стра-
тегија је квалификована као секторска и национална стратегија, 
те је стога њена израда вршена у складу са чланом 23.5 наведеног 
закона и она је усклађена са другим стратегијама, као и са законо-
давним оквиром Републике Србије.

2.1. Веза са документима јавне политике у сектору правосуђа

2.1.1. Стратегија развоја правосуђа за период 2020–2025. године

У питању је секторска стратегија која представља један од 
основа за доношење Стратегије. Предметна стратегија представља 
„кровниˮ плански документ за целокупну област правосуђа у Ре-
публици Србији, и из њеног домена произлазе и основни посту-
лати и циљеви Стратегије. Без свеобухватног развоја правосуђа, 
као целине, чему у највећој мери треба да допринесе реализација 
Стратегије развоја правосуђа за период 2020 –2025. године, развој 
и унапређење људских ресурса у самом правосуђу не могу дати 
значајније резултате. С друге стране, свеобухватан развој правосу-
ђа би у великој мери био спутан уколико се, управо кроз посебан 
стратешки документ, не би паралелно водило рачуна о основи сва-
ког правосудног система  – људима који у њему раде и чине његово 
функционисање могућим.

Имајући у виду да људски ресурси и њихово константно 
унапређење чине срж сваког система, реализацијом мера Стра-
тегије би требало да се, на посредан начин, додатно потпомогне 
остварење циљева „кровногˮ документа јавне политике у сектору 
правосуђа  – Стратегије развоја правосуђа за период 2020 –2025. 
године, који се односе на: независност и самосталност правосу-
ђа, непристрасност и одговорност правосуђа, његову стручност и 
ефикасност, успостављање е-правосуђа, као и остваривање транс-
парентности у његовом раду. Управо из тог разлога, Стратегија 
се ослања на претходно наведени стратешки документ, на начин 
да су сви циљеви и мере које воде ка њиховом остваривању, у ди-
ректној вези са циљевима који су постављени у Стратегији развоја 
правосуђа за период 2020 –2025. године. 

На који начин управљање људским ресурсима у правосуђу 
доприноси остварењу циљева Стратегије развоја правосуђа за пе-
риод 2020 –2025. године, може се видети управо анализом њених 
циљева. 

Наиме, један од основних циљева Стратегије развоја право-
суђа за период 2020 –2025. године је јачање независности и само-
сталности правосуђа што ће се, између осталог, постићи, јасним, 
непристрасним и унапред одређеним критеријумима за процедуру 
предлагања, избора, напредовања, премештаја и престанка функ-
ције носилаца правосудних функција. Да би се то постигло, не-
опходно је успоставити јединствени систем управљања људским 
ресурсима, који ће обезбедити јасне описе послова у правосуђу и 
спроводити непристрасан и транспарентан процес ангажовања, 
вредновања (оцене учинка), одабира, напредовања и престанка 
радног ангажмана у правосуђу. 

Стратегија развоја правосуђа за период 2020 –2025. године 
даље предвиђа као један од кључних циљева унапређење непри-
страсности и одговорности правосуђа што, између осталог, значи 
и да се сваком појединцу обезбеди приступ правди под једнаким 
условима, без дискриминације по било ком основу, са једнаким 
могућностима да заштити и оствари своја права и интересе. С тим 
у вези, да би правосуђе, односно носиоци правосудних функци-
ја и запослени у правосуђу, обезбедили поштовање права грађа-
на, принципи једнаких шанси треба најпре да буду примењени на 
њих. Управљање људским ресурсима, на начин како је предвиђено 
Стратегијом, подржава остварење наведеног циља управо омогу-
ћавањем да се принцип једнаких шанси успостави и примени уну-
тар самог правосуђа. 
 – – – – – – – – – – – – – –
5 Члан 23. (Усклађеност планских докумената): (1) Приликом израде и усвајања 

планских докумената води се рачуна о њиховој усклађености са Уставом, потвр-
ђеним међународним уговорима, законом и обавезама преузетим у процесу ЕУ 
интеграција. (2) План развоја и Просторни план Републике Србије морају бити 
међусобно усклађени. (3) Приликом израде свих других планских докумената 
води се рачуна о њиховој усклађености са Планом развоја, Просторним планом 
Републике Србије, Инвестиционим планом и другим планским документима ви-
шег и једнаког значаја.

Надаље, Стратегијом развоја правосуђа за период 2020 –2025. 
године је, као један од циљева, предвиђено унапређење стручно-
сти правосуђа, тако да се на свеобухватан и организован начин 
спроводи стручно усавршавање носилаца правосудних функција, 
обука судијских и тужилачких помоћника и приправника, запосле-
них у правосуђу као и представника других правосудних профе-
сија (јавни бележници, јавни извршитељи и медијатори). Управо 
у овом домену, ефикасно управљање људским ресурсима треба 
да обезбеди системску повезаност између: свеобухватне темељне 
анализе потреба за обукама, која има у виду компетенције и опис 
послова сваког радног места, организованих обука односно струч-
ног усавршавања и свеукупног каријерног развоја, с једне, и про-
цене оствареног радног учинка, с друге стране. 

Унапређење ефикасности правосуђа је следећи кључни циљ 
Стратегије развоја правосуђа за период 2020 –2025. године и под-
разумева, пре свега, делотворно управљање правосудним систе-
мом и рационално коришћење ресурса. Стратегија ће потпомоћи 
реализацију наведеног циља тако што ће се успоставити страте-
шко планирање потреба за људским ресурсима у односу на про-
цењени обима посла, што ће резултовати израдом годишњег плана 
запошљавања, са процењеним буџетом неопходним за његову ре-
ализацију. 

Стратегијом развоја правосуђа за период 2020 –2025. године 
је предвиђен и развој е-правосуђа, односно даље унапређење ме-
ханизама који на ефикасни начин омогућавају да се делотворно 
управља правосудним системом и рационално користе ресурси. 
Без успешно организоване функције управљања људским ресур-
сима у правосуђу која би, између осталог, ускладила описе посло-
ва на начин да у себи обавезно укључе и одговарајућа ИТ знања 
(е-компетенције) и укључила стицање и даље усавршавање ИТ 
знања у курикулум будућих обука за носиоце правосудних функ-
ција и запослене у правосуђу, постизање зацртаног циља би било 
тешко остварљиво. 

На послетку, унапређење транспарентности и доступности 
правосуђа, као један од циљева Стратегије развоја правосуђа за 
период 2020 –2025. године, јасно претпоставља даље унапређење 
доступности правосудних институција, квалитативних и кванти-
тативних података о њиховом свакодневном раду, што подразуме-
ва и доступност информација о планирању и спровођењу реформе 
правосудног система. Стратегија има за задатак да наведени циљ 
потпомогне тако што ће се њеном реализацијом, између осталог, 
створити услови да сви описи послова (радних места) у правосуд-
ном систему рефлектују значај транспарентности, квалитета по-
датака које запослени у свакодневном раду прикупљају, обрађују 
и размењују, као и спровођењу анализа и редовном извештавању, 
што ће све бити уоквирено кроз годишњи план обука запослених 
у правосуђу.

2.1.2. Акциони план за Поглавље 23 (Правосуђе) 

У контексту процеса приступања Србије ЕУ, Акциони план 
за Поглавље 23 из јула 2020. године (у даљем тексту: „АП 23ˮ) 
представља кровни стратешки документ Републике Србије за 
област правосуђа, са којим треба да буду усклађени сви остали до-
кументи јавних политика, укључујући и Стратегију. Како је и на-
ведено у уводном делу АП 23, на тај начин ће све јавне политике у 
овој области бити прецизно дефинисане, а спровођење, координа-
ција, рокови и финансирање реформи значајно унапређени.

Као један од елемената будуће реформе правосуђа, АП 23 на 
директан начин предвиђа израду, усвајање и спровођење страте-
гије људских ресурса за правосуђе. Наиме, прелазним мерилом 
1.3.4. АП 23, предвиђено је „усвајање и спровођење стратегије 
људских ресурса за правосуђе, која ће резултовати у мерљивом на-
претку у расподели обима посла, као и унапређењу ефикасности и 
учинковитости правосудног система.ˮ

Садржински посматрано, будућа стратегија треба да обу-
хвати следећа питања: број и структуру носилаца правосудних 
функција, затим статус, број и структуру судијских сарадника и 
јавнотужилачких помоћника, као и управљање, број и професио-
налну структуру административног особља у правосуђу. Такође, 
наведеним документом се предвиђа и (а) усвајање правилника 
који ће да утврди критеријуме за утврђивање потребног броја но-
силаца правосудних функција, а узимајући у обзир услове рада, 
број предмета у раду, структуру и сложеност предмета, затим (а) 
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усвајање правилника који ће да утврди критеријуме за утврђивање 
потребног броја судијских и јавнотужилачких помоћника, као и 
(в) усвајање правилника који ће да утврди критеријуме за утврђи-
вање потребног броја и професионалне структуре административ-
ног особља у правосуђу.

Као носиоци активности на изради стратегије, предвиђене 
су три кључне институције, и то: Високи савет судства, Државно 
веће тужилаца и Министарство правде. Наведене институције су 
уједно и институције којима је дата кључна улога, како у проце-
су израде саме Стратегије, тако и у њеној реализацији, односно 
праћењу реализације свих мера и активности које су предвиђене 
Стратегијом.

Рок који је у АП 23 предвиђен за припрему и усвајање сред-
њорочне стратегије људских ресурса за правосуђе је 2. квартал 
2022. године. 

2.2. Веза за правним оквиром за рад правосуђа

2.2.1. Устав Републике Србије

Као највиши правни акт у земљи, од материје која је значајна 
за Стратегију, Устав регулише неколико кључних категорија. 

Најпре, Устав налаже да судска власт у Републици Срби-
ји припада судовима опште и посебне надлежности, при чему се 
оснивање, организација, надлежност, уређење и састав судова уре-
ђују законом. Не могу се оснивати привремени, преки или ванред-
ни судови6. Врховни касациони суд је највиши суд у Републици 
Србији са седиштем у Београду. Председника Врховног касаци-
оног суда, на предлог Високог савета судства, по прибављеном 
мишљењу опште седнице Врховног касационог суда и надлежног 
одбора Народне скупштине, бира Народна скупштина на период 
од пет година и не може бити поново биран7.

Уставом се утврђује сталност судијске функције, уз изузетак 
да се лице које се први пут бира за судију, бира на три (3) године8. 
Када је о избору судија реч, Устав регулише да Народна скупшти-
на, на предлог Високог савета судства, бира за судију лице које се 
први пут бира на судијску функцију. Мандат судији који је први 
пут изабран на судијску функцију траје три године. Високи савет 
судства, у складу са законом, бира судије за трајно обављање су-
дијске функције, у истом или другом суду. Високи савет судства 
одлучује и о избору судија који су на сталној судијској функцији 
у други или виши суд9. По питању престанка судијске функције, 
Устав прописује да судији престаје судијска функција на његов за-
хтев, наступањем законом прописаних услова или разрешењем из 
законом предвиђених разлога, као и ако не буде изабран на сталну 
функцију, при чему одлуку о престанку судијске функције доноси 
Високи савет судства10. Уставом је успостављена и независност су-
дије, на начин да је судија у вршењу судијске функције независан и 
потчињен само Уставу и закону11. Сваки утицај на судију у вршењу 
судијске функције је забрањен. Устав прописује и непреместивост 
судије као посебну категорију, прописујући да судија има право да 
врши судијску функцију у суду за који је изабран и само уз своју 
сагласност може бити премештен или упућен у други суд. У слу-
чају укидања суда или претежног дела надлежности суда за који је 
изабран, судија изузетно може без своје сагласности бити трајно 
премештен или упућен у други суд, у складу са законом12. 

Надаље, Устав успоставља Високи савет судства као устав-
ну категорију, прописујући његов положај, као независног и само-
сталног органа, затим састав и број чланова, као и надлежност да 
бира и разрешава судије, у складу са Уставом и законом, предлаже 
Народној скупштини избор судија приликом првог избора на су-
дијску функцију, предлаже Народној скупштини избор председни-
ка Врховног касационог суда и председника судова, у складу са 
Уставом и законом, учествује у поступку за престанак функције 
председника Врховног касационог суда и председника судова, на 
начин предвиђен Уставом и законом, као и да врши и друге посло-
ве одређене законом13.
 – – – – – – – – – – – – – –
6 Видети члан 143. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број 98/06).
7 Видети члан 144. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број 98/06).
8 Видети члан 146. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број 98/06).
9 Видети члан 147. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број 98/06).
10 Видети члан 148. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број 98/06).
11 Видети члан 149. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број 98/06).
12 Видети члан 150. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број 98/06).
13 Видети чл. 153. и 154. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број 98/06).

Устав је битан за Стратегију из разлога што уређује и јавно 
тужилаштво, па тако прописује да је јавно тужилаштво самоста-
лан државни орган који гони учиниоце кривичних и других ка-
жњивих дела и предузима мере за заштиту уставности и законито-
сти14. Такође, регулише положај Републичког јавног тужиоца15, 
као и јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, њихов избор 
и мандат16, затим одговорност17, као и услове за престанак функ-
ције18.

Слично као и код Високог савета судства, Устав уређује и 
положај Државног већа тужилаца, прописујући његов положај, 
као самосталног органа који обезбеђује и гарантује самосталност 
јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца у складу са Уставом, 
затим састав и број чланова, као и надлежност да предлаже Народ-
ној скупштини кандидате за први избор за заменика јавног тужи-
оца, бира заменике јавних тужилаца за трајно обављање функције 
заменика јавног тужиоца, бира заменике јавних тужилаца који су 
на сталној функцији за заменике јавног тужиоца у другом јавном 
тужилаштву, одлучује у поступку за престанак функције заменика 
јавних тужилаца, на начин предвиђен Уставом и законом, врши и 
друге послове одређене законом19.

2.2.2. Закон о уређењу судова

Закон потврђује уставна начела самосталности и независно-
сти у раду судова, дефинишући судове као самосталне и независне 
државне органе који штите слободе и права грађана, законом утвр-
ђена права и интересе правних субјеката и обезбеђују уставност 
и законитост. Такође, поред утврђивања надлежности свих врста 
судова, закон се, између осталог, регулише и унутрашње уређење 
судова, годишњи распоред послова, судску управу, судско особље, 
као и правосудну управу, што су све области које се сматрају зна-
чајним са аспекта Стратегије и њених циљева. 

У складу са чланом 51. закона, судску управу чине послови 
који служе вршењу судске власти, пре свега: уређивање унутра-
шњег пословања у суду; позивање и распоређивање судија порот-
ника; послови везани за сталне судске вештаке и тумаче; разматра-
ње притужби и представки; вођење статистика и израда извештаја; 
извршење кривичних и прекршајних санкција; финансијско и ма-
теријално пословање суда и овера исправа намењених употреби у 
иностранству. 

Што се тиче судског особља, оно је регулисано чл. 57 –69. 
закона, и чине га судијски помоћници, судијски приправници и 
државни службеници и намештеници запослени на администра-
тивним, техничким, рачуноводственим, информационим и оста-
лим пратећим пословима значајним са судску власт. Број судског 
особља одређује председник суда, актом о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места у суду, у складу са кадровским 
планом. Са аспекта Стратегије и њене везе са предметним зако-
ном важно је и законско правило да мерила за одређивање броја 
судског особља утврђује министар надлежан за послове правосуђа 
(члан 57. став 3. закона).

Закон се бави и питањима правосудне управе, коју врши Ви-
соки савет судства и Министарство правде. Јасно се прописује и 
забрана утицаја правосудне управе на судије и то путем ништаво-
сти сваког појединачног акта којим се дира у самосталност и неза-
висност суда и судија.

Закон уређује и питање финансирања рада судова, те пропи-
сује да се средства за рад судова обезбеђују у буџету Републике 
Србије, те да треба да обимом и приливом одржавају независност 
судске власти и омогућавају уредан рад судова20. Високи савет 
судства предлаже обим и структуру буџетских средстава неопход-
них за текуће расходе, осим расхода за судско особље, уз претход-
но прибављено мишљење министарства надлежног за правосуђе и 
врши расподелу ових средстава на судове21. Надзор над трошењем 
 – – – – – – – – – – – – – –
14 Видети члан 156. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број 98/06).
15 Видети члан 157. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број 98/06).
16 Видети члан 159. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број 98/06).
17 Видети члан 160. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број 98/06).
18 Видети члан 161. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број 98/06).
19 Видети чл. 164. и 165. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број 

98/06).
20 Видети члан 82. Закона о уређењу судова („Службени. гласник РС", бр. 116/08 … 

88/18  – одлука УС).
21 Видети члан 83. Закона о уређењу судова („Службени. гласник РС”, бр. 116/08 … 

88/18  – одлука УС).
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буџетских средстава опредељених за рад судова спроводе Високи 
савет судства, министарство надлежно за правосуђе и министар-
ство надлежно за финансије22.

2.2.3. Закон о Високом савету судства

Овим законом се уређују положај, надлежност, организација 
и начин рада Високог савета судства, услови и поступак за избор 
изборних чланова предметног органа, трајање мандата и преста-
нак њихове функције и обезбеђење услова и средстава за рад саве-
та. Веза са Стратегијом је посредна и огледа се пре свега у чиње-
ници да је овај орган, имајући у виду наведене надлежности, био 
директно укључен, како у сам процес израде Стратегије, тако и у 
касније праћење њене реализације и оцене резултата.

Важност предметног закона у односу на питања која су ре-
гулисана овом стратегијом најпре произлази из чињенице да 
закон даје широке надлежности Високом савету судства, који 
између осталог: бира судије за трајно обављање судијске функ-
ције; одлучује о престанку судијске функције; предлаже Народној 
скупштини кандидате за избор судија приликом првог избора на 
судијску функцију; предлаже Народној скупштини избор и разре-
шење председника Врховног касационог суда и председника суда; 
одлучује о премештају, упућивању и приговору о удаљењу судија; 
одлучује о неспојивости вршења других служби и послова са су-
дијском функцијом; одлучује у поступку вредновања рада судија 
и председника суда; одређује састав, трајање и престанак мандата 
чланова дисциплинских органа, именује чланове дисциплинских 
органа и уређује начин рада и одлучивања у дисциплинским ор-
ганима; одлучује о правним лековима у дисциплинском поступку; 
даје сагласност на програм сталне обуке за судије и запослене у 
судовима и врши надзор над његовим спровођењем; утврђује про-
грам почетне обуке за судије; доноси Етички кодекс; одређује број 
судија и судија поротника за сваки суд; обавља послове правосуд-
не управе из своје надлежности; одлучује о питањима имунитета 
судија и чланова Савета; предлаже обим и структуру буџетских 
средстава неопходних за рад судова за текуће расходе и врши 
надзор над њиховим трошењем, у складу са законом; одлучује о 
приговорима у поступку избора за чланове Савета из реда судија; 
образује своја радна тела и сталне и повремене комисије и врши 
избор њихових чланова; даје мишљење о изменама постојећих 
или доношењу нових закона који уређују положај судија, органи-
зацију и поступање судова, као и других системских закона које 
судови примењују или су од значаја за обављање судијске функци-
је; одлучује о постојању услова за накнаду штете због незаконитог 
и неправилног рада судије; обавља послова у вези са спровођењем 
Националне стратегије реформе правосуђа из своје надлежности.

2.2.4. Закон о Државном већу тужилаца

Овим законом се уређују положај, надлежност, организација 
и начин рада Државног већа тужилаца, услови и поступак за избор 
изборних чланова наведеног органа, трајање мандата и престанак 
њихове функције и обезбеђење услова и средстава за рад Држав-
ног већа тужилаца. Веза са Стратегијом је посредна и огледа се 
пре свега у чињеници да је овај државни орган, имајући у виду 
доле наведене надлежности, био директно укључен, како у сам 
процес израде Стратегије, тако и у касније праћење њене реализа-
ције и оцене резултата.

Важност овог закона у односу на питања која су регулисана 
Стратегијом најпре произлази из чињенице да закон даје широке 
надлежности Државном већу тужилаца, који у складу са законом: 
утврђује листу кандидата за избор Републичког јавног тужиоца и 
јавних тужилаца коју доставља Влади; предлаже Народној скуп-
штини кандидате за први избор за заменика јавног тужиоца; бира 
заменике јавних тужилаца за трајно обављање функције заменика 
јавног тужиоца; бира заменике јавних тужилаца који су на стал-
ној функцији за заменике јавног тужиоца у вишем јавном тужила-
штву; одлучује о престанку функције заменика јавних тужилаца; 
утврђује разлоге за разрешење јавног тужиоца и заменика јавног 
тужиоца; одређује јавно тужилаштво у којем ће јавни тужилац и 
заменици јавног тужиоца наставити да врше функцију заменика 
јавног тужиоца у случају укидања јавног тужилаштва; одлучује о 
 – – – – – – – – – – – – – –
22 Видети члан 84. Закона о уређењу судова („Службени. гласник РС”, бр. 116/08 … 

88/18  – одлука УС).

удаљењу Републичког јавног тужиоца; одлучује по приговору на 
одлуку о удаљењу јавног тужиоца и заменика јавног тужиоца; пре-
длаже обим и структуру буџетских средстава неопходних за рад 
јавних тужилаштава за текуће расходе и врши надзор над њиховим 
трошењем, у складу са законом; утврђује које су друге функције, 
послови или приватни интереси у супротности са достојанством и 
самосталношћу јавног тужилаштва; поставља вршиоца дужности 
Републичког јавног тужиоца; одлучује по приговору на одлуку Ре-
публичког јавног тужиоца о томе када се сматра да није било из-
бора јавног тужиоца и заменика јавног тужиоца; даје мишљење о 
изменама постојећих или доношењу нових закона који уређују по-
ложај и поступање јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, 
организацију јавног тужилаштва, као и других закона које јавна 
тужилаштва примењују; доноси Етички кодекс; води лични лист 
за сваког јавног тужиоца, заменика јавног тужиоца и запосленог у 
јавном тужилаштву; именује и разрешава Дисциплинског тужиоца 
и његове заменике и чланове Дисциплинске комисије и њихове за-
менике; доноси одлуке о правним лековима у дисциплинском по-
ступку; доноси Правилник о мерилима за вредновање рада јавних 
тужилаца и заменика јавних тужилаца; доноси одлуку о правном 
леку против одлуке о вредновању рада јавног тужиоца и замени-
ка јавног тужиоца; одлучује о приговорима у поступку избора за 
чланове Државног већа из реда јавних тужилаца и заменика јав-
них тужилаца; обавља послове у вези са спровођењем Националне 
стратегије реформе правосуђа; утврђује садржину програма обуке 
за заменике јавних тужилаца који се први пут бирају на функцију 
и тужилачке помоћнике у складу са законом; предлаже програм 
обуке за јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца који трајно 
обављају функцију.

2.2.5. Закон о јавном тужилаштву

Овим законом се уређују организација и надлежност јавних 
тужилаштава, услови и поступак за избор и престанак функције 
јавног тужиоца и заменика јавног тужиоца, права и дужности јав-
ног тужиоца и заменика јавног тужиоца, вредновање рада јавног 
тужиоца и заменика јавног тужиоца, напредовање и дисциплинска 
одговорност јавног тужиоца и заменика јавног тужиоца, обавља-
ње послова правосудне управе и тужилачке управе у јавним тужи-
лаштвима, обезбеђивање средстава за рад јавних тужилаштава и 
друга питања од значаја за рад јавних тужилаштава. 

Када је реч о управи у јавном тужилаштву, закон успоста-
вља јавног тужиоца као њеног ноциоца, који је одговоран за пра-
вилан и благовремен рад јавног тужилаштва. Јавни тужилац тако 
одређује организацију и рад јавног тужилаштва, одлучује о прави-
ма по основу рада заменика јавног тужиоца и о радним односима 
особља у јавном тужилаштву, отклања неправилност и одуговла-
чење у раду, стара се о одржавању самосталности у раду и угледу 
јавног тужилаштва и врши друге послове на које је овлашћен зако-
ном или другим прописом.

Закон такође регулише лични лист који је обавезан за сваког 
јавног тужиоца, заменика јавног тужиоца и запосленог у јавном 
тужилаштву, а који између осталог садржи и податке који се одно-
се на изречене дисциплинске мере, престанак функције, објавље-
ним стручним или научним радовима, вредновању рада, учешћу у 
програмима стручног усавршавања, знању страних језика и дру-
гим посебним знањима.

Закон детаљно третира положај особља у јавном тужила-
штву. Особље у јавном тужилаштву чине тужилачки помоћници, 
тужилачки приправници и државни службеници и намештеници 
запослени на административним, техничким, рачуноводственим, 
информационим и другим пратећим пословима значајним за јав-
но тужилаштво. Број особља у јавном тужилаштву одређује јавни 
тужилац актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места, уз сагласност министра надлежног за правосуђе. Мерила за 
одређивање броја особља у јавном тужилаштву утврђује министар 
надлежан за послове правосуђа. Закон одређује звања тужилач-
ких помоћника, како следи: тужилачки сарадник, виши тужилач-
ки сарадник, саветник и виши саветник, као и услове за стицање 
наведених звања и вредновање њиховог рада. Закон се даље бави 
и тужилачким приправницима, јасно одређујући услове за њихов 
пријем у радни однос, али и о обавези тужилаштва да, приликом 
њиховог пријема, води рачуна о националном саставу становни-
штва, одговарајућој заступљености припадника националних 
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мањина и познавању стручне правне терминологије на језику на-
ционалне мањине, који је у службеној употреби у суду.

Имајући у виду да је у питању државни орган који предста-
вља битан део правосудног система, као и саму материју коју за-
кон регулише  – вредновање рада, напредовање и дисциплинска 
одговорност јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, посло-
ви правосудне управе и тужилачке управе  – веза са Стратегијом и 
њеним циљевима је јасна.

2.2.6. Закон о Правосудној академији 

Законом се оснива Правосудна академија и уређују њен ста-
тус, делатност, органи управљања и финансирање, као и почетна и 
стална обука судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, 
обука судијских и тужилачких помоћника и приправника и обука 
судског и тужилачког особља. Циљ оснивања Правосудне акаде-
мије јесте да допринесе професионалном, независном, непри-
страсном и ефикасном обављању судијске и тужилачке функције 
и стручном и ефикасном обављању послова судског и тужилачког 
особља. Претходно наводи на јасан закључак да је ова институци-
ја од изузетне важности за низ питања која Стратегија третира, а 
која се тичу превасходно обука и стручног и ефикасног обављања 
послова носилаца правосудних функција и других стручних лица 
запослених у правосуђу.

2.2.7. Закон о судијама 

Овим законом се уређују положај судија, утврђују основна 
начела судијске функције као што су сталност и непреместивост, 
независност и непристрасност, вредновање рада судија, материјал-
на независност, имунитет, одговорност за штету, право на стручно 
усавршавање и обуку, као и права из радног односа и дисциплин-
ска одговорност судија. Имајући у виду саму материју коју закон 
регулише, веза са Стратегијом и њеним циљевима је јасна.

2.2.8. Закон о родној равноправности 

Овим законом се уређују појам, значење и мере политике за 
остваривање и унапређивање родне равноправности, врсте план-
ских аката у области родне равноправности и начин извештавања 
о њиховој реализацији, институционални оквир за остваривање 
родне равноправности, надзор над применом закона и друга пита-
ња од значаја за остваривање и унапређивање родне равноправно-
сти. Законом се уређују обавезе органа јавне власти, послодаваца 
и других социјалних партнера да интегришу родну перспективу у 
области у којој делују.

Забрањена је непосредна и посредна дискриминација на 
основу пола, полних карактеристика, односно рода, као и свако не-
оправдано разликовање, неједнако поступање, односно пропушта-
ње (искључивање, ограничавање или давање првенства), на отво-
рен или прикривен начин, у односу на лица или групе лица, као и 
чланове њихових породица или њима блиска лица, засновано на 
полу, полним карактеристикама, односно роду у, између осталог, 
области запошљавања, занимања и рада, као и другим областима 
друштвеног живота23.

Ради праћења и остваривања родне равноправности и изве-
штавања о томе, органи јавне власти и послодавци (јавни и при-
ватни), дужни су да евидентирају податке разврстане по полу. 
Органи јавне власти и послодавци евидентирају податке о (а) 
укупном броју запослених и радно ангажованих лица; (б) броју и 
проценту запослених и радно ангажованих жена, броју и процен-
ту запослених и радно ангажованих мушкараца у односу на уку-
пан број и проценат запослених, разврстаних по полу и старосној 
доби запослених и радно ангажованих лица; (в) квалификацијама 
које поседују запослена и радно ангажована лица, разврстана по 
полу; (г) броју и проценту запослених и радно ангажованих лица 
на извршилачким радним местима и на положајима, разврстаних 
по полу; (д) платама, и другим накнадама запослених и радно 
ангажованих лица, исказаних у просечном номиналном износу и 
разврстаних по полу у категоријама за извршилачка радна места и 
за положаје; (ђ) броју и проценту запослених и радно ангажованих 
лица, разврстаних по полу и старосној доби, која су у претходне 
 – – – – – – – – – – – – – –
23 Видети члан 4, став 1. Закона о родној равноправности („Службени гласник РС”, 
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две године више запошљавана и броју и проценту запослених и 
радно ангажованих лица по полу и старосној доби која су добијала 
отказ, односно која су отпуштена, као и разлоге за то; (е) разлози-
ма због којих су на поједина радна места запошљавани, односно 
распоређивани у већем броју припадници одређеног пола; (ж) ра-
злозима због којих су на поједине положаје постављани, односно 
именовани у већем броју припадници одређеног пола; (з) броју и 
проценту кандидата пријављених на конкурсе за попуњавање по-
ложаја или извршилачких радних места у органима јавне власти, 
односно за заснивање радног односа код послодавца или ради 
другог вида радног ангажовања, разврстаних по полу и по ква-
лификацијама; (и) броју примљених пријава запослених и радно 
ангажованих лица, разврстаних по полу и старосној доби, о њи-
ховој изложености узнемиравању, сексуалном узнемиравању или 
уцењивању или неком другом поступању које има за последицу 
дискриминацију на основу пола, односно рода; (ј) начину посту-
пања послодавца или одговорног лица у органима јавне власти по 
поднетим пријавама; (к) броју судских спорова који су вођени у 
вези са дискриминацијом на основу пола, односно рода, као и бро-
ју судских спорова који су окончани у корист запосленог и о начи-
ну поступања послодавца или одговорног лица у органима јавне 
власти по тим судским одлукама; (л) броју и проценту запослених 
и радно ангажованих лица, разврстаних по полу, укључених у про-
граме стручног усавршавања и додатног образовања, као и струч-
ног оспособљавања приправника, на годишњем нивоу; (њ) броју 
и проценту запослених лица у органима управљања и надзора, ко-
мисијама и другим телима код органа јавне власти и послодавца, 
разврстаних по полу, квалификацијама и старосној доби; (о) броју 
и проценту тражилаца и корисника бесплатне правне помоћи раз-
врстаних по полу; (п) броју и проценту пријављених случајева на-
сиља заснованог на полу, односно роду, разврстаних по облику на-
сиља, полу жртве насиља и полу извршиоца насиља и међусобном 
односу жртве и извршиоца насиља; (р) број и проценат лица која 
су извршила насиље у породици разврстаних према полу и међу-
собном односу извршиоца насиља и жртве насиља; као и (с) броју 
и проценту пресуда за насиље према женама и насиље у породици, 
разврстаних по полу жртве насиља и по полу извршиоца насиља.

Органи јавне власти и послодавци дужни су да сачињавају 
годишње извештаје о остваривању родне равноправности, који 
садрже оцену стања у погледу остварене родне равноправности у 
органу јавне власти, односно код послодавца, укључујући и разло-
ге због којих није остварена прописана равноправна заступљеност 
жена и мушкараца у саставу органа јавне власти, односно посло-
давца. Јасно је да је реч о питањима којима област управљања 
људским ресурсима мора да се бави, па су, следствено томе, то и 
једно од питања којима се бави ова стратегија24. 

2.2.9. Закон о државним службеницима

Закон дефинише појам државног службеника као лице чије 
се радно место састоји од послова из делокруга, између осталог, и 
судова и јавних тужилаштава или с њима повезаних општих прав-
них, информатичких, материјално-финансијских, рачуноводстве-
них и административних послова. Државни службеници нису су-
дије, јавни тужиоци, заменици јавних тужилаца и друга лица која 
на функцију бира Народна скупштина. 

У складу са законом, намештеник је лице чије се радно ме-
сто састоји од пратећих помоћно-техничких послова у суду, одно-
сно тужилаштву.

Закон је, дакле, значајан и у директној вези са питањима који-
ма се Стратегија бави, јер регулише правни положај свих лица која 
раде, односно запослена су у правосуђу (судовима и тужилаштви-
ма), а која немају статус носилаца правосудних функција (суди-
ја, тужилаца и њихових заменика) и за које је директно надлежна 
Влада посредством Министарства правде. За наведена лица, закон 
прописује, између осталог и обавезу поступања у складу са Уста-
вом и законом, према правилима струке, непристрасно и политич-
ки неутрално. Такође, закон прописује да се процеси управљања 
кадровима у судовима и тужилаштвима заснивају на компетенци-
јама потребним за делотворно обављање послова у наведеним ор-
ганима, те да компетенције, у смислу предметног закона, предста-
вљају скуп знања, вештина, особина, ставова и способности које 
 – – – – – – – – – – – – – –
24 Видети, нпр., циљ 4 ове стратегије.
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државни службеник поседује, а који обликују његово понашање 
и воде постизању очекиване радне успешности на радном месту. 
Даље, законом је забрањено повлашћивање или ускраћивање др-
жавног службеника у његовим правима или дужностима, посебно 
због расне, верске, полне, националне или политичке припадности 
или због неког другог личног својства. Информације о раду др-
жавних службеника доступне су јавности, према закону којим се 
уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја. При 
запошљавању у суд или тужилаштво кандидатима су под једнаким 
условима доступна сва радна места, а избор кандидата се врши на 
основу провере компетенција. При запошљавању у суд или тужи-
лаштво, води се рачуна о томе да национални састав, заступљеност 
полова и број особа са инвалидитетом одслика у највећој могућој 
мери структуру становништва. Када је о каријерном напредовању 
реч, закон прописује да напредовање државног службеника зависи 
од радне успешности и потреба суда, односно тужилаштва у коме 
је запослен, те да државни службеник има право и дужност да се 
стручно усавршава према потребама државног органа. Сви држав-
ни службеници су једнаки кад се одлучује о напредовању и награ-
ђивању и остваривању њихове правне заштите.

2.2.10. Закон о платама у државним органима и јавним службама

Предметни закон је у директној вези са Законом о држав-
ним службеницима, и уређује начин утврђивања плата, додатака, 
накнада и осталих примања лица која су запослена у судовима и 
јавним тужилаштвима, при чему основицу за обрачун и исплату 
плата утврђује Влада Републике Србије. Како запослени у судови-
ма и тужилаштвима представљају значајан део укупних људских 
ресурса у правосуђу, веза са Стратегијом и њеним циљевима је 
више него очигледна.

2.2.11. Закон о Националној академији за јавну управу

Законом се оснива Национална академија за јавну управу и 
уређују њен статус, делатност, органи управљања и финансирање. 
Национална академија, између осталог, обавља стручне и с њима 
повезане извршне и друге послове државне управе који се односе 
на: системско прикупљање и обраду података у вези са унапре-
ђењем рада и стручних капацитета јавне управе и података који 
су од значаја за развој, припрему, спровођење, верификацију и 
вредновање програма стручног усавршавања и вођење одговара-
јуће документационо информационе базе; креирање и развој мето-
дологије и стандардних инструмената за припрему и спровођење 
програма стручног усавршавања; акредитацију програма стручног 
усавршавања у јавној управи; акредитацију спроводилаца обука у 
јавној управи; припрему, спровођење и развој општих програма 
стручног усавршавања и програма обуке руководилаца; пружање 
стручне помоћи и координацију остваривања послова у вези са 
припремом и спровођењем посебних програма стручног усавр-
шавања носиоцима обавезе припреме и спровођења тих програма; 
припрему и спровођење програма обуке предавача, ментора, коуча 
и других реализатора програма стручног усавршавања, као и на 
њихову селекцију и акредитацију; праћење ефеката спровођења 
програма стручног усавршавања и развоја; сарадњу са службом, 
односно телом надлежним за послове управљања кадровима, од-
носно стручно усавршавање запослених у аутономним покрајина-
ма и јединицама локалне самоуправе; истраживачко аналитичке 
послове и сарадњу са научним организацијама; старање о чувању 
материјала припремљених у оквиру програма стручног усаврша-
вања (депозит), организовање и чување библиотечко-информа-
ционе грађе и медијатеке, литературе, предавања, дидактичких 
материјала, презентација и других релевантних докумената који 
настану у току остваривања стручног усавршавања.

Имајући у виду сврху и делокруг рада Националне академије 
за јавну управу, предметна институција је од изузетне важности 
за низ питања која Стратегија третира, а која се тичу превасходно 
обука и стручног и ефикасног обављања послова запослених лица 
и намештеника у правосуђу.

2.2.12. Закон о раду

У питању је системски закон који се, између осталог, 
примењује и на запослене у државним органима, органима 

територијалне аутономије и локалне самоуправе и јавним служба-
ма, ако законом није друкчије одређено. 

2.2.13. Етички кодекс

Етичким кодексом се утврђују етички принципи и прави-
ла понашања судија којих се морају придржавати у циљу очува-
ња и унапређења достојанства и угледа судије и судства. Њиме 
се утврђују и разрађују законом утврђени принципи, као што су 
независност, непристрасност, стручност и одговорност, достојан-
ственост, посвећеност и слобода удруживања. Питање етичког ко-
декса, стандарда у правосуђу и дисциплине у правосуђу је дефи-
нисано кроз посебан циљ 4 ове стратегије. 

2.2.14. Етички кодекс јавних тужилаца и заменика јавних 
тужилаца Републике Србије 

Етички кодекс успоставља стандарде професионалне етике 
носилаца јавнотужилачке функције и доприноси јачању владави-
не права и поверења јавности у вршење јавнотужилачке функци-
је. Кодексом се успостављају високи етички стандарди носилаца 
јавнотужилачке функције како у вршењу функције, тако и у при-
ватном животу, као на пример: самосталност, непристрасност, по-
штовање права, одговорност и брига за професионалне дужности, 
професионалност и достојанство. Питање етичког кодекса, стан-
дарда у правосуђу и дисциплине у правосуђу је дефинисано кроз 
посебан циљ 4 ове стратегије.

2.2.15. Етички кодекс чланова Високог савета судства 

Етички кодекс утврђује етичке принципе и правила понаша-
ња којих су чланови Високог савета судства дужни да се придржа-
вај, и то: независност, непристрасност, стручност и одговорност, 
достојанственост, посвећеност. Питање етичког кодекса, стандар-
да у правосуђу и дисциплине у правосуђу је дефинисано кроз по-
себан циљ 4 ове стратегије.

2.2.16. Етички кодекс чланова Државног већа тужилаца 

Етички кодекс успостављања стандарде професионалне ети-
ке чланова Државног већа тужилаца, доприноси јачању владавине 
права и поверења јавности у вршење функција поверених Уста-
вом, законом и подзаконским актима Државном већу тужилаца. 
Њиме су успостављени високи етички стандарди како у вршењу 
функције тако и у приватном животу чланова Државног већа ту-
жилаца. Кодексом се утврђују основне дужности у раду чланова 
Државног већа тужилаца, као и етички принципи (самосталност, 
непристрасност, поштовање права, одговорност и брига за профе-
сионалне дужности, професионалност и достојанство). Питање 
етичког кодекса, стандарда у правосуђу и дисциплине у правосуђу 
је дефинисано кроз посебан циљ 4 ове стратегије.

2.2.17. Кодекс понашања државних службеника 

Етички кодекс успостављања правила етичког понашања 
за сва лица запослена у државним органима Републике Србије, 
укључујући и судове и тужилаштва (видети тачку 2.2.8. горе). Ко-
декс, између осталог, уређује и питања која се тичу законитости и 
непристрасности у раду, политичке неутралности, рада у јавном 
интересу и спречавања сукоба интереса, поступања са информа-
цијама и заштитом приватности, опхођења са странкама и другим 
службеницима, забране мобинга, итд. Питање етичког кодекса, 
стандарда у правосуђу и дисциплине у правосуђу је дефинисано 
кроз посебан циљ 4 ове стратегије.

2.2.18. Уредба о одређивању компетенција за рад државних 
службеника

Имајући у виду правни статус судијског и тужилачког осо-
бља и чињеницу да се исти третирају као државни службеници, на 
њих се примењују и прописи који се односе на све државне слу-
жбенике. Овом уредбом ближе се одређују понашајне компетен-
ције (управљање информацијама, управљање задацима и оства-
ривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња 
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и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и 
интегритет, затим управљање људским ресурсима и стратешко 
управљање) и опште функционалне компетенције (организација и 
рад државних органа Републике Србије, дигитална писменост, по-
словна комуникација), као 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.

2.2.19. Уредба о разврставању радних места намештеника

Уредбом се разврставају радна места намештеника у мини-
старствима, посебним организацијама, стручним службама управ-
них округа, судовима, јавним тужилаштвима, Републичком јавном 
правобранилаштву, службама Народне скупштине, председника 
Републике, Владе, Уставног суда и службама органа чије чланове 
бира Народна скупштина, те је самим тим њен однос са Стратеги-
јом очигледан.

3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

У циљу што јаснијег утврђивања постојећег стања у области 
људских ресурса у правосуђу, потребно је сагледати актуелну си-
туацију у свим категоријама људских ресурса којима се Стра-
тегија бави. 

У том контексту, идентификована је потреба за сагледавањем 
стања по питању људских ресурса у категорији: (а) носилаца пра-
восудних функција, односно судија, јавних тужилаца и заме-
ника јавних тужилаца, као и (б) судског, односно тужилачког 
особља. Судско, односно тужилачко особље укључује две основне 
категорије запослених:

– државне службенике, који обављају: 
 – стручне послове (судијски помоћници и судијски приправ-

ници у судовима, односно тужилачки помоћници, тужилачки при-
правници у јавним тужилаштвима), и

 – административно-техничке послове, као и 
– намештенике, који обављају административно-техничке, 

информатичке и друге пратеће послове потребне за несметан рад 
судова, односно јавних тужилаштава. 

Осим прегледа актуелног стања по горе наведеним катего-
ријама људских ресурса, наметнула се потреба и за сагледавањем 
стања у односу на кључне предуслове које је потребно обезбе-
дити у циљу ефикасног и делотворног функционисања људских 
ресурса у правосуђу Републике Србије. То су, пре свега: 

 – постојање адекватног броја запослених који поседују про-
писане компетенције, односно знања и вештине, при чему је њи-
хов број усклађен са стварним обимом посла правосуђа, 

 – постојање адекватне инфраструктуре за успешан и конти-
нуиран развој људских ресурса у правосуђу, 

 – постојање адекватног правног оквира, 
 – успостављање праведног и одрживог система финансијске 

компензације (зараде) свих категорија људских ресурса у право-
суђу, 

 – успостављање стратешко-планске функције за планирање 
људских ресурса, као и за њихов стабилан и подстицајан каријер-
ни развој, у свим професијама правосуђа.

3.1. Недостатак стратешког планирања у управљању људским 
ресурсима

Недостатак стратешког средњорочног планирања људских 
ресурса је један од кључних недостатака правосудног система Ре-
публике Србије, који у многоме онемогућава његову суштинску 
трансформацију у складу са стандардима Европске уније, где су 
учинак, продуктивност и инвестирање у људске ресурсе кључни 
елементи успеха. 

Према до сада урађеним анализама, Србија има једну од 
највиших стопа броја судија у односу на број становника у целој 
Европи25, која не кореспондира са стопом ефикасности и учинка 
система, док је број јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца 
близу европског просека26. 
 – – – – – – – – – – – – – –
25 Извор: Светска банка.
26 Према ЦЕПЕЈ подацима.

Светска банка израдила је почетком 2019. године и посебну 
„Функционалну анализу тужилачког система у Србијиˮ која се, 
између осталог, бави и проблемима у управљању људским ресур-
сима унутар тужилачког система. Такође, треба имати у виду и за-
кључке и препоруке, који су садржани у Анализи потребног броја 
заменика јавних тужилаца у јавним тужилаштвима у Републици 
Србији.

Међутим, закључци о броју судија и јавних тужилаца и за-
меника јавних тужилаца, као и судског/тужилачког особља, могу 
се с правом узети с резервом, имајући у виду да не постоји систем 
програмског планирања који на аналитичан начин, квалитативно 
разматра однос обима и структуре посла правосуђа (изражене не 
само кроз број, него и сложеност предмета које правосуђе треба 
да реши, и тиме и потребно време за њихово решавање), с једне, 
и стварне потребе за свим врстама људских ресурса, а тиме и реа-
лан и независан буџет правосуђа, с друге стране. Стога је садашње 
упросечавање радног оптерећења и носилаца правосудних функ-
ција и судског/тужилачког особља, а према томе и њиховог броја, 
релативно, и ствара несклад између могућности и очекивања од 
правосуђа. 

За исправне закључке о броју и структури потребних људ-
ских ресурса, неопходно је успоставити систем програмског пла-
нирања ресурса у правосуђу, заснован на пословним (броју и сло-
жености предмета правосуђа) и временским (реално потребном 
времену да се савлада жељени обим посла) стандардима. 

Обједињена функција управљања људским ресурсима не 
постоји. Питање људских ресурса je тренутно решено на ad hoc 
основи. Према налазима до којих се дошло током 2017.27 године, 
од 162 суда у Србији, само у 29 постоје стално запослени који се 
баве питањима људских ресурса, док у 97 судова те послове оба-
вља секретар суда. У преосталих 39 судова који немају секретара, 
односно запосленог који се бави питањем људских ресурса, те по-
слове обављају судијски помоћници, чија је претежна професио-
нална оријентација усмерена на избор за судију или заменика јав-
ног тужица, односно рад на предметима, а не на послове у вези са 
људским ресурсима. 

Слична ситуација је и у јавним тужилаштвима. Према истом 
извору података, у свега 5 јавних тужилаштва има укупно 5 стално 
запослених лица на овим пословима, док у преосталих 86 не по-
стоји предвиђено место за обављање послова управљања људских 
ресурса, те исте обављају, слично као и у судовима  – секретари (у 
17 јавних тужилаштва) и тужилачки помоћници (у 69 јавних ту-
жилаштва).

Недостатак стратешког планирања у управљању људским 
ресурсима може се сликовито објаснити на примеру недостатка 
системског приступа обукама и стручном усавршавању запосле-
них у правосуђу. Наиме, иако запослени у правосуђу имају вели-
ку вољу за стручним усавршавањем, о чему говори њихов добар 
одзив за учешће у обукама, специфичне стручне обуке нису ни у 
каквој вези са резултатима рада, односно оне су омогућене лине-
арно свима, а не као нека врста награде за добро обављен посао 
и успешне резултате рада. Стога, како би се воља за професио-
налним обукама искористила на адекватан начин, нужно је да се 
континуирано унапређује програм обуке у складу са резултатима 
вредновања рада судија и тужилаца, као и потребама исказаним 
у поступку редовног годишњег испитивања потреба за стручним 
усавршавањем.

Додатно, програми обуке нису довољно флексибилни и не 
одговарају динамичним променама прописа и поступака и другим 
релативним околностима. Из тог разлога, потребно је развити ad 
hoc механизме за реаговање на хитне/ванредне потребе за обуком, 
која би могла да одговори на динамичност промена прописа и по-
ступака и други околности. 

Приметан је и недостатак систематичности приликом оба-
вљања обука у правосуђу. На пример, иако Високи савет судства 
показује посвећеност обукама својих запослених, приступ обука-
ма би могао бити далеко систематичнији. Проценом обуке пруже-
не у Високом савету судства крајем 2017. године, Светска банка 
дошла је до закључка да је тренинг запослених у Високом савету 
судства био фокусиран на основе информационих технологија и 
учење енглеског језика, финансије, комуникације, јавне набавке 
 – – – – – – – – – – – – – –
27 У оквиру пројекта: Judicial Efficiency, Republic of Serbia 12SER01/01/212, финан-

сираног од стране ЕУ
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и материјално право (заштита података о личности, управни по-
ступак итд.). Са друге стране, мали део обуке био је усмерен на 
професионални развој који би помогао да се Високи савет судства 
истакне у стратешким задацима који су предвиђени за ту институ-
цију, пре свега у стратешком планирању, управљању учинком ве-
заним за буџет, реорганизацијом процеса, управљањем и надзором 
ИПА пројеката (пројекти развојне помоћи ЕУ), у области међуна-
родне сарадње и општег менаџмента.28

Осим систематичности, приметан је очигледан недостатак 
у разноврсности техника обуке. Наиме, уместо стављања пажње 
на технике обуке као што су менторство, играње улога, симула-
ције случаја, интерне расправе и развијање тзв. „мекихˮ вештина 
(енгл: soft skills), пажња у обукама се највише даје групним обука-
ма и предавањима. Уз коришћење нових модалитета обука, како 
би се потреба за тим моделитетима хармонизовала са буџетским 
оквирима, поред подизања свести о новим приступима обукама, 
потребно је и посебну пажњу усмерити ка обављању бесплатних 
обука у оквиру самих институција. 

Претходно наведено јасно говори у прилог тврдњи да српско 
правосуђе тренутно не познаје стратешко планирање у управљању 
људским ресурсима, што у највећој мери доприноси настанку про-
блема са којима се правосуђе суочава.

Чини се ипак да постојећи правни оквир не спречава успо-
ставу стратешког планирања људских ресурса у правосуђу. Напро-
тив, постојећа регулатива која се директно тиче креирања јавних 
политика треба да подстакне стратешко планирање у целокупном 
државном апарату, укључујући и правосуђе, као посебан и не-
зависан део тог апарата. Слична ствар је и у области постојећих 
стратешких докумената (најпре Стратегија развоја правосуђа за 
период 2020 –2025. године и АП 23), који такође акценат стављају 
на потребу за стратешким планирањем. Наведени документи ус-
постављају и одговарајуће институционално окружење које треба 
да допринесе бољој координацији свих заинтересованих институ-
ција и чинилаца у успостави стратешког планирања. На послетку, 
постоји већ дубоко уврежено уверење свих правосудних чинила-
ца да је стратешки приступ развоју људских ресурса у правосуђу 
кључан корак ка даљем унапређењу правосуђа.

Веза са посебним циљем: Стратегија наведени проблем не-
посредно третира најпре кроз реализацију посебног циља 3. Има-
јући у виду да је у питању један од кључних проблема који утиче 
на, односно проузрокује и друге проблеме по питању људксих ре-
сурса у правосуђу, наведени проблем се посредно третира и кроз 
реализацију свих осталих посебних циљева Стратегије.

3.2. Подељена надлежност у управљању људским ресурсима 
између Министарства правде с једне и Високог савета судства 

и Државног већа тужилаца, с друге стране

Одсуство стратешког планирања људских ресурса у право-
суђу је једним делом узроковано и поделом надлежности између 
Министарства правде, с једне, и Високог савета судства и Држав-
ног већа тужилаца, с друге стране.

Послови правосудне управе у судовима се врше од стране 
Високог савета судства и Министарства правде29. Послови право-
судне управе које врши Високи савет судства су: доношење упут-
ства за састављање извештаја о раду судова; утврђивање општих 
смерница за унутрашње уређење судова; вођење личних листова 
судија, судија поротника и судског особља; предлагање дела буџе-
та за рад судова за текуће расходе, осим расхода за судско особље 
и одржавање опреме и објеката, као и расподелу ових средстава; 
вршење надзора над наменским коришћењем буџетских средстава 
и вршење надзора над финансијским и материјалним пословањем 
судова. 

Послови правосудне управе које врши Министарство правде 
су: праћење рада судова; прикупљање статистичких и других по-
датака о раду судова; давање сагласности на правилник о унутра-
шњој организацији и систематизацији радних места у суду; надзор 
над поступањем у предметима у прописаним роковима и посту-
пањем по притужбама и представкама; предлагање дела буџета за 
расходе за судско особље и за одржавање опреме и објеката, као и 
расподела ових средстава; предлагање дела буџета за инвестиције, 
 – – – – – – – – – – – – – –
28 Извор: Светска банка
29 Видети члан 70. Закона о уређењу судова („Службени гласник РС”, бр. 116/08 … 

88/18  – одлука УС).

пројекте и друге програме за рад правосудних органа; старање о 
смештајним условима, опремању и обезбеђењу судова; надзор над 
финансијским и материјалним пословањем судова и Високог саве-
та судства; уређење и развој правосудног информационог система; 
развој и спровођење капиталних пројеката и других програма за 
правосудне органе; постављање и разрешење судских вештака и 
тумача. Капиталне расходе везане за горе побројане надлежности 
извршава Министарство правде, односно правосудни орган уз са-
гласност претходно наведеног министарства.

Слична ситуација је и са пословима управе у јавним тужи-
лаштвима, где је такође извршена подела надлежности између 
Државног већа тужилаца и Министарства правде30. У управу у 
јавним тужилаштвима спадају послови којима се обезбеђује вр-
шење послова у јавним тужилаштвима, посебно обезбеђивање 
материјалних, финансијских, просторних и других услова за рад 
јавних тужилаштава, обезбеђују финансијска средства за стручно 
усавршавање јавних тужилаца, заменика јавних тужилаца и осо-
бља, прописивање стандарда за простор и опрему у јавном тужи-
лаштву, давање сагласности на акт о унутрашњем уређењу и си-
стематизацији јавног тужилаштва и други послови. 

Послове правосудне управе врши Министарство правде, 
изузев послова правосудне управе који се односе на обезбеђива-
ње финансијских услова за рад јавних тужилаштава, које обавља 
Државно веће тужилаца. Министарство правде може у вршењу 
послова правосудне управе од јавних тужилаштава тражити изве-
штаје и податке31. Средства за рад јавних тужилаштава обезбеђују 
се у буџету Републике Србије. Државно веће тужилаца предлаже 
обим и структуру буџетских средстава неопходних за рад јавних 
тужилаштава за текуће расходе, уз претходно прибављено мишље-
ње Министарства правде и врши расподелу ових средстава на јав-
на тужилаштва. Надзор над трошењем средстава буџета опреде-
љених за рад јавних тужилаштава врши Државно веће тужилаца, 
Министарство правде и Министарство финансија. Надзор над фи-
нансијским и материјалним пословањем Државног већа тужила-
ца, у делу који се односи на средства буџета, врши Министарство 
правде и Министарство финансија32. 

Из горе наведених података је јасно да је без јаке синергије 
и сарадње носилаца извршне и органа правосуђа (Високог савета 
судства и Државног већа тужилаца) стратешко планирање у обла-
сти људских ресурса тешко остварљиво. Из тог разлога се сматра 
сврсисходним размотрити могућност обједињавања надлежности 
по питању људских ресурса, за све категорије запослених, одно-
сно његовог обједињавања у оквиру једне функције унутар право-
судног система. 

Веза са посебним циљем: Стратегија наведени проблем не-
посредно третира најпре кроз реализацију посебног циља 3. Има-
јући у виду да је у питању један од кључних проблема који утиче 
на, односно проузрокује и друге проблеме по питању људксих ре-
сурса у правосуђу, наведени проблем се посредно третира и кроз 
реализацију свих осталих посебних циљева Стратегије.

3.3. Недостатак људских ресурса у судовима

Недостатак, односно неадекватна искоришћеност људских 
капацитета у судовима у Србији је приметна, уколико се у обзир 
узму постојеће анализе у том домену. 

Према подацима Врховног касационог суда33 које се односе 
на 2020. годину, од 1. јануара 2014. године, у Републици Србији 
постоји укупно 159 судова, од којих као првостепени поступају 66 
основних судова, 25 виших, 16 привредних, 44 прекршајна суда и 
Управни суд.

Према подацима Високог савета судства34 на дан 31. децем-
бар 2019. године, у свим судовима у Републици Србији, одлуком 
Високог савета судства било је одређено 3.038 судијских места, 
од ког броја је било попуњено 2.652, а ефективно је у судовима 
поступало 2.570 судија. Дакле, у 2020. години је било непопу-
њено укупно 386 судијских места, што је уједно и показатељ 
 – – – – – – – – – – – – – –
30 Видети члан 42. Закона о јавном тужилаштву („Службени гласник РС”, бр. 

116/08 … 63/16  – одлука УС).
31 Видети члан 43. Закона о јавном тужилаштву („Службени гласник РС”, бр. 

116/08 … 63/16  – одлука УС).
32 Видети члан 127. Закона о јавном тужилаштву („Службени гласник РС”, бр. 

116/08 … 63/16  – одлука УС).
33 Idem 
34 Idem.
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континуитета из претходних година: у 2019. години, укупан број 
непопуњених судијских места је био 319, у 2018. години, укупан 
број непопуњених судијских места је био 411, док је у 2017. годи-
ни тај број износио 264. 

Када је реч о старосној структури носилаца судијске функци-
је, према подацима Врховног касационог суда35, она је неповољна 
и треба је свакако отклонити у будућим системским решењима, 
редовним и благовременим попуњавањем упражњених судијских 
места, како би се обезбедио стручни и искуствени континуитет у 
обављању судијске функције. Наиме, тренутна просечна старост 
судија у Републици Србији је 52 године. Функцију судије вршило 
је 743 мушкараца и 1.909 жена. Дакле, према критеријуму родне 
равноправности, Република Србија је у самом европском врху. До 
40 година било је 300 судија, од 40 до 50 година  – 736 судија, од 50 
до 60 година  – 1.080 судија, а преко 60 година 536 судија.

У судском систему било је, према подацима Високог савета 
судства36, ангажовано и 10.795 судског особља, просечне старости 
46 година. Од тога је било: 1.704 судијских помоћника (просечне 
старости 41 годину), 6.152 државних службеника (просечне старо-
сти 46 година) и 2.938 намештеника (просечне старости 49 годи-
на). Смањење броја запослених у судовима резултат је вишегоди-
шње забране запошљавања37 и споријег попуњавања упражњених 
радних места по важећим систематизацијама и поступку који је 
прописао Високи савет судства38 (који подразумева формирање 
посебне комисије(а), заказивање и полагање испита кандидата, 
итд.), што додатно увећава обим послова која обављају запослени 
који се налазе у систему правосуђа. 

Однос примљених, решених и нерешених предмета по вр-
сти суда на крају 2020. године указује на проблем оптерећености 
Управног суда, виших, основних, као и привредних судова, будући 
да због повећаног прилива број нерешених предмета у Управном 
суду и привредним судовима расте, а основни и виши судови, иако 
савладавају прилив не могу решити проблем дугог трајања по-
ступка, с обзиром на непопуњеност слободних судијских места39. 
Сличан проблем се јавља и код Управног суда, који због констант-
ног проширења надлежности новим прописима, који захтевају 
хитно и нарочито хитно поступање, посебно у време изборних 
процеса, не функционише ажурно, будући да се тренд повећања 
прилива и броја нерешених предмета наставља континуирано. 
Самим тим и у случају Управног суда је неопходно предузети си-
стемске организационе мере за уређење надлежности овог суда, 
укључујући двостепеност, повећање броја судија, као и повећање 
броја судског особља, као и преиспитивање надлежности овог 
суда по важећим прописима40.

Што се самог Врховног касационог суда тиче, према подаци-
ма тог суда41, највећи притисак прилива предмета трпи Грађанско 
одељење тог суда, где је уједно и највеће повећање прилива. Са 
постојећим бројем судија и судијских помоћника који су распоре-
ђени у ово одељење, исто није било у стању да апсорбује прилив 
предмета који је забележен у последње четири године, што је ре-
зултат смањења ревизијског цензуса, нових основа за изјављивање 
ревизије и нових правних лекова о којима Врховни касациони суд 
одлучује у овој материји. 

Када је реч о привредним судовима, уочен је и даље про-
блем старих нерешених премета у којима поступак траје дуже од 
10 година (укупно 445  – рачунајући и предмете стечаја). Имајући 
у виду значај „привреднихˮ спорова и утицај на привреду и њен 
целокупни амбијент, неопходно је преиспитати организацију при-
вредних судова, као и број судија у њима.

Без обзира на горе наведене недостатке, према расположи-
вим подацима, укупно гледано, Република Србија има готово дво-
струко више попуњених судијских места у односу на ЕУ42. Према 
 – – – – – – – – – – – – – –
35 Idem 
36 Idem.
37 Наведена забрана запошљавања је установљена Законом о одређивању макси-

малног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 68/15, 
81/16  – одлука УС и 95/18) који је престао да важи 31. децембра 2019. године.

38 Правилник о програму и начину полагања испита на коме се оцењује стручност 
и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира („Службени гласник 
РС”, број 7/18).

39 Извор: Годишњи извештај о раду судова у Републици Србији за 2020. годину, из 
фебруара 2020. године.

40 Idem.
41 Idem 
42 Извор: Светска банка

извештају из 2020. године коју је урадила институција при Савету 
Европе под називом: „Европски правосудни системи  – ефикасност 
и квалитет правосуђаˮ (CEPEJ), Република Србија има 37 судија 
на 100.000 становника, при чему је просек ЕУ 20, док је просек у 
замљама Западног Балкана 3143. Следствено, произлази закључак 
да проблем недостатка људских ресурса у судовима није директна 
последица мањка броја утврђених судијских места, чак ни њихове 
(не)попуњености, већ неефикасности постојећег система правосу-
ђа. Ипак, мора се констатовати да постојећи број судијских места 
свакако представља предност коју, уз одређене промене (органи-
зационе структуре, расподеле предмета у односу на њихову ком-
плексност), треба адектавно искористити.

Стратешки приступ едукацији судија и њиховом каријерном 
развоју би свакако могао да буде унапређен. Ово укључује и саму 
процену радног учинка, која се свакако може учинити ефикасни-
јом, са више јасних и објективних критеријума, те је још више 
повезати са даљим каријерним развојем судија. Уређена процена 
учинка, уз јасно утврђене критеријуме за оцену учинка, допринела 
би одржању квалитета и квантитета послова који обављају судије 
и служила би као коректив у случају недостизања очекиваних ре-
зултата рада.44

Што се тиче судског особља, према извештају CEPEJ из 2020. 
године45, Република Србија је у 2018. години имала у просеку 3.4 
лица на једног судију46, што је на средњем нивоу у односу на по-
датке које су доставиле земље чланице ЕУ, при чему је забележен 
пад броја од 0.3 поена у односу на 2014. годину. Без обзира на то 
што критеријуми за одређивање броја судског особља постоје, 
исти се не примењују у пракси. Уочљива је разлика у броју судског 
особља у судовима исте врсте (нпр., у оквиру основних судова, ви-
ших судова, привредних судова или прекршајних судова)47, што је 
јасан показатељ да се одређивање броја судског особља не врши 
у односу на стварне потребе судова нити на на основу претходно 
спроведене анализе. Слично је и по питању регионалне покриве-
ности, при чему, на пример, основни и виши судови у Београду 
и Новом Саду имају значајно више судског особља по судијском 
месту него основни и виши судови у Нишу или Крагујевцу.

Такође, карактер и структура судског особља се нису про-
менили ни након наступања значајних промена које су од судова 
деволуцијом одвојиле одређене, значајне, послове, као што је био 
случај са преношењем неких судских надлежности на јавне извр-
шитеље и јавне бележнике. Наиме, и поред преноса надлежности, 
број и структура судског особља нису доживели значајне промене, 
што би логично морао да буде случај. Самим тим, неопходно је да 
се изврши детаљан преглед структуре и описа сваке од позиција у 
оквиру каталога радних места, те да се позиције које су очигледно 
дуплиране и за којима не постоји реална потреба укину, а вишак 
особља ослободи или премести не нека друга радна места (уколи-
ко за тим профилом има потребе у оквиру правосуђа).

Веза са посебним циљем: Стратегија наведени проблем не-
посредно третира најпре кроз реализацију посебног циља 1 Стра-
тегије.

3.4. Неадекватан статус и положај судијских помоћника 

Неспорно је да ова категорија правосудног кадра предста-
вља кичму судске функције, јер судијски помоћници дају велики 
допринос учинку целокупног сектора правосуђа. То је више него 
јасно констатовано у Мишљењу број 22 (2019) о улози судијских 
помоћника, које је донето од стране Консултативног већа европ-
ских судија (КВЕС)48. Предметно мишљење полази од претпостав-
ке да правовремено и економично одлучивање у предметима пред-
ставља важан циљ сваког правосуђа. Самим тим, квалитет судске 
одлуке након правичног разматрања представља кључни аспект 
ефикасног правосуђа, док судијски промоћници могу бити снажан 
инструмент који ће судије ослободити терета несудијских обавеза, 
чиме би се убрзао рад судова и смањио број предмета, али и при-
премиле квалитетније одлуке. Стога статус судијских помоћника 
 – – – – – – – – – – – – – –
43 Idem.
44 Видети документ: Анализа слабости и предности људских ресурса у правосуђу, 

област анализе Судије
45 CEPEJ Anual Report 2020.
46 Извор: Светска банка
47 Извор: Светска банка
48 КВЕС(2019)6, Стразбур, 7. новембар 2019. године.
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треба да има нарочито место у будућој реформи људских ресурса 
у правосуђу.

3.4.1. Правни статус

У правном систему Републике Србије, судијски помоћни-
ци, као део судског особља, имају статус државних службеника, 
при чему се на права на заснивање радног односа, као и права и 
обавезе стручног усавршавања, оцењивање у раду и одговорност, 
примењују прописи који уређују положај државних службеника 
и намештеника49. Дакле, апсолутно је јасно да постојећи правни 
систем не препознаје специфичности посла и одговорности које 
судијски помоћници обављају у правосудном систему, а који по 
својој природи превазилазе обим посла и одговорности државних 
службеника, као ни додатне компетенције које се траже за обавља-
ње ових послова у односу на упоредива звања унутар система др-
жавних службеника. 

Овакав статус судијских помоћника се директно одражава на 
висину зарада, које су усклађене са зарадама државних службе-
ника. То свакако не представља стимуланс лицима која обављају 
предметне послове да се додатно залажу у свом раду и тиме до-
принесу већој ефикасности правосудног система. Сличан проблем 
се јавља и по питању неизвесности каријерног напредовања и пре-
ласка у виши платни разред или избора на судијску функцију, те 
је евидентно да све већи број судијских помоћника напушта рад у 
судовима и одлази на друга, боље плаћена радна места. 

Имајући у виду карактер и важност посла који обављају, по-
требно је размотрити могућност „измештањаˮ правног статуса 
судијских помоћника из положаја државних службеника и, слич-
но у случају судија, успоставити директну надлежност над овом 
категоријом запослених у правосуђу од стране Високог савета 
судства, који би онда доносио мерила за распоређивање судијских 
помоћника у складу са потребама. Такође, потребно је размотри-
ти да се, у оквиру новодефинисаног статуса судијских помоћника, 
јасно и прецизно уреди опис послова које ће судијски помоћници 
обављати (за почетак, изврши детаљна ревизија постојећих описа 
послова у односу на врсту суда и њихова законом утврђена зва-
ња), а који ће бити јасно увезан са системом плата и награђивања 
за радни учинак и испољено залагање. Затим, да се у односу на 
то креира јасан, правичан и предвидив систем каријерног разво-
ја, у коме ће сваком судијском помоћнику унапред бити јасно које 
критеријуме и вештине мора да испуни, односно стекне, како би 
напредовао унутар правосудног система, а чије испуњење и оцена 
мора да зависе искључиво од објективних (и у највећој мери мер-
љивих) показатеља напретка. Као основно средство које ће судиј-
ским помоћницима служити на том путу каријерног развоја, по-
требно је креирати и имплементирати свеобухватни систем обука 
и стручног усавршавања, који ће у највећој мери бити обавезан и, 
што је кључно, у потпуности усаглашен са стварним потребама за 
вештинама и знањем судијских помоћника у односу на конкретно 
звање и посао који обављају. Самим тим, систем обука мора бити 
прилагодљив и довољно флескибилан да у кратком року одговори 
на све потребе за стручним усавршавањем ове категорије судског 
особља (ово превасходно имајући у виду врло динамичне проме-
не унутар правног система, његову хармонизацију са правом ЕУ и 
увођење потпуно нових правних института).

3.4.2. Критеријуми са пријем у радни однос и напредовање

Судијски помоћници могу стећи следећа звања:
– судијског сарадника, које може стећи лице које има поло-

жени правосудни испит,
– вишег судијског сарадника, које може стећи лице које 

поред положеног правосудног испита има најмање две (2) године 
радног искуства у правној струци,

– судског саветника, које може стећи лице које испуњава 
услове за судију вишег суда или које је најмање две (2) године уза-
стопно оцењено са „нарочито се истичеˮ,
при чему звање судског саветника постоји у судовима на репу-
бличком нивоу и апелационим судовима. Самим тим, судијски 
сарадници у судовима нижег ранга имају могућност напредовања 
искључиво до нивоа вишег судијског сарадника. 
 – – – – – – – – – – – – – –
49 Видети члан 69. став 2. Закона о уређењу судова („Службени гласник РС”, бр. 

116/08 … 88/18  – одлука УС).

Имајући у виду њихов правни статус (видети тачку 3.7.1), ме-
рила и критеријуме за пријем и напредовање у каријери, као и сам 
поступак избора, прописује Влада РС, посредством Министарства 
правде. С тим у вези, а у циљу успостављања принципа мерито-
кратије, потребно је размотрити могућност ближег дефинисања 
услова за пријем у радни однос и напредовања у каријери, као што 
су, на пример, годишње оцене, академске титуле, похађање обука, 
стручних семинара и конференција, објављени научни чланци, итд. 

3.4.3. Број судијских помоћника

У складу са постојећом регулативом50, број судијских помоћ-
ника и судијских приправника за основни, виши и привредни суд 
одређује се тако што на једног судију долази по један судијски по-
моћник или по један судијски приправник, с тим да укупан број 
судијских помоћника не буде већи од 2/3, а број судијских при-
правника од 1/3 у односу на њихов укупан број. За прекршајни 
суд одређује се тако што на три судије долази по један судијски 
помоћник или по један судијски приправник, с тим да укупан број 
судијских помоћника не буде већи од 2/3, а број судијских при-
правника од 1/3 у односу на њихов укупан број. Додатно, број 
судијских помоћника за Апелациони суд, Привредни апелациони 
суд, Виши прекршајни суд и Управни суд одређује се према броју 
судија, тако да на једног судију долази по један судијски помоћ-
ник. Број судских саветника у Врховном касационом суду одређује 
се према броју судија, тако да на једног судију долази по један суд-
ски саветник, док се број судских саветника у припремном оде-
љењу Врховног касационог суда одређује се тако да на једно веће 
долазе по два судска саветника. У одељењу судске праксе одређује 
се тако да у сваком одељењу судске праксе буде најмање један, а 
највише три судска саветника.

Према последњем извештају Врховног касационог суда о 
раду судова за 2020. годину, у Републици Србији, просечна ста-
рост судија у Републици је 52 године. Функцију судије вршило је 
743 мушкараца и 1.909 жена. У судском систему било је, према по-
дацима Високог савета судства, ангажовано и 10.795 судског осо-
бља, просечне старости 46 године. Од тога је било: 1.704 судиј-
ских помоћника (просечне старости 41 година), 6.153 државних 
службеника и 2.938 намештеника.

У циљу равномерне оптерећености свих носилаца правосуд-
них функција, потребно је размотрити могућност да се изједначи 
број судија са бројем судијских помоћника, односно да се на јед-
ног судију запосли најмање један судијски помоћник, те у скла-
ду са тиме изменити постојећи правни оквир који то регулише. 
Надаље, потребно је размотрити могућност да судови који имају 
повећан прилив предмета, у односу на национални просек, имају 
могућност запослења два или више судијска помоћника, како би 
се лакше савладали велики број предмета.

3.4.4. Зараде судијских помоћника

Неадекватан материјални положај једна је од главних одлика 
судијских помоћника. У складу са правним статусом који је из-
једначен са положајем државних службеника (видети тачку 3.3.1 
горе), примања судијских помоћника су регулисана прописима 
који се односе на државне службенике51, па тиме и висина њихо-
вих зарада. Самим тим зараде судијских помоћника нису дефини-
сане процентуално у односу на зараде судије суда у коме помоћни-
ци раде, нити је повећање зараде предвидиво. 

Последично, а имајући у виду значај посла који обављају, као 
и одговорност коју тај посао носи, постоји велики одлив стручног 
кадра са позиција судијских помоћника, те све слабија заинтере-
сованост свршених студената права да конкуришу на слободна 
радна места, а камоли да своју професионалну каријеру у целости 
вежу за рад у правосуђу. С друге стране, код лица која већ раде на 
позицијама судијских помоћника, услед лошег материјалног поло-
жаја и непредвидивости напредовања и каријери, значајно опада 
мотивисаност за рад и иновативност, па самим тим и свеукупни 
квалитет њиховог рада.
 – – – – – – – – – – – – – –
50 Правилник о мерилима за одређивање броја судског особља у судовима 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 79/09).
51 Закон о платама државних службеника и намештеника („Службени гласник РС”, 

бр. 62/06, 63/06  – исправка, 115/06  – испрaвка, 101/07, 99/10, 108/13, 99/14 и 95/18).
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3.4.5. Опис послова и оцењивање рада судијских помоћника

Судијски помоћник помаже судији, израђује нацрте судских 
одлука, проучава правна питања, судску праксу и правну литера-
туру, израђује нацрте правних схватања, усвојена правна схватања 
припрема за објављивање и самостално или уз надзор и упутства 
судије врши послове одређене законом и Судским пословником52. 
У складу са наведеним пословником, судијски помоћник про-
учава предмете које му додели судија и припрема их за суђења, 
обавља поверене послове у припремном одељењу, сачињава запи-
сник о састанцима, седницама већа и одељења, припрема стручне 
извештаје, анализе и обавештења по налогу судије, узима изјаве 
странака на записник обрађује притужбе грађана и обавља друге 
послове утврђене годишњим распоредом послова и актом о уну-
трашњој организацији и систематизацији радних места у суду53. 
Судијском помоћнику може се поверити и обављање других по-
слова под надзором судије, као што су: израда нацрта одлуке која 
се односи на испитивање процесних претпоставки за вођење по-
ступка, нацрт судске одлуке, нацрт одлуке о дозвољености прав-
ног лека, припремање реферата за судију известиоца, одређивање 
висине судске таксе, разврставање предмета и сл.54

Ипак, и поред тога што је постојећи опис послова судијских 
помоћника у највећој мери фокусиран на стручне послове, према 
тврдњама судија основних судова55, однос утрошеног радног вре-
мена на бављење уско стручним пословима, као што је на пример 
суштина предмета спора и чисто административних послова, па 
чак и послова који се тичи питања управљања људским ресурсима 
у појединим судовима (видети тачку 3.1  – Недостатак страте-
шког планирања у управљању људским ресурсима горе) је 50 –50%. 
Наведени податак говори о нерационалној искоришћености знања 
које поседују судијски помоћници па, следствено томе и неефи-
касном коришћењу средстава намењених овој категорији право-
судног кадра, што свеукупно доводи до незадовољавајућег нивоа 
ефикасности целокупног правосудног система.

Посебан проблем у случају судијских помоћника је одсуство 
јасне категоризације и поделе посла по радним местима. Тако, у 
пракси се често јављају случајеви у којима високо квалификова-
ни запослени обављају послове радних места које захтевају ниже 
степене стручне спреме. Такође, велики број радних места помоћ-
ника имају сличне описе радних дужности и обавеза, те постоји 
преклапање радних задатака између тих радних места. 

Како би се превазишао већ наведени проблем нерационалног 
искоришћености знања који поседују судијски помоћници, по-
требно је пре свега сврсисходно применити прописе који се баве 
овим питањем. Међутим како проста примена постојећих пропи-
са није довољна, потребно је изнова преиспитати класификацију 
позиција помоћника у правосуђу и донети свеобухватни каталог 
(листу) која ће уредити позицију помоћника у правосуђу, заједно 
са описом радних дужности и обавеза, са неопходно захтевним 
способностима и вештинама.56

Слична ситуација је и по питању оцењивања у раду. Иако по-
стоје јасна правила за спровођење оцењивања, која се базирају на 
објективним критеријумима као што су успех у раду, продуктив-
ност, квалитет, поузданост, у пракси је ситуација потпуно другачи-
ја због објективних околности на терену.

Наиме, према важећем правном оквиру57, рад судијског по-
моћника оцењује председник суда, по прибављеном мишљењу 
седнице одељења у које је судијски помоћник распоређен. Кад 
судијски помоћник није распоређен у одељење суда, мишљење се 
прибавља од судије или већа с којим судијски помоћник ради. Ме-
ђутим, иако према цитираној одредби о оцени одлучује председ-
ник суда по прибављеном мишљењу седнице одељења, у пракси је 
 – – – – – – – – – – – – – –
52 Видети члан 58. Закона о уређењу судова („Службени гласник РС”, бр. 104/08 

…88/18  – одлука УС).
53 Видети члан 74. став 1. Судског пословника („Службени гласник РС”, бр. 110/09 

…93/19).
54 Видети члан 74, став 2. Судског пословника („Службени гласник РС”, бр. 110/09 

…93/19).
55 Видети документ под називом: Платформа за успостављање каријерног пута су-

дијских помоћника као правосудних службеника и развојни план за унапређење 
њихових положаја, који је припремљен од стране УСАИД Пројекта владавине 
права, стр. 14

56 Видети документ: Анализа слабости и предности људских ресурса у правосуђу, 
област анализе  – Судијски и јавно тужилачки помоћници 

57 Видети чл. 61 –64. Закона о уређењу судова („Службени гласник РС”, бр. 116/08 
…88/18  – одлука УС).

тa оцена дата на основу мишљења судије са којом помоћник непо-
средно сарађује. Веома често судијски помоћници годинама раде 
за истог судију, па њихов међусобни однос постане врло близак и 
често обострано зависан. Самим тим, а из страха да не изгуби по-
моћника на чији рад се навикао, судија ће врло ретко рад судијског 
помоћника оценити лошом оценом или лошијом од „нарочито се 
истичеˮ. Ово за последицу има директно одсуство меритократије 
у раду судијских помоћника, те ствара немогућност успостављања 
објективног система награђивања или повећања плате, односно на-
предовања по платним разредима за оне који се заиста нарочито ис-
тичу у свом раду, а из разлога ограничености буџетских средстава 
(апсолутно је немогућа ситуација у којој би скоро 100% број судиј-
ских помоћника био платно награђен или унапређен у виши ранг). 

Поред индивидуалног вредновања рада судијских помоћни-
ка, неопходно је извршити и оцену доприноса судијских помоћни-
ка, као посебне категорије у оквиру правосуђа, ефикасности пра-
восудног система у целини. Јер, како се оцењује у Мишљењу број 
22 (2019) о улози судијских помоћнике, које је донето од стране 
Консултативног већа европских судија (КВЕС), иако се све државе 
чланице које ангажују судијске помоћнике слажу да они пружају 
драгоцену помоћ и штеде време судијама, свега неколико њих при-
купља податке о тиме колики су они, заправо, корисни58. 

3.4.6. Обуке судијских помоћника

Иако законски оквир предвиђа обавезну обуку судијских по-
моћника, пре свега кроз програме обуке које организује Правосуд-
на академија, велики проценат анкетираних судијских помоћника 
сматра да тренутно не постоји адекватна обука са циљем унапре-
ђења њиховог теоријског знања и практичних вештина59. Такође, 
добијени подаци указују на очигледно постојање потребе за аде-
кватнијом и редовнијом обуком која би унапредила знања и вешти-
не судијских помоћника у обављању послова, те да тренутна обука 
није редовног или обавезујућег карактера60. Очигледно је одсуство 
систематског приступа осмишљавању и организацији обука, најпре 
одсуства адекватне анализе потреба за стручним усавршавањем, 
које би у обзир узело опис радних места запослених као и њихове 
стварне потребе (имајући у виду да опис радних места у великом 
броју случајева не значи да помоћници не обављају и друге посло-
ве услед недостатка другог одговарајућег кадра). Такође, потребно 
је унапредити и систем евидентирања спроведених обука.

3.4.7. Дисциплинска одговорност

Имајући у виду сложеност послова које обављају, као и могу-
ће негативне ефекте на права и обавезе странака у поступку у слу-
чају да неадекватно обављају своје дужности, важност постојања 
дисциплинске одговорности, као и њене примене у пракси, је од 
изузетне важности за рад судијских помоћника.

Како је правни положај судијских помоћника изједначен са 
положајем државних службеника, на њих се примењују идентич-
на правила и по питању дисциплинске одговорности. Још већи 
проблем је у чињеници да се та правила у праски готово не при-
мењују, те је примена законом прописаних дисциплинских мера, 
укључујући и сам отказ уговора о раду, јако ретка појава61. Ово је 
свакако нешто што би се морало променити, односно бити обухва-
ћено будућом реформом људских ресурса у правосуђу.

Веза са посебним циљем: Стратегија наведени проблем не-
посредно третира кроз реализацију посебног циља 2, док посред-
но кроз реализацију циља 1 и циља 3 Стратегије.

3.5. Недостатак људских ресурса у јавним тужилаштвима

Стање на пољу људских ресурса и његовог управљања у јав-
ним тужилаштвима у Републици Србије је, слично као и у случају 
 – – – – – – – – – – – – – –
58 Видети секцију III, поглавље A. Тачку 3, подтачку 16 КВЕС(2019)6, Стразбур, 7. 

новембар 2019. године.
59 Видети документ под називом: „Анализа положаја судијских помоћника у пра-

восудном систему Републике Србије”, који је припремљен од стране УСАИД 
Пројекта владавине права, стр. 14.

60 Idem.
61 Видети документ под називом: Платформа за успостављање каријерног пута су-

дијских помоћника као правосудних службеника и развојни план за унапређење 
њихових положаја, који је припремљен од стране УСАИД Пројекта владавине 
права, стр. 22
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судова, неадекватно, при чему је овде приметан значајан мањак 
кадра у неким категоријама људских ресурса (заменици јавног ту-
жиоца, тужилачки помоћници, записничари), као и неодговарајућа 
распоређеност постојећег кадра у односу на обим посла, тачније 
број предмета у обради. 

Према општем ставу струке, као и анализама које су на ту 
тему рађене, горе описано стање је у великој мери директна после-
дица увођења тзв. „тужилачке истрагеˮ, односно почетка примене 
новог Законика о кривичном поступку из 2011. године у октобру 
2013. године, од стране правосудних органа опште надлежности. 
Наведеном променом значајно су повећани улога и овлашћења 
јавног тужиоца у кривичном поступку, односно број радњи које 
јавни тужилац предузима62. Такође, у врло кратком року, велики 
број истражних предмета из судова (у којима су поступале истра-
жне судије) премештен је у јавна тужилаштва која за тако тектон-
ску промену нису имала адекватне ресурсе  – како у погледу броја 
потребног кадра, тако и погледу просторних, материјалних и тех-
ничких услова. Анализе које су до сада на том пољу спроведене 
показују да се само у основна тужилаштва из судова „слилоˮ пре-
ко 38.000 предмета63, што није праћено адекватним изменама и до-
пунама систематизације радних места у тужилаштвима у Србији, 
како би се додатно оснажили људски капацитети. 

Одлуком о броју заменика јавних тужилаца64 у Републичком 
јавном тужилаштву је систематизовано 15 заменика, од чега је 
11 места попуњено. У тужилаштву за организовани криминал је 
систематизовано 25 места заменика, а попуњено је само 10. Си-
стематизација Тужилаштва за ратне злочине предвиђа 12 места 
заменика од чега је 9 попуњено. Што се тиче апелационих јавних 
тужилаштава, као и виших и основних јавних тужилаштава систе-
матизовано је укупно 753 заменичких места, а попуњено је 685. 
Дакле, у ове три категорије тужилаштава није попуњено чак 69 
места заменика. 

Према подацима Министарства правде у погледу особља у 
јавним тужилаштвима (стање на дан 20. мај 2021. године) укупно 
је систематизовано 1367 радних места, од чега је попуњено 1190. 

3.5.1. Однос стопе јавних тужилаца у односу на европски просек

Према подацима Државног већа тужилаца систематизовано 
је 805 места заменика јавних тужилаца у основним, вишим и апе-
лационим тужилаштвима, а попуњено је 714. Процена Републич-
ког завода за статистику је да Србија у 2020. години има 6.926.705 
становника, што доводи до закључка да је систематизовано 11.6 
заменика јавних тужилаца на 100.000 становника односно да на 
100.000 становника има 10.4 заменика јавних тужилаца (попуњена 
радна места). У ЕУ број тужилаца на 100.000 становника износи 
10.9, а у земљама Западног балкана тај број је 12.5.65

3.5.2. Недостатак заменика јавних тужилаца

Анализирајући тренутне људске капацитете у јавним тужи-
лаштвима, може се закључити да чак ни постојећа систематиза-
ција није у целости попуњена. Када је реч о позицији заменика 
јавног тужиоца, у овом тренутку у Републици Србији недостаје 
укупно 91 заменик јавних тужилаца66, од чега:

 – у Републичком јавном тужилаштву су упражњена 4 места 
заменика јавног тужиоца;

 – у Тужилаштву за организовани криминал је упражњено 15 
места заменика јавног тужиоца;

 – у Тужилаштву за ратне злочине су упражњена 3 места заме-
ника јавног тужиоца;
 – – – – – – – – – – – – – –
62 Према документу „Анализа потребног броја заменика јавних тужилаца у јавним 

тужилаштвима у РС”, из 2016. године, тужиоци у првостепеним тужилаштвима 
по новом Законику о кривичном поступку у сваком појединачном предмету извр-
шавају најмање два пута већи број процесних радњи.

63 Видети документ: Функционална анализа правосуђа у Србији, 2014, израђеном 
и објављеном од стране Светске банке, стр. 24.

64 Одлука о броју заменика јавних тужилаца („Службени гласник РС”, бр. 106/13, 
94/15, 114/15, 80/16, 39/18, 68/18, 36/19 и 32/21)

65 Према анализи из 2016. године коју је урадио CEPEJ, радно тело Савета Европе 
за ефикасност правосуђа под називом: „Европски правосудни системи  – ефика-
сност и квалитет правосуђа”, Република Србија је бележила мањи број јавних 
тужилаца у односу на просек у ЕУ, али и у односу просек земаља региона. Тако 
је број јавних тужилаца у 2016. години на 100.000 становника 8.6, док је просек 
у ЕУ 10.3, а на подручју Западног Балкана 11.4.

66 Извор: подаци добијени од стране Државног већа тужилаца.

 – у апелационим тужилаштвима је упражњено 10 места заме-
ника јавног тужиоца;

 – у вишим јавним тужилаштвима је упражњено укупно 19 
места заменика јавног тужиоца; 

 – у основним јавним тужилаштвима су упражњена укупно 40 
места заменика јавног тужиоца.

Недостатак стратешког приступа људским ресурсима у пра-
восуђу је посебно видљив на примеру јавних тужилаштва. Наиме, 
тренутно не постоје објективна мерила за утврђивање потребног 
броја заменика јавних тужилаца у сваком јавном тужилаштву по-
јединачно, мада је 2016. године била израђена Анализа потребног 
броја заменика јавних тужилаца у јавним тужилаштвима у Репу-
блици Србији, на основу броја предмета по заменику јавног ту-
жиоца у појединачним јавним тужилаштвима. С тим у вези, Стра-
тегија је препознала потребу креирања одговарајуће методологије 
по којој би се вршила процена оптималног броја места у јавним 
тужилаштвима, те редовно (нпр., једном годишње) вршиле анали-
зе стања и доносиле одговарајуће одлуке о попуњавању упражње-
них места, односно одлуке о смањењу броја места заменика јав-
них тужиоца, у зависности од процене ситуације. С друге стране, 
редовна анализа реалних потреба је неопходна и ради правилног 
и прецизног планирања буџета и благовременог обезбеђења нов-
чаних средстава. 

3.5.3. Неуједначеност у расподели предмета

Поред општег недостатка у броју заменика јавних тужилаца, 
као посебан проблем се издваја и неуједначеност у укупном броју 
предмета у раду по заменику јавног тужиоца, у оквиру исте врсте 
јавног тужилаштва (превасходно је изражено у погледу основних 
јавних тужилаштава). Анализом67 је утврђено да поједини замени-
ци јавних тужилаца, пре свега из јавних тужилаштава у Београду, 
где је највећи прилив предмета, раде и до десет пута више пред-
мета од других, што свакако утиче на квалитет рада. Поред тога, 
овакав систем изразито неравномерне расподеле, директно утиче 
и на негативну селекцију приликом оцењивања рада заменика јав-
ног тужиоца, будући да се према постојећим правилима квалитет 
рада мери бројем урађених одлука у односу на број примљених 
предмета у процентима (видети детаљније о овоме под 3.4.8. Неа-
декватан поступак процене радног учинка). 

3.5.4. Недовољан број тужилачких помоћника

Иако у систему тужилаштва позиција заменика јавног тужио-
ца представља, у извесном смислу, кичму јавнотужилачке функци-
је, процена је да се постојећа преоптерећеност јавних тужилаштва 
не може решити само попуњавањем упражњених места на наве-
деној позицији. Ово посебно у оним јавним тужилаштвима која 
имају изразито велики број старих предмета у решавању. Како је у 
циљу коначног решавања тих предмета неопходно да се достигне 
ефикасност у раду која de facto премашује 100% (тзв. стопа реша-
вања предмета  – Clearance Rate), наведено је тешко остварљиво, 
чак и ако се повећа број заменика јавних тужилаца. Из тог разлога, 
потребно је размотрити да се додатно бројчано оснажи позиција 
помоћника у оквиру јавних тужилаштва (или бар оних која пред-
њаче по питању преоптерећености у предметима) трајно или на 
одређено време, с обзиром на то да тужилачки сарадници непо-
средно поступају у поступцима за кривично дело за које је пропи-
сана казна затвора до пет година, док виши тужилачки сарадници 
непосредно поступају у поступцима за кривично дело за које је 
прописана казна затвора до осам година, док у осталим поступци-
ма пружају значајну стручну помоћ заменицима јавног тужиоца.

На основу података Министарства правде, број тужилачких 
помоћника на дан 25. мај 2021. износи 356. Укупно је системати-
зовано 270 места тужилачких помоћника на неодређено време, од 
којих је попуњено 194. Наведено значи да је 76 радних места ту-
жилачких помоћника на неодређено време упражњено. 

3.5.5. Недовољан број записничара и административног особља

Промене Закона о кривичном поступку из 2013. године и 
увођење „тужилачке истрагеˮ нису само негативно погодиле 
 – – – – – – – – – – – – – –
67 Видети документ: Анализа потребног броја заменика јавних тужилаца у јавним 

тужилаштвима у РС, из 2016. године, стр. 13.
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основни стручни кадар у јавним тужилаштвима (тужиоце, заме-
нике и помоћнике). Драстично повећање броја предмета директно 
се одразило и на тзв. помоћно особље, а пре свега записничаре 
и особље на административним пословима у основним и вишим 
јавним тужилаштвима. Анализа је показала да се број тужилачког 
особља у периоду 2014 –2016. године смањио за 9%, иако се број 
тужилачких позиција није мењао у наведеном периоду68. Садашњи 
њихов број је унеколико усаглашен са потребама раније проце-
сне надлежности тужилаца, која није подразумевала свакодневна 
саслушања. Међутим, увођењем тужилачке истраге драматично 
је повећана потреба за записничарима због нове процесне надле-
жности саслушања. 

Такође, али у мањем обиму, повећала се потреба за особљем 
на административним пословима, имајући у виду повећану укуп-
ну количину предмета (старих и новопримљених). 

Број особља у основном и вишем тужилаштву утврђен је 
Правилником о мерилима за одређивање броја особља у основном 
и вишем јавном тужилаштву69. 

Према подацима Министарства правде, са стањем на дан 
20. мај 2021. године, у јавним тужилаштвима је систематизова-
но укупно 219 радних места записничара, а попуњено 196. Ипак, 
због повећаног обима посла, ван постојеће систематизације рад-
них места, додатно (по различитим основама), ангажовано је чак 
115 лица на пословима записничара. Дакле, иако већ постојећа 
систематизована места нису попуњена (и даље су упражњена 23 
радна места), додатно се ангажује, по другим основама, већи број 
особља које обавља послове записничара, а тај број лица значајно 
премашује број укупно систематизованих радних места. 

Према истим подацима, слична је ситуација и код дактило-
графа: ситематизовано је 115 места за обављање послова дактило-
графа, од чега је попуњено 106, а због повећаног посла су ангажо-
вана још 32 дактилографа. Наведено указује на то да је потребно 
повећати број систематизованих места за вршење послова запи-
сничара и дактилографа, односно ускладити их са стварним по-
требама. 

Процена70 је да би, уколико би сваки заменик јавног тужи-
оца имао свог записничара (као што сваки судија има свог за-
писничара) или уколико би на два заменика јавног тужиоца био 
запослен по један записничар, било могуће ефикасније обављати 
саслушања. Овде свакако треба размотрити и развој алтернатив-
них решења вођења записника, путем примене нових технологија. 
Према тренутном стању, што због недовољног броја записничара, 
што због недостатка просторија и других техничких разлога, у 
 – – – – – – – – – – – – – –
68 Видети документ: Функционална анализа система тужилаштва, од 15. јануара 

2019. године, који је припремљен од стране тима ангажованог од стране Светске 
банке и Мултидонаторског фонда за помоћ сектору правосуђа у Србији.

69 Правилник о мерилима за одређивање броја особља у јавном тужилаштву 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 79/09) прописује следеће: Број записничара 
 – дактилографа у основном и вишем јавном тужилаштву одређује се тако да на 
три тужиоца долази један записничар  – дактилограф. Број особља на админи-
стративним пословима у основном и вишем јавном тужилаштву одређује се тако 
да на једног тужиоца долази до 0,4 извршиоца. Најмањи број особља на адми-
нистративним пословима у јавном тужилаштву не може бити мањи од пет. Број 
особља на информатичким пословима одређује се тако да у основном и вишем 
јавном тужилаштву буде до два извршиоца за ту врсту послова. Број особља на 
техничким пословима одређује се тако да у основном и вишем јавном тужила-
штву на једног тужиоца долази до 0,2 извршиоца. За апелациона тужилаштва је 
утврђено: Број записничара  – дактилографа у апелационом јавном тужилаштву 
одређује се тако да на три тужиоца долази један записничар. За обављање посло-
ва управе у апелационом јавном тужилаштву обезбеђује се један записничар  – 
дактилограф. Број особља на административним пословима у апелационом јав-
ном тужилаштву одређује се тако да на једног тужиоца долази до 0,4 извршиоца. 
Број особља на информатичким пословима одређује се тако да у апелационом 
јавном тужилаштву буде до два извршиоца за ту врсту послова. Број особља на 
техничким пословима одређује се тако да у апелационом јавном тужилаштву на 
једног тужиоца долази до 0,2 извршиоца. За тужилаштва посебне надлежности 
је прописано следеће: Број записничара  – дактилографа у Тужилаштву за ратне 
злочине одређује се тако да на два тужиоца долази један записничар. Број запи-
сничара  – дактилографа у Тужилаштву за организовани криминал одређује се 
тако да на једног тужиоца долази један записничар. За обављање послова упра-
ве у јавном тужилаштву посебне надлежности обезбеђује се један записничар 
 – дактилограф. Број особља на административним пословима у јавном тужила-
штву посебне надлежности одређује се тако да на једног тужиоца долази до 0,8 
извршилаца. Број особља на информатичким пословима у јавном тужилаштву 
посебне надлежности одређује се тако да у тужилаштву буде до три извршиоца 
за ту врсту послова. Број особља на техничким пословима у јавном тужилаштву 
посебне надлежности одређује се тако да на једног тужиоца долази до 0,2 извр-
шиоца.

70 Видети документ: Анализа потребног броја заменика јавних тужилаца у јавним 
тужилаштвима у РС, из 2016. године, стр. 19

највећем број тужилаштава заменик тужиоца има само један или 
највише два дана недељно за послове саслушања, што све успора-
ва ток истраге и самим тим продужава рок у коме тужилац пред-
мет решава. Такође, велики број заменика се жали на то да највећи 
део свог радног времена проведу бавећи се административним по-
словима, што оставља краћи део радног дана за обраду предмета. 

3.5.6. Одређен број јавних тужилаца и заменика су упућени у 
друга тужилаштва

Утврђено је да значајан број лица на наведеним позицијама 
заправо обавља послове у другим јавним тужилаштвима у односу 
на она у којима су изабрани, затим у Државном већу тужилаца или 
Министарству правде или се дуг временски период налазе на по-
зицији вршиоца функције јавног тужиоца71.

Према доступним подацима, у Републичко јавно тужилаштво 
су упућена четири заменика из основних, виших односно апела-
ционих тужилаштава. У Тужилаштву за организовани криминал 
тај број износи девет заменика. У Тужилаштво за ратне злочине су 
упућена три заменика из других тужилаштава. У састав апелаци-
оних јавних тужилаштава улази укупно шест упућених заменика. 
Што се тиче виших јавних тужилаштава тај број износи чак се-
дамнаест. Најзад, списак заменика упућених у посебно одељење 
за борбу против корупције се исцрпљује са укупно пет заменика. 

Наведено стање, свакако, производи одређене нежељене по-
следице, а које се односе на тужилаштва из којих су заменици упу-
ћени. 

3.5.7. Висока стопа особља у радном односу на одређено време

Анализа72 је показала да је у јавним тужилаштвима приметан 
велики број лица која су запослена на одређено време. У 2016. го-
дини је тај број чинио приближно 20% од укупног броја запосле-
них лица73. Подаци Министарства правде који се односе на 2021. 
годину указују да је стање такво да је од 1367 систематизованих 
радних места попуњено 1190, док је чак 432 лица је ангажовано 
због повећаног обима посла, а њих још 30 замењује одсутне рад-
нике. Значи, проценат запослених на одређено време у односу на 
укупно запослене у тужилаштвима се још повећао и у 2021. годи-
ни износи око 27%.

Већина тих лица је запослена на позицијама помоћника, при-
правника, записничара и осталог особља које је директно укљу-
чено у рад на предметима. Поред самог броја лица запослених на 
одређено време, проблем представља и чињеница да не постоје 
објективни критеријуми на основу којих јавна тужилаштва доносе 
одлуке о наведеном начину заснивања радног односа. Тако посто-
је основна јавна тужилаштва која имају висок ниво запослених на 
одређено време, чиме се фактички замењују она стално запослена 
лица која су, из одређених разлога, оправдано привремено одсутна 
с посла, док истовремено друга јавна тужилаштва, са приближно 
истим процентом привремено одсутних, нису готово уопште ан-
гажовала лица на одређено време и наставила су да обављају свој 
посао у редовном режиму. Ово представља јасан индикатор да за-
пошљавање на одређено време није вођено реалним потребама за 
недостајућом радном снагом, а што би свакако требало да буде слу-
чај. Из наведеног разлога потребно је увести стандардизовано и ре-
довно извештавање о броју и позицијама запослених на одређено 
време, као и о трошковима које овај вид радног ангажовања са со-
бом носи, како би могла да се уради одговарајућа анализа ефеката.

Наведено је последица која је, углавном, настала услед важе-
ња одредби Закона о начину одређивања броја максималног броја 
запослених у јавном сектору74, који је примењиван до 31. децем-
бра 2019. године, као и одредби члана 27е Закона о буџетском си-
стему75, који је и даље на снази. Чланом 27е Закона о буџетском 
 – – – – – – – – – – – – – –
71 Видети документ: Функционална анализа система тужилаштва, од 15. јануара 

2019. године, који је припремљен од стране тима ангажованог од стране Светске 
банке и Мултидонаторског фонда за помоћ сектору правосуђа у Србији.

72 Idem.
73 У 2016. години, на укупно 1117 стално запослених лица, долази 243 лица која су 

била запослена на одређено време.
74 Закон о начину одређивања броја маскималног броја запослених у јавном секто-

ру („Службени гласник РС”, бр. 68/15, 81/16  – одлука УС и 95/18)
75 Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13, 63/13  – испр., 108/13, 142/14, 68/15  – др. закон, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20)
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систему је прописано да је могуће заснивање радног односа са но-
вим лицима ради попуњавања слободних, односно упражњених 
радних места само изузетно, уз сагласност тела Владе, на предлог 
надлежног министарства, односно другог надлежног органа, уз 
претходно прибављено мишљење Министарства. Истовремено, 
укупан број запослених на одређено време због повећаног обима 
посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привреме-
ним и повременим пословима, преко омладинске и студентске 
задруге и лица ангажованих по другим основама, код корисника 
јавних средстава, не може бити већи од 10% укупног броја запо-
слених, а изузетно може бити већи од 10% укупног броја запосле-
них, уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног министар-
ства, односно другог надлежног органа, уз претходно прибављено 
мишљење Министарства. Наведено има за последицу да је велики 
број систематизованих радних места особља у тужилаштвима не-
попуњен, док је значајан број лица ангажовано на одређено време 
односно радно ангажовано модалитетима ван радног односа. Ова-
кав статус ствара неизвесност у погледу радно-правног положаја 
лица која нису у радном односу на неодређено време, њиховог 
оцењивања и каријерног развоја, као и других елемената, што у 
суштини утиче на корпус њихових права која проистичу из радног 
односа. Стога је пожељно да се овакво стање доведе у оквире по-
пуњености упражњених радних места, запошљавањем лица у рад-
ни однос на неодређено време, а истовремено треба смањити број 
запослених односно радно ангажованих лица на одређено време. 
Наиме, грађење система на основама које подразумевају да знача-
јан кадровски капацитет чине лица која нису у радном односу на 
неодређено време, на дуже стазе, не представља добар приступ. 
Неминовна последица оваквог стања је да изостаје вредновање 
рада по критеријумима залагања, вештина, знања и слично, што 
се, по природи ствари, негативно одражава на сам тужилачки си-
стем. 

3.5.8. Неадекватан поступак процене радног учинка

Постојећи поступак процене радног учинка је застарео, јер 
се у највећој мери базира на стопи додељених и решених пред-
мета од стране конкретног носиоца јавнотужилачке функције, без 
узимања у обзир других елемената за оцену, као што је, на пример 
свеукупан обим предмета који једно тужилаштво има у раду. Тако 
ће, на пример, заменик тужиоца који има 500 предмета у раду и 
који реши 100% предмета добити оцену „изузетно успешно”, а за-
меник тужиоца који има 1500 предмета у раду и реши мање од 
60% предмета, оцену „не задовољава”, при чему ће први фактич-
ки решити 500 предмета, а други око 900 предмета76, односно 400 
предмета више од првог. Овим се директно подрива систем мери-
тократије, који најпре у правосуђу мора да постане основни стуб 
на којем почива управљање људским ресурсима. Носилац јавно-
тужилачке функције из првог примера има стопу од 100% реше-
них предмета у односу на број додељених и зато добија највишу 
оцену, док с друге стране, носилац јавнотужилачке функције из 
другог примера има мању стопу решених предмета, свега 60% од 
броја додељених предмета, па самим тим о лошију оцену, а запра-
во решава 80% предмета више од првонаведеног носиоца јавноту-
жилачке функције и он је знатно ефикаснији у раду.

Из напред наведених разлога, потребно је извршити ревизију 
постојећег система оцене радног учинка и модернизовати га уво-
ђењем савремених елемената за оцењивање, укључујући и могућ-
ност конкретног носиоца јавнотужилачке функције да се изјасни о 
резултатима оцењивања и да своје мишљење кроз накнадно оба-
вљен интервју.

3.5.9. Унапређење обуке у јавним тужилаштвима

Постојећи приступ не истиче у довољној мери повезаност 
између квалитетне и континуиране обуке јавних тужилаца и за-
меника јавних тужилаца и успешности у брзом и квалитетном ре-
шавању предмета. Пожељно би било користити додатна стручна 
усавршавања и обуке у вези са реформом правосуђа.

Непостојање свеобухватне анализе потреба за обуком јавних 
тужилаца и заменика јавних тужилаца и на њој заснованих реле-
вантних садржаја програма и планова обука.
 – – – – – – – – – – – – – –
76 Idem.

Веза са посебним циљем: Стратегија наведени проблем не-
посредно третира најпре кроз реализацију посебног циља 1 и 
циља 3. Посредно на решавање овог проблема треба да утиче реа-
лизација посебног циља 2 Стратегије.

3.6. Неадекватан статус и положај тужилачких помоћника 

Положај судијских и тужилачких помоћника је веома сродан, 
па се из тог разлога могу поставити бројне паралеле и извући исти 
односно слични закључци. Наиме, тужилачки помоћници имају 
веома значајан положај у функционисању тужилаштава и њихов 
статус треба да буде предмет предстојеће реформе људских ресур-
са у правосуђу. 

3.6.1. Правни статус

Сходно одредбама члана 117. Закона о јавном тужилаштву77 
тужилачки помоћници су сврстани у ред особља у јавном тужила-
штву, заједно са тужилачким приправницима и државним службе-
ницима и намештеницима запосленим на административним, тех-
ничким, рачуноводственим, информационим и другим пратећим 
пословима значајним за јавно тужилаштво.

На заснивање радног односа, права, обавезе, стручно усавр-
шавање, оцењивање и одговорности особља у јавном тужилаштву 
примењују се прописи који уређују радне односе државних слу-
жбеника и намештеника.78

Позитивни прописи не праве динстинкцију између положаја 
тужилачких помоћника и осталог особља у тужилаштву, а у кон-
тексту права, обавеза, оцењивања и слично, упркос томе што су-
штина и значај посла тужилачких помоћника превазилази оквире 
осталог особља. 

Сходно наведеном на плате, накнаде и друга примања тужи-
лачких помоћника примењују се одредбе Закона о платама држав-
них службеника и намештеника79, а не одредбе Закона о јавном 
тужилаштву, којим се регулише материјални положај тужилаца и 
заменика, а што уједно има утицај на висину зараде тужилачких 
помоћника. Наведено стање је свакако дестимулативно за тужи-
лачке помоћнике и представља један од разлога који их наводи да 
радни однос заснивају на плаћенијим радним местима. 

Због свега описаног, пожељно је анализирати стање и поста-
вити основе за утврђивање специфичности статуса тужилачких 
помоћника у односу на остало особље у јавном тужилаштву одно-
сно на могућност успостављања директне релације са Државним 
већем тужилаца. У овом контексту треба указати и на одредбе чла-
на 48. Законика о кривичном поступку80, којим је предвиђено да 
јавни тужилац предузима радње у поступку непосредно или преко 
свог заменика, а у поступку за кривично дело за које је прописана 
казна затвора до пет година и преко тужилачког сарадника, одно-
сно у поступку за кривично дело за које је прописана казна затво-
ра до осам година и преко вишег тужилачког сарадника. Наведена 
одредба додатно указује на посебан значај тужилачких помоћника 
и њихову одговорност у раду тужилаштва.

Поред наведеног, пожељно је да се прецизирају односно ажу-
рирају описи послова тужилачких помоћника, као и да се учине 
специфичним у односу на врсте тужилаштава. Награђивање, оце-
њивање односно каријерни развој у целини мора стајати у јасној 
релацији са описима послова, чиме би се обезбедила мерљивност 
у поступању, ваљано квантификовање резултата и сходно томе на-
предовање тужилачких помоћника. Предвидивост у овом смислу 
је потребна како за саме тужилачке помоћнике, тако и за лица која 
их оцењују, а што у крајњој линији чини систем заокруженим у 
смислу планирања и утврђивања будућих кадровских капацитета 
тужилаштава. 

Незаобилазан део каријерног развоја је и стручно усаврша-
вање, па је потребно успоставити односно развити систем обука и 
стручног усавршавања, који би узимао у обзир све специфичности 
и пре свега потреба тужилаштава односно тужилачких помоћника 
 – – – – – – – – – – – – – –
77 Закон о јавном тужилаштву („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 

78/11  – др. закон, 101/11, 38/12  – одлука УС, 121/12, 101/13, 111/14  – одлука УС, 
117/14, 106/15 и 63/16  – одлука УС)

78 Члан 126. Закона о јавном тужилаштву.
79 Закон о платама државних службеника и намештеника („Службени гласник РС”, 

бр. 62/06, 63/06  – испр., 115/06  – испр., 101/07, 99/10, 108/13, 99/14 и 95/18)
80 Законик о кривичном поступку („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 101/11, 

121/12, 32/13, 45/13, 55/14, 35/19, 27/21  – одлука УС и 62/21  – одлука УС)
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у њима. Поред наведене, потребна је још дубља анализа потребе 
за обукама, како би се унапредио рад тужилачких помоћника, те то 
представља концепт којем треба да се тежи. 

3.6.2. Критеријуми са пријем у радни однос и напредовање

Тужилачки помоћници могу да стекну следећа звања: 
 – тужилачки сарадник, 
 – виши тужилачки сарадник, 
 – саветник 
 – виши саветник.
Звање тужилачког сарадника може стећи лице које има по-

ложени правосудни испит, а звање вишег тужилачког сарадника 
лице које после положеног правосудног испита има најмање две 
године радног искуства у правној струци.

Звање саветника може стећи лице које испуњава услове за 
заменика вишег јавног тужиоца. Звање саветника постоји у Репу-
бличком јавном тужилаштву, јавном тужилаштву посебне надле-
жности и апелационом јавном тужилаштву.

Најзад, у Републичком јавном тужилаштву постоји и звање 
вишег саветника, које се стиче одлуком Колегијума Републичког 
јавног тужилаштва, а може га стећи лице које има звање саветника.

Имајући у виду правни статус тужилачких помоћника одно-
сно мерила и критеријуме за пријем и напредовање у каријери, а у 
циљу успостављања принципа меритократије, потребно је размо-
трити могућност ближег дефинисања услова за пријем у радни од-
нос и детаљније уређивање могућности односно услова за напре-
довање у каријери, као што су годишње оцене, академска звања, 
похађање обука, стручних семинара, објављени научни чланци и 
слично. 

3.6.3. Број тужилачких помоћника

Сходно одредбама Правилника о мерилима за одређивање 
броја особља у јавном тужилаштву81 број тужилачких помоћника 
и тужилачких приправника за основно и више јавно тужилаштво 
одређује се тако што на два тужиоца долази по један тужилачки 
помоћник или по један тужилачки приправник, с тим да укупан 
број тужилачких помоћника не буде већи од 2/3, а број тужилачких 
приправника од 1/3 у односу на њихов укупан број.

У односу на наведено предвиђена је модификација за апела-
ционо јавно тужилаштво, конкретно број тужилачких помоћника 
за апелационо јавно тужилаштво одређује се тако да на три тужио-
ца долази један тужилачки помоћник.

Што се тиче јавних тужилаштава посебне надлежности, број 
тужилачких помоћника за Тужилаштво за ратне злочине одређује 
се тако да на два тужиоца долази по један тужилачки помоћник, 
док се број тужилачких помоћника за Тужилаштво за организова-
ни криминал одређује тако да на једног тужиоца долази по један 
тужилачки помоћник.

Најзад, број саветника у Републичком јавном тужилаштву 
одређује се према броју јавних тужилаца, тако да један саветник 
долази на три тужиоца. Број виших саветника у Републичком јав-
ном тужилаштву одређује се тако да буде до пет извршилаца са 
тим звањем.

Према подацима Министарства правде у погледу тужилачког 
особља број тужилачких помоћника на дан 25. мај 2021. износи 
356. Посебно је занимљиво што је укупно систематизовано 270 
места тужилачких помоћника на неодрешено време, од којих је 
попуњено 194. Дакле, 76 места тужилачких помоћника на неодре-
ђено време је упражњено. Истовремено, будући да очито постоји 
велика потреба за тужилачким помоћницима, због повећаног оби-
ма посла, 161 тужилачки помоћник запослен је на одређено време, 
као и још 10 ради замене одсутног радника и 1 до окончања кон-
курса. 

Како би се постигла равномерна оптерећеност свих носила-
ца правосудних функција, потребно је размотрити могућност да 
се измене одредбе Правилника о мерилима за одређивање броја 
особља у јавном тужилаштву, и то тако што би број тужилачких 
помоћника за основно и више јавно тужилаштво био повећан. 
 – – – – – – – – – – – – – –
81 Правилник о мерилима за одређивање броја особља у јавном тужилаштву 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 79/09).

Пожељно је предвидети и корективни фактор за тужилаштва 
која имају повећан прилив предмета, у односу на национални 
просек, те да им се пружи могућност запослења два или више ту-
жилачких помоћника, на одређено време, како би се лакше пре-
вазишао проблем са повећаним бројем предмета. И подаци Ми-
нистарства правде говоре у прилог повећања систематизације 
тужилачких помоћника, као и потребе расписивања конкурса за 
попуњавање упражњених радних места на неодређено време.

Такође би требало предузети кораке у погледу разрешавања 
ситуације која је настала услед важења одредби Закона о начину 
одређивања броја маскималног броја запослених у јавном секто-
ру82, који је примењиван до 31. децембра 2019. године, односно 
одредби члана 27е Закона о буџетском систему83. Примена тих 
прописа, као што је већ речено (видети детаљније 3.5.7. Висока 
стопа особља у радном односу на одређено време), има за по-
следицу да је велики број систематизованих радних места тужи-
лачких помоћника непопуњен, док је значајан број тужилачких 
помоћника ангажован на одређено време. Наравно, извесност 
у погледу радног статуса, каријерног развоја и других елемена-
та није и не може бити иста за лица која имају радни однос на 
неодређено и лица која имају радни однос на одређено време, а 
што утиче на њихову мотивисаност и планирање даље каријере у 
тужилаштву. Стога је пожељно да се описана ситуација доведе у 
оквире попуњености упражњених радних места кроз запошљава-
ње лица у радни однос на неодређено време, а истовремено треба 
смањити број запослених односно радно ангажованих помоћника 
на одређено време, јер наведено треба да буде изузетак у погледу 
заснивања радног односа односно радног ангажовања. 

3.6.4. Зараде тужилачких помоћника

Већ је наведено да висина зарада тужилачких помоћника 
представља дестимулативни моменат и свакако је један од основ-
них разлога због ког долази до одлива кадрова из тужилаштава. 
С обзиром на то да су плате, накнаде и друга примања тужилач-
ких помоћника предмет регулативе одредби Закона о платама др-
жавних службеника и намештеника, а не одредби Закона о јавном 
тужилаштву, којим се регулише материјални положај тужилаца и 
заменика, то за последицу има да се плате помоћника не везују за 
одређени проценат плата тужилаца односно заменика тужилаца. 
На овај начин изостаје предвидивост раста плата односно увек је 
присутна могућност повећаног распона у зарадама између тужи-
лачких помоћника и тужилаца. 

3.6.5. Опис послова и оцењивање рада тужилачких помоћника

Тужилачки помоћник, сходно законским одредбама, помаже 
јавном тужиоцу и заменику јавног тужиоца, израђује нацрте аката, 
прима на записник пријаве, поднеске и изјаве грађана и самостал-
но или под надзором врши послове предвиђене законом и другим 
прописима. Као што је раније наведено, тужилачки помоћници 
могу, по налогу јавног тужиоца, предузимати одређене радње у 
поступцима за кривично дело за које је прописана казна затвора 
до пет односно осам година, што указује на то да је њихов опис 
послова фокусиран на стручне послове. 

Ипак, у пракси тужилачки помоћници се често баве и посло-
вима управљања људским ресурсима, као и административним 
пословима. Може да се закључи да је оваква ситуација последи-
ца недовољног броја другог тужилачког особља, али се не може 
пренебрегнути чињеница да се овим нерационално користи знање 
које тужилачки помоћници имају. 

Што се тиче вредновања рада, сходно члану 121. Закона о 
јавном тужилаштву, рад тужилачког помоћника вреднује јавни 
тужилац, по прибављеном мишљењу заменика јавног тужиоца с 
којим тужилачки помоћник ради.

На вредновање и последице вредновања тужилачког помоћ-
ника сходно се примењују правила о вредновању судијског помоћ-
ника.
 – – – – – – – – – – – – – –
82 Закон о начину одређивања броја маскималног броја запослених у јавном секто-

ру („Службени гласник РС”, бр. 68/15, 81/16  – одлука УС и 95/18)
83 Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13, 63/13  – испр., 108/13, 142/14, 68/15  – др. закон, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20)
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Правилником о управи у јавним тужилаштвима84 је додатно 
регулисано да рад тужилачког помоћника оцењује јавни тужилац, 
по прибављеном мишљењу заменика јавног тужиоца са којим ту-
жилачки помоћник ради, колегијума или других државних органа 
уколико је тужилачки помоћник био упућен на обуку, а у складу са 
прописом који уређује оцењивање државних службеника.

Ипак, поставља се питање објективности приликом вреднова-
ња односно оцењивања, услед недостатка критеријума који би били 
мерљивији. Тужилац ће врло ретко дати ниску оцену тужилачком 
помоћнику односно заменик ће врло ретко дати лоше мишљење 
о тужилачком помоћнику са којим ради и са којим се временом, 
углавном, развије близак и обострано завистан однос. Последица 
је изостанак меритократије односно изостанак објективног систе-
ма награђивања, повећања плате, односно напредовања по платним 
разредима за оне који се заиста нарочито истичу у свом раду. 

3.6.6. Обуке тужилачких помоћника

Сходно Закону о јавном тужилаштву програм обуке тужилач-
ких приправника и тужилачких помоћника утврђује Државно веће 
тужилаца.

Тужилачки приправник и тужилачки помоћник може одређе-
но време бити упућен на обуку у друго јавно тужилаштво, држав-
ни орган или орган јединице локалне самоуправе.

Према извештајима Правосудне академије о реализованим 
активностима из области кривичног права, годинама уназад је 
одржан значајан број адекватних обука за тужилачке помоћнике 
док се тематске обуке организоване кроз пројекте међународних 
организација и партнера углавном односе на носиоце јавнотужи-
лачке функције. 

Ипак, у овом смислу је пожељно додатно надоградити си-
стемски приступ концепту обука, уз спровођење што детаљније 
анализе за стварним потребама за обукама. Све наведено треба да 
буде праћено евидентирањем обука, као и даљом дистрибуцијом 
знања које је стечено на обукама. Коначно, потребно је да обуке у 
што већој мери прате потребе тужилачких помоћника. Дакле, при-
ликом конципирања обука нужно је да се начини дистинкција у 
погледу обука за носиоце јавнотужилачких функција (јавне тужи-
оце и заменике јавних тужилаца) и тужилачке помоћнике, с обзи-
ром на разлике које постоје у погледу њиховог положаја односно 
разлике које постоје у прописаним радним дужностима. 

3.6.7. Дисциплинска одговорност

Имајући у виду сложеност послова које обављају, као и могу-
ће негативне ефекте на права и обавезе странака у поступку у слу-
чају да неадекватно обављају своје дужности, важност постојања 
дисциплинске одговорности, као и њене примене у пракси је од 
изузетне важности за рад тужилачких помоћника.

Пошто је правни положај тужилачких помоћника изједначен 
са положајем државних службеника, на њих се примењују иден-
тична правила и по питању дисциплинске одговорности. Још већи 
проблем је у чињеници да се та правила у пракси готово не при-
мењују, те је примена законом прописаних дисциплинских мера, 
укључујући и сам отказ уговора о раду ретка појава. Ово је свака-
ко нешто што би се морало променити, односно бити обухваћено 
будућом реформом људских ресурса у правосуђу.

Веза са посебним циљем: Стратегија наведени проблем не-
посредно третира кроз реализацију посебног циља 1, циља 3, 
циља 2, Стратегије

3.7. Стање у Високом савету судства по питању људских 
ресурса

Значај Високог савета судства у правосуђу у правном систе-
му Републике Србије одређује пре свега чињеница да је дефини-
сан као уставна категорија85. И поред свог несумњивог значаја86, 
када је реч о стању људских ресурса, овај орган дели судбину це-
локупног правосуђа у Србији  – уочава се значајан, континуиран и 
дугогодишњи недостатак капацитета. 
 – – – – – – – – – – – – – –
84 Правилник о управи у јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, бр. 

110/09, 87/10, 5/12, 54/17, 14/18 и 57/19)
85 Видети тачку 2.2.1 Стратегије  – Устав Републике Србије, пасус 3.
86 О надлежностима Високог савета судства, видети тачку 2.2.3  – Закон о Високом 

савету судства.

Према подацима до којих се дошло кроз анализу организаци-
је, функционисања и потреба Високог савета судства и његове Ад-
министративне канцеларије87, стање по питању људских ресурса је 
такво да овај орган ради са свега 60% од укупно потребних, пред-
виђених капацитета (односно радних места предвиђених система-
тизацијом радних места). Од укупног броја упражњених радних 
места, 4/5 чине радна места за стручне послове из надлежности 
Високог савета судства. Ово све скупа чини да су капацитети Ад-
министративне канцеларије88 која у стручном погледу представља  
ослонац Високог савета судства, критично слаби када је у питању 
управо пружање стручне подршке Савету, и износе свега 53% од 
капацитета који су предвиђени систематизацијом радних места за 
ту врсту послова. 

Још више забрињава податак да је, историјски гледано, у 
периоду од 2012 –2020. године, уместо континуираног раста, од-
носно постепеног попуњавања предвиђених људских капацитета 
овог органа (систематизованих радних места), забележен укупан 
пад у износу од целих 11% у односу на 2012, при чему само у пе-
риоду од 2018-2020. године, тај пад износи 15% (са 82% попуње-
них капацитета у 2018. години, на 60% попуњених капацитета у 
2020. години)89.

Капацитети Административне канцеларије у 2020. години, 
по унутрашњим организационим јединицама које врше стручне 
послове, су како следи90:

 – Сектор за материјално-финансијске послове је на 88% 
предвиђених људских капацитета;

 – Сектор за статусна питања судија и судија поротника је на 
55% предвиђених људских капацитета;

 – Одељење за припрему прописа и европске интеграције је 
на 43% предвиђених људских капацитета;

 – Одељење за кадровске и опште послове је на 60% предви-
ђених људских капацитета; и

 – Група за обраду притужби упућених савету је на 50% пред-
виђених људских капацитета. 

Као један од разлога се наводи и чињеница да, и поред распи-
сивања интерних и јавних конкурса, овај орган ипак не успева да 
попуни своје капацитете, између осталог, и зато што се кандидати 
радије опредељују за рад у судовима, где су тренутно веће зараде. 
Следствено, Високи савет судства бележи и одлив већ постојећих 
кадрова, и то оног најстручнијег91, па је ситуација у 2020. години 
таква да је најзначајнији недостатак био управо најквалификова-
нијег кадра ‒ виших (33%) и самосталних саветника (43%), савет-
ника (63%) и млађих саветника (100%). 

Ништа боља ситуација није ни у делу административно-тех-
ничких послова које Административна канцеларија обавља. И ту 
је капацитет критичан, јер је попуњено свега 60% радних места за 
те послове. Недостаје 42% од потребног броја извршилаца на рад-
ним местима за административно-техничке послове92. Наведени 
недостатак последично вуче додатне негативне последице у делу 
Административне канцеларије који се бави стручним пословима, 
јер недостатак капацитета у административно-техничком делу 
(без кога несумњиво нема несметаног функционисања Високог са-
вета судства) на себе преузимају извршиоци који се баве стручним 
пословима. Тако се креира зачарани круг проблема јер, поред кон-
стантног мањка стручног кадра, извршиоцима на стручним посло-
вима је ускраћено расположиво радно време за вршење њихових 
редовних послова, као и време потребно за њихово стручно усавр-
шавање. Ово несумњиво креира и додатне негативне финансијске 
 – – – – – – – – – – – – – –
87 Видети документ: „Анализа организације, функционисања и потреба Високог 

савета судства и његове Административне канцеларије”, 2020, који је припре-
мљен у оквиру Пројекта ИПА 2016 „ЕУ за Србију-Подршка за Високом савет 
судства”.

88 Административна канцеларија обавља стручне, административне и друге по-
слове неопходне за рад савета и њен основни задатак је да обезбеди вршење 
свих надлежности Високог савета судства на благовремен и делотворан начин, у 
оквирима својих унутрашњих организационих јединица.

89 Видети документ: Анализа организације, функционисања и потреба Високог са-
вета судства и његове Административне канцеларије, 2020, који је припремљен у 
оквиру Пројекта ИПА 2016 „ЕУ за Србију-Подршка за Високом савет судства”, 
стр. 23, графикон: Људски ресурси Савета 2012 –2020.

90 Извор: (1) Анализа организације, функционисања и потреба Високог савета суд-
ства и његове Административне канцеларије, 2020; (2) Годишњи извештај о раду 
Високог савета судства, стр. 5 и 6, фебруар 2021.

91 Видети стр. 24, пасус 2 документа Анализа организације, функционисања и по-
треба Високог савета судства и његове Административне канцеларије, 2020.

92 Извор: Анализа организације, функционисања и потреба Високог савета судства 
и његове Административне канцеларије, 2020.
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последице, јер је цена рада стручних лица која се баве админи-
стративно-техничким стварима знатно виша од цене рада админи-
стративног радника.

Проблеми нису ништа ништа мањи ни по питању обука и 
стручног усавршавања, које је у целокупном систему правосуђа, 
па самим тим и у Високом савету судства, кључно за успешан и 
ефикасан рад стручних лица. Анализа93 показује да се стручно 
усавршавање, пре свега због недостатка одговарајућих људских и 
осталих ресурса, углавном одвија на ad hoc основи. Такође, при-
ступ избору обука запослених је углавном реактиван, односно за-
послени похађају бесплатне обуке понуђене од стране екстерних 
организатора или обавезне обуке које одржава одговарајућа инсти-
туција у оквиру система. Идентификовање потреба за стручним 
усавршавањем у односу на опис послова радног места и прописа-
не компетенције треба значајно да буде унапређено, као и обезбе-
ђивање информација о изворима квалитетних и примерених обука. 

Као разлози за реактиван приступ едукацији запослених су 
вишеструки:

 – недостатак алата за интерни процес планирања, одабира и 
реализације обука, као и процене њихових ефеката на процес и ре-
зултате рада запослених; 

 – недостатак времена за стручно усавршавање због обавља-
ња додатних послова (послова упражњених радних места).

Одељење за кадровске и опште послове ради са 60% потреб-
них капацитета, што јасно говори о томе да је тешко, међу бројним 
и често врло хитним пословима у тој јединици, приоритет дати 
пословима у вези са стручним усавршавањем. Потребна су веома 
значајна и свеобухватна унапређења како описа релевантних рад-
них места, тако и свеукупног начина анализе потреба за обуком, 
вођења одговарајућих евиденција, дефинисања критеријума за 
врсту и распоред похађања обука од стране запослених, увида у 
постојеће базе програма за обуке, итд. Поред тога, неопходно је 
на систематичан и свеобухватан начин унапредити начин процене 
ефеката и примене наученог.

Свакако се не сме заборавити да је једна од кључних улога 
стручних служби Високог савета судства у пружању подршке у 
раду дисциплинских органа. Дисциплинске органе чине дисци-
плински тужилац и три заменика и дисциплинска комисија која 
има два члана, председника и једног заменика. Као другостепени 
орган у дисциплинском поступку против судија поступа Високи 
савет судства, који одлучује по жалби. Иако несумњиво важна 
функција, позиције које су предвиђене за стручну подршку (укуп-
но две позиције самосталног саветника) су у целости упражњене, 
дакле постоји апсолутни (100%) недостатак предвиђених капаци-
тета. Услед недостатка стручне подршке, судије –чланови дисци-
плинских органа сами обављају те послове, што је за њих велико 
оптерећење, поред редовних послова који проистичу из функције 
судије, и из функције члана дисциплинских органа.

Имајући у виду значај Високог савета судства, као органа 
чија је уставна улога успостављање и очување владавине права, 
односно независности и одговорности судства, као и принцип 
равнотеже између грана власти, држава је у обавези да обезбеди 
све услове за нормално функционисање овог органа, што значи 
средства за попуњавање свих потребних радних места унутар Ад-
министративне канцеларије кадровима одговарајућих стручних 
квалификација и радног искуства, као и одговарајуће организаци-
оно-техничке и све друге услове за рад. Ово између осталог стоји 
и као јасна констатација у Извештају о раду Високог савета суд-
ства за 2019. годину94. 

Поред тога, потребно је размотрити и тренутни правни по-
ложај запослених лица у Административној канцеларији Високог 
савета судства, односно потребу да се (слично као код судијских 
помоћника), имајући у виду све специфичности обављања посла 
и степена одговорности ове категорије лица, нормативно њихов 
правни и материјални статус, као и каријерни развој, издвоје у 
односу на државне службенике у јавном сектору у које тренутно 
спадају, односно да добију посебан законски статус државних слу-
жбеника у правосуђу, који ће више одговарати специфичностима 
њихових послова.
 – – – – – – – – – – – – – –
93 Idem.
94 „Имајући у виду обим посла и прописану надлежност Савета, постоји неопход-

ност попуњавања свих упражњених радних места, а реализација ће се у току 
2020. године одвијати сходно одобреним финансијским средствима и у оквиру 
кадровског плана”, стр. 6, пасус 3. наведеног извештаја.

Због свега напред наведеног, Стратегија је препознала кључ-
ну улогу Високог савета судства, као органа чији проблеми у делу 
људских ресурса несумњиво морају да буду адресирани наведе-
ним документом, али и као органа који је исто тако кључан за ре-
ализацију свих циљева и мера предвиђених Стратегијом и свеуку-
пан надзор над њеном применом.

Веза са посебним циљем: Стратегија наведени проблем не-
посредно третира најпре кроз реализацију посебног циља 1 и 
циља 3. Посредно, на решавање овог проблема треба да утиче реа-
лизација посебног циља 2 Стратегије.

3.8. Стање у Државном већу тужилаца по питању људских 
ресурса

Значај овог органа огледа се у чињеници да је и он у правном 
систему Републике Србије успостављен као уставна категорија95. 
Наиме, Државно веће је самосталан орган који обезбеђује и гаран-
тује самосталност јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца. 
Упркос наведеном, у погледу стања људских ресурса видљив је 
недостатак капацитета. 

Према подацима овог органа96, Административној канцела-
рији Државног већа тужилаца, која, слично као и у случају Високог 
савета судства, представља „кичмуˮ овог органа, систематизовано 
је 28 радних места са 29 извршилаца: 21 државним службеником, 
1 државним службеником на положају и 7 намештеника.

Тренутно је у Административној канцеларији запослено 19 
државних службеника и намештеника, од чега је 17 на неодређено 
и 2 на одређено време, а упражњено је 10 радних места. Капаците-
ти Административне канцеларије у 2020. години, по унутрашњим 
организационим јединицама97, су како следи:

 – Одсек за материјално-финансијске послове 62,5% попуње-
ности, 

 – Одсек за статусна питања носилаца јавнотужилачке функ-
ције и припрему прописа 66,6% попуњених радних места, 

 – Одсек за кадровске и опште послове 66,6%, попуњених 
радних места, 

 – Пуну попуњеност има Група за писарницу 100%.
Уочљив недостатак у погледу попуњености је присутан код 

самосталних извршилаца изван свих организационих јединица. 
Према наведеном Правилнику, таквих места има четири, а три 
нису попуњена. Ови подаци говоре о томе да је само 25% оваквих 
радних места попуњено, док три четвртине радних места није по-
пуњено. 

Укупан проценат попуњености износи тек 55% попуњених 
радних места. Из наведених податка произлази да су кадровски 
капацитети Административне канцеларије недовољни и да је по-
требно начинити кораке ка њиховом јачању. 

Кадровским планом за 2021. годину Државно веће тужилаца 
је предвидело извесне модификације, али не и јачање капацитета 
Административне канцеларије у оквиру постојећих ужих унутра-
шњих организационих јединица. Приоритетан проблем је изоста-
нак попуњености постојећих радних места, а секундарно би тре-
бало градити концепт додатног оснаживања капацитета, које би 
уследило доношењем кадровских планова односно пројекцијама 
кадровских планова за наредне године, што у смислу структуре и 
броја запослених, што у смислу, евентуалног, образовања нових 
унутрашњих организационих јединица. 

Један од разлога за изостанак кадровских капацитета је да 
овај орган не успева да попуни своје капацитете зато што се кан-
дидати приоритетно опредељују за рад у правосудним органима, 
где су веће зараде, а што утиче и на одлив већ постојећих кадрова.
 – – – – – – – – – – – – – –
95 Видети тачку 2.2.1 Стратегије  – Устав Републике Србије, пасус 5.
96 Извор: Годишњи извештај о раду Државног већа тужилаца за 2019. годину, из 

фебруара 2020. године
97 Према одредбама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 

места у Административној канцеларији Државног већа тужилаца од 3. децембра 
2020. године, као и изменама и допунама Правилника од 10. маја 2021. годи-
не, за обављање послова из делокруга Административне канцеларије образују 
се следеће унутрашње јединице: 1. Одсек за материјално-финансијске послове; 
2. Одсек за статусна питања носилаца јавнотужилачке функције и припрему 
прописа; 3. Одсек за кадровске и опште послове; 4. Група за писарницу (адми-
нистративно-технички послови). У Државном већу тужилаца као посебна уну-
трашња јединица образује се Кабинет председника Већа. Одређене послове из 
делокруга Административне канцеларије обављају самостални извршиоци из-
ван свих унутрашњих јединица.
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Треба напоменути да је Државно веће тужилаца од почетка 
примене Закона о начину одређивања броја максималног броја за-
послених у јавном сектору односно Закона о буџетском систему 
само једном добило сагланост за пријем у радни однос новог лица 
(јул 2018. године). 

Наведено има утицај на изостанак другачијег организовања 
унутрашњих организационих јединица, превасходно када је реч 
о пословима из домена информационих технологија. Наиме, Др-
жавно веће тужилаца врши односно требало би да врши послове 
уз пуну примену савремених софтверских решења и у том циљу 
би било пожељно да у свом саставу има организациону јединицу 
(групу), која би рад ДВТ учинило знатно ефикаснијим, али то због 
кадровских дефицита није могуће организовати. 

Кадровска структура Државног већа тужилаца завређује до-
датну анализу и сугестије у погледу смањења броја намештеника 
односно повећања броја државних службеника. У тренутку израде 
овог документа, Државно веће тужилаца у радном односу има 12 
државних службеника и чак 7 намештеника, па је пожељно пре-
дузети конкретне кораке у смислу смањења броја намештеника, 
односно повећања броја државних службеника. 

У погледу обука и стручног усавршавања, увек је пожељ-
но континуирано надограђивање системског приступа обукама, 
уз спровођење што детаљније анализе за стварним потребама за 
обукама, а посебно из угла специфичних потреба Државног већа 
тужилаца. Све наведено треба да буде праћено унапређењем еви-
дентирања обука, као и даљом дистрибуцијом знања које је стече-
но на обукама. 

Најзад, не треба сметнути са ума и врло ограничене простор-
не капацитете за рад Државног већа тужилаца, као што су недово-
љан број канцеларија, изостанак простора за одлагање архивске 
грађе и слично. 

Због свега напред наведеног, Стратегија је препознала високо 
значајну улогу Државног већа тужилаца, као органа који има де-
фиците у погледу људских ресурса, а што се даље рефлектује на 
реализацију осталих стратешких циљева. 

Веза са посебним циљем: Стратегија наведени проблем не-
посредно третира најпре кроз реализацију посебног циља 1 и 
циља 3. Посредно, на решавање овог проблема треба да утиче реа-
лизација посебног циља 2 Стратегије.

3.9. Подељена надлежност за управљање финансијским 
ресурсима

Законом о буџету за 2021. годину предвиђена су значајна 
средства за систем правосуђа како је приказано у доњој табели, 
укључујући и приказ структуре учешћа зарада и других примања 
запослених у правосудним органима у укупном буџету појединог 
правосудног органа:

Табела 2  – Расподела финансијских средстава у правосуђу у 
2021. години

Орган у систему правосуђа
Укупан износ 
опредељених 
средстава (РСД)

Високи савет судства 165.613.000
Зараде 82.445.000
Награде запосленима 300.000
Врховни касациони суд 618.147.000
Зараде 188.592.000
Награде запосленима 600.000
Управни суд 451.257.000
Зараде запослених у спровођењу поступака 140.722.000
Награде запосленима у спровођењу поступака 765.000
Зараде запослених у административној подршци 198.597.000
Награде запосленима у административној подршци 1.165.000
Привредни апелациони суд 276.260.000
Зараде запослених у спровођењу поступака 117.806.000
Награде запосленима у спровођењу поступака 665.000
Зараде запослених у административној подршци 96.313.000
Награде запосленима у административној подршци 430.000
Прекршајни апелациони суд 477.301.000
Зараде запослених у спровођењу поступака 156.932.000
Награде запосленима у спровођењу поступака 920.000

Зараде запослених у административној подршци 206.549.000
Награде запосленима у административној подршци 1.770.000
Апелациони судови 1.879.944.000
Зараде запослених у спровођењу поступака 694.189.000
Награде запосленима у спровођењу поступака 4.000.000
Зараде запослених у административној подршци 705.696.000
Награде запосленима у административној подршци 4.500.000
Виши судови 4.762.882.000
Зараде запослених у спровођењу поступака 1.034.742.000
Награде запосленима у спровођењу поступака 4.050.000
Зараде запослених у административној подршци 1.509.177.000
Награде запосленима у административној подршци 10.000.000
Основни судови 12.424.470.000
Зараде запослених у спровођењу поступака 2.721.297.000
Награде запосленима у спровођењу поступака 12.000.000
Зараде запослених у административној подршци 4.527.264.000
Награде запосленима у административној подршци 32.000.000
Привредни судови 3.568.701.000
Зараде запослених у спровођењу поступака 440.472.000
Награде запосленима у спровођењу поступака 80.000.000
Зараде запослених у административној подршци 658.316.000
Награде запосленима у административној подршци 5.500.000
Прекршајни судови 4.407.695.000
Зараде запослених у спровођењу поступака 976.152.000
Награде запосленима у спровођењу поступака 5.000.000
Зараде запослених у административној подршци 1.528.523.000
Награде запосленима у административној подршци 13.500.000
Државно веће тужилаца 110.088.000
Зараде запослених у административној канцеларији 55.766.000
Награде запослених у административној канцеларији 381.000
Републичко јавно тужилаштво 130.707.000
Зараде запослених у административној подршци 82.793.000
Награде запосленима у административној подршци 350.000
Тужилаштво за ратне злочине 166.484.000
Зараде запослених у административној подршци 125.456.000
Награде запосленима у административној подршци 382.000
Тужилаштво за организовани криминал 343.635.000
Зараде запослених у административној подршци 241.716.000
Награде запосленима у административној подршци 1.350.000
Апелациона јавна тужилаштва 309.000.000
Зараде запослених у спровођењу тужилачких активности 140.141.000
Награде запосленима у спровођењу тужилачких активности 1.800.000
Зараде запослених у административној подршци 76.350.000
Награде запосленима у административној подршци 1.297.000
Виша јавна тужилаштва 2.067.821.000
Зараде запослених у спровођењу тужилачких активности 660.221.000
Награде запосленима у спровођењу тужилачких активности 3.050.000
Зараде запослених у административној подршци 456.252.000
Награде запосленима у административној подршци 3.500.000
Основна јавна тужилаштва 3.499.301.000
Зараде запослених у спровођењу тужилачких активности 1.130.166.000
Награде запосленима у спровођењу тужилачких активности 4.100.000
Зараде запослених у административној подршци 921.643.000
Награде запосленима у административној подршци 6.000.000

*  Извор: Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник 
РСˮ бр. 149/20 и 40/21).

Иако се за правосуђе издвајају значајна средства из државног 
буџета98, општа је оцена да се финансијским ресурсима у право-
судном систему не управља на ефикасан начин. Ово се превасход-
но односи на буџетско планирање и расподелу ресурса, који нису 
засновани на стратешком предвиђању броја предмета, односно 
објективним критеријумима. Самим тим, наведени механизми бу-
џетирања и расподеле ресурса не дају подстицај запосленима у су-
довима и тужилаштвима да унапреде ефикасност у свом раду, као 
ни одлику економичности постојећем правосудном систему  – упр-
кос томе што је већи део укупних финансијских ресурса опредељен 
 – – – – – – – – – – – – – –
98 Према документу Функционална анализа правосуђа у Србији, 2014, израђеном и 

објављеном од стране Светске банке, систем правосуђа у Републици Србији није 
у недостатку ресурса мерено како per capita, тако и као удео у БДП-у, у односу 
на земље Европске уније.
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за зараде запослених у правосуђу99, док су потребна средства за 
задовољење основних инфраструктурних потреба, као и преко по-
требне обуке, неадекватна и остају у другом плану.

Такође, кључан проблем представља и чињеница подељене 
надлежности у управљању финансијским ресурсима (и самим тим 
одговорности) у правосуђу између Високог савета судства и Др-
жавног већа тужилаштва, које је, с једне стране, одговорно за зара-
де и примања судија и тужилаца, и Министарства правде, које је, 
с друге стране, одговорно за зараде судског и тужилачког особља. 

Како је наведено у документу под називом: Функционална 
анализа правосуђа у Србији100, [цитат] „Буџетско планирање и 
алокација ресурса у правосуђу нису везани за потребе за пружа-
њем услуга, већ је засновано на ранијим алокацијама инпута које 
су ретко прилагођаване у смислу реаговања на изванредне догађа-
је, као што је реорганизација судске мреже или под хитним окол-
ностима које могу да угрозе функционисање правосуђа. Алокација 
ресурса није заснована ни на каквом предвиђању броја предмета 
или објективним нормама, те механизам алокације ресурса не даје 
подстрек судовима и тужилаштвима за иницијативама или могућ-
ностима да побољшају економичност.101 [крај цитата]

Такође, наведени документ посебно констатује [цитат] „По-
дељена надлежност управљања и недостатак јасне поделе од-
говорности над правосудним буџетом доводи до проблема у ко-
ординацији код управљања финансијским ресурсима. Буџетска 
надлежност је подељена између Високог савета судства и Држав-
ног већа тужилаца с једне стране и Министарства правде с дру-
ге стране. Док су Савет/Веће одговорни за фонд плата за судије 
и тужиоце, министарство је одговорно за плате осталог особља у 
судовима и тужилаштвима. Подела буџетске одговорности у дру-
гим областима, као што је финансирање одржавања и капиталних 
инвестиција, није јасно дефинисана, што успорава напредовање 
и улагања у веома потребне капиталне пројекте. Надлежност над 
осталим нефинансијским стварима, које могу да буду од већег фи-
нансијског утицаја, такође је одвојена од буџетске надлежности, 
укључујући и одлуке које утичу на велики фонд плата.102 [крај ци-
тата]

Горе наведене тврдње су и даље актуелне и у великој мери 
за последицу имају недостатак стратешког планирања приликом 
буџетирања потреба правосуђа, при чему се не узимају у обзир 
стварне потребе засноване, најпре, на обиму посла. 

Веза са посебним циљем: Стратегија наведени проблем не-
посредно третира најпре кроз реализацију посебног циља 3. 

3.10. Недостатак инфраструктурних капацитета и 
информацино комуникационе технологије (ИКТ)

У питању је проблем који, историјски гледано, постоји већ 
дуго и који свакако има негативне импликације на стање људских 
ресурса у српском правосуђу. Иако је проблем препознат од стра-
не државе, те је, с тим у вези, држава већ предузела битне кораке 
у његовом решавању реконструишући преко 200.000 m2 корисног 
простора неопходног за рад правосудних органа103, ипак за знача-
јан део правосудне инфраструктуре у Србији, тај проблем и даље 
постоји, као и његов индиректан, али снажан утицај на људске ре-
сурсе у правосуђу. 

Према до сада рађеним анализама у овом домену104, ста-
ње инфраструктуре у сектору правосуђа је и даље неадекватно, 
упркос значајним улагањима и напорима који су већ учињени од 
стране правосудних институција и Министарства правде у том по-
гледу. Већина објеката је између 30 и 60 година старости. Велики 
број објеката у којима се налазе правосудни органи су заштићени 
посебним прописима као културна добра, што у многоме отежава 
њихово одржавање и прилагођавање стварним потребама органа.
 – – – – – – – – – – – – – –
99 У складу са Годишњим извештајем о раду Високог савета судства за 2019. годи-

ну, у структури извршених расхода највећи удео имала су лична примања судија 
41%, затим следе трошкови за редован рада суда са 38% и на крају обавезне так-
се, новчане казне и пенали са уделом од 21% (видети стр. 17 предметног изве-
штаја).

100 Функционална анализа правосуђа у Србији, 2014, израђена и објављена од стра-
не Светске банке.

101 Видети страну 37, тачка 38. наведеног документа.
102 Видети страну 38, тачка 72. наведеног документа.
103 На пример, комплетна реконструкција Палате правде у Савској улици у Београду, 

као и претходно реконструисана зграда Првог основног јавног тужилаштва у 
Катанићевој улици у Београду.

104 Извор: Светска банка.

Додатан проблем представља одсуство систематизованих по-
датака о самој инфраструктури (подаци су делимично доступни), 
па правосудном систему недостају подаци, као на пример пода-
ци о броју објеката и њиховом правном статусу. Тако, на пример, 
према подацима садржаним у извештају Процена правосудне ин-
фраструктуре Републике Србије105, припремљеном за потребе Ми-
нистарства правде, од укупно 101 прегледаног објекта, 32 објек-
та имају дефинисан правни статус односно имају одговарајући 
грађевинску и употребну дозволу. Код преосталих 69 објеката је 
уочен неки од недостатака који директно утичу на правни статус 
објекта (нпр. мањак неке од потребних дозвола за упис). У пита-
њу је вишедеценијски проблем кога је готово немогуће решити за 
кратко време, али су свакако присутни напори државе да се то пи-
тање адектавно реши.

Наведено је делимично и последица подељене надлежности 
у управљању инфраструктуром између Министарства правде, које 
је задужено за саме објекте, и Високог савета судства и Државног 
већа тужилаца, које је задужено за оперативне трошкове, што само 
по себи може да доведе до смањене ефикасности у решавању овог 
вишедеценијског проблема.

Недостатак инфраструктурних капацитета, као и потреба за 
њеним унапређењем, је јасно констатован и у Стратегији развоја 
правосуђа за период 2020 –2025. година. Тако наведени стратешки 
документ јасно указује на [цитат]: „Изузетан напредак остварен је 
у области унапређења правосудне инфраструктуре, чије даље, кон-
тинуирано унапређење представља неопходан предуслов за изград-
њу модерног и квалитетног правосуђаˮ106 [крај цитата]. Проблем 
се посебно помиње и у делу информационих технологија, где се 
јасно констатује да [цитат]: „… систем за аутоматско управљање 
предметима није имплементиран у свим јавним тужилаштвима, 
при чему ни инфраструктура јавних тужилаштава није подобна 
за даљу имплементацију софтверског решењаˮ107 [крај цитата]. 
Наведени стратешки документ јасно указује и на негативан утицај 
неадекватне инфраструктуре на процес обука и стручног усаврша-
вања запослених у правосуђу, па се тако констатује да је [цитат]: 
„Неопходно да унапређење програма обуке буде праћено одгова-
рајућим инфраструктурним и административним капацитетима 
Правосудне академије, као и механизмима контроле квалитета 
обукеˮ108 [крај цитата]. Континуирано унапређење и модернизаци-
ја правосудне инфраструктуре је предвиђено и као посебна мера у 
оквиру посебног циља 4  – Ефикасност правосуђа.109 Слична мера је 
предвиђена и у оквиру посебног циља 6  – еПравосуђе, где се наводи 
потреба за унапређењем ИКТ система кроз значајна инфраструк-
турна улагања, софтверско и унапређење људских ресурса110.

Иако не постоји детаљна анализа мерљивости утицаја недо-
статка правосудне инфраструктуре на негативан однос запослених 
у правосуђу, сасвим је извесно да горе описани проблеми у бит-
ном негативно утичу на перформансе правосудног кадра и тиме на 
неодговарајуће пружање услуга грађанима. Зато је неопходно да 
се, и поред очигледних позитивних корака у том правцу, предузму 
даље мере које ће водити најпре ка попису целокупне инфраструк-
туре, стања у коме се сваки појединачни објекат налази, као и ко-
начном утврђивању правног статуса. 

Када је реч о примени информационо-комуникационих тех-
нологија (ИКТ) у оквиру правосудног система, ситуација је слич-
на као и у случају инфраструктуре. Досадашња улагању су зна-
чајна, али ипак недовољна да се овај вишедеценијски проблем 
реши. Наиме у складу са Извештајем о употреби информационих 
технологија у европским судовима израђеном од стране Савета 
Европе111 који је предметну тему анализирао са аспекта ИКТ упра-
вљања, ИКТ опреме и инфраструктуре и правног оквира у разво-
ју ИКТ-а, Република Србија је оцењена, на скали од 3 (три) до 9 
(девет), средњом оценом 4 (четири), од чега је за управљање ИКТ 
Република Србија оцењена оценом 2 (два).112

 – – – – – – – – – – – – – –
105 Judicial Infrastructure Assessment Republic of Serbia, Europe Aid Ref.136913/DH/

SER/RS, доступно на: https://www.cestra.rs/srb/Project_details.php?idp=10167 
106 Видети Стратегију развоја правосуђа за период 2020 –2025. година, стр. 9, пасус 1.
107 Видети Стратегију развоја правосуђа за период 2020 –2025. година, стр. 9, пасус 2.
108 Видети Стратегију развоја правосуђа за период 2020 –2025. година, стр. 22, пасус 4.
109 Извор: Стратегија развоја правосуђа за период 2020 –2025. година.
110 Извор: Стратегија развоја правосуђа за период 2020 –2025. година.
111 Видети Извештај о употреби инфромационих технологија у европским судови-

ма, Студије Савета Европе  – Европске комисије за ефикасност правосуђа бр. 24, 
2016. година.

112 Извор: Светска банка
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Ипак, према постојећим релевантним подацима113, значајни 
напори су уложени у унапређење питања ИКТ. У прилог наведе-
ном говоре функционалност и значајност платформи као што су 
е –Аукција, која служи за продају имовине у извршним поступ-
цима, е –Табла која увећава одговорност, транспаретност и ефи-
касност у правосуђу и пружа грађанима брзи и модерни преглед 
огласних табли на једном месту, као и успостављање пилот ин-
фраструктурне платформе за интероперабилност (енг. e-filing) у 
три суда и регулаторне структуре која ће омогућити електронско 
завођење предмета у свим врстама поступка. У току 2014. године 
оформљено је и одељење е –Правде у оквиру Министарства прaв-
де, што је свакако велики корак у позитивном правцу, као и на-
ставак напора Министарства правде да предметно одељење снабде 
одговарајућим стручним особљем, које познаје судске поступке и 
програмирње, чиме би се у значајној мери смањила зависност од 
спољних добављача ИКТ услуга. Наставно на претходно наведе-
но, уочена је и даље потреба за спровођењем адектватних обука у 
области ИКТ (нпр. обуке за стандард ИСО 27000).

Када је реч о техничкој опремљености, у великом броју судо-
ва се и даље користе рачунари старији од 10 година са заосталим 
рачунарским софтверима. Такви рачунари не могу подржати мо-
дерне софтверске алате и апликације.114 Имајући наведено у виду, 
тренутна процена доводи до закључка да је потребно заменити 
више од 8000 рачунара који се користе у правосудном систему.115 

Потребно је даље усмерити већ евидентне напоре на омогућа-
вању даљег развоја аутоматизоване размене података између судова 
и тужилаштва, лица која учествују у раду правосуђа и јавности, као 
и успостављања пуног поверења у електронски вид комуникације 
од стране те исте јавности.116 Претходно ће у великој мери дорпи-
нети повећању ефикасности у раду, као и смањењу кашњења и гре-
шкама које се дешавају у раду претходно наведених институција. 

Слично као и у случају правосудне инфраструктуре, потребно је 
наставити са смањивањем јаза између потреба за ИКТ услугама и тре-
нутним стањем у овој области. У том правцу је неопходно утврдити 
јасну процену потребног нивоа даљих инвестиција у набавку нових 
технологија и увезивања свих правосудних органа, као и правосуд-
них органа са органима као што су полиција, заводи за издржавање 
санкција и др. Паралелно са тим, неопходно је изградити капацитете 
у делу који се тиче људских ресурса, у циљу одрживог управљања и 
сервисирања постојеће ИКТ опреме, планирања за њено даље уна-
пређење и модернизацију. Због значаја који ИКТ систем има у мо-
дерним системима, а данас нарочито у правосуђу, унапређење људ-
ских ресурса у овом домену није ништа мање значајно од унапређења 
људских ресурса у судској или јавно тужилачкој професији. 

Веза са посебним циљем: Не постоји директна веза са посеб-
ним циљевима Стратегије, имајући у виду да недостатак инфра-
структурних капацитета представља знатно шири проблем, који не 
утиче само на стање људских ресурса у правосуђу. Из тог разлога, 
мере и активности које су усмерене на решавање овог проблема, 
предвиђене су Стратегијом развоја правосуђа 2020 –2025. године, 
како је већ горе наведено. 

4. ВИЗИЈА

Визија Стратегије је формулисана у односу на визију Стра-
тегије развоја правосуђа за период 2020 –2025. године, а то је [ци-
тат] „Независно и самостално, модерно, ефикасно правосуђе, од-
говорно и отворено према грађанима и друштвуˮ [крај цитата], 
коју иначе у потпуности следи. С тим у вези, визија Стратегије је:

„Систематичан, на потребним компетенцијама заснован и 
транспарентан систем ангажовања, развоја и задржавања ка-
дра, у циљу успостављања самосталног, независног, савременог и 
ефикасног правосудног система Републике Србије, који је одгово-
ран и отворен за своје грађане и друштво.ˮ

5. ОПШТИ ЦИЉ

Слично као и у случају визије, општи циљ ове стратегије је 
изведен из циљева Стратегије развоја правосуђа за период 2020 –
2025. године: 

„Успостављање и одрживи развој транспарентног, са-
временог и ефикасног система управљања људским ресурсима у 
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правосуђу Републике Србије, ради јачања владавине права и прав-
не сигурности грађана.ˮ

Реализацијом општег циља се на директан начин доприноси 
остварењу визије Стратегије.

Ради боље прегледности и утврђивања везе општег циља са 
посебним циљевима, у наставку следи табеларни приказ циљева 
Стратегије.

Табела 3  – Преглед циљева Стратегије
ОПШТИ ЦИЉ

Успостављање и одрживи развој транспарентног, савременог и ефикасног 
система управљања људским ресурсима у правосуђу Републике Србије, ради 

јачања владавине права и правне сигурност грађана
ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ

ПОСЕБАН ЦИЉ 1: 
Успостављен 
отворен, објективан и 
транспарентан систем 
управљања људским 
ресурсима у правосуђу 
Републике Србије

ПОСЕБАН ЦИЉ 2: 
Успостављене везе 
између транспарентног 
и делотворног система 
управљања, оцењивања, 
каријерног развоја и 
стручног усавршавања 
судског и тужилачког 
особља

ПОСЕБАН ЦИЉ 3: 
Успостављен систем 
стратешког планирања 
потреба за људским 
ресурсима у правосуђу, 
који је усклађен са 
обимом и структуром 
посла правосуђа, 
као и средњорочном 
пројекцијом буџетских 
средстава правосуђа 
и других неопходних 
ресурса

5.1. Институције задужене за спровођење Стратегије и надзор 
над њеном применом

 – Министарство правде,
 – Високи савет судства,
 – Државно веће тужилаца,
 – Врховни касациони суд,
 – Републичко јавно тужилаштво,
 – Судови,
 – јавна тужилаштва и
 – Министарство финансија,
 – Правосудна академија. 

5.2. Показатељи учинка на нивоу општег циља

На нивоу општег циља, Стратегија идентификује следеће по-
казатеље учинка:

– Задовољство запослених условима рада у правосуђу, 
које се мери у односу на проценат (%) задовољних запосленика 
испитаних у времену пре почетка примене Стратегије, са пропор-
цијалним растом процента задовољних лица која су запослена у 
правосуђу од 5% за сваку годину примене Стратегије, односно 
укупно 25% у последњој години њене примене. Наведени раст ће 
се мерити путем независног истраживања које ће бити спроведено 
од стране стручне организације за истраживање јавног мњења и, 
као такво, ће бити објављено од стране Министарства правде.

– Стопа одлива кадрова из правосуђа, које се мери у одно-
су на стопу запослених лица која су напустила радно ангажовање 
у правосуђу (не укључује број пензионисаних лица), а која је ини-
цијално измерена, пре почетка примене Стратегије, са пропорци-
јалним смањењем процента лица која напуштају рад у правосуђу 
од 5% за сваку годину примене Стратегије, односно укупно 25% у 
последњој години њене примене. Наведени раст ће се пратити и 
подаци објављивати од стране Министарства правде.

– Повећана ефикасност правосудних органа, која се мери 
смањењем укупног броја нерешених предмета, затим старих пред-
мета, краћим трајањем судских поступака за сваку годину приме-
не Стратегије, као и повећаним савладавањем прилива предмета, 
при чему ће стопа старих предмета у последњој години примене 
Стратегије бити смањена за 3% у односу на укупан број нереше-
них предмета, док ће проблем прилива предмета бити у целости 
савладан. Наведено ће се пратити и подаци с тим у вези ће бити 
објављивани од стране Врховног касационог суда. 

6. ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ

Стратегија има укупно три (3) посебна циљв, а сваки од пред-
метних циљева је разрађен конкретним мерама које су предвиђене 
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за њихово постизање, институцијама које су одговорне за реализа-
цију и надзор, показатељима учинка, као и одговарајућој анализи 
ефеката. 

6.1. Циљ 1. Успостављен отворен, објективан и транспарентан 
систем управљања људским ресурсима у правосуђу Републике 

Србије

6.1.1. Институције задужене за спровођење и надзор

 – Министарство правде, које има и функцију координатора за 
реализацију мере;

 – Високи савет судства;
 – Државно веће тужилаца;
 – Врховни касациони суд и други судови;
 – Републичко јавно тужилаштво и друга јавна тужилаштва;
 – Министарство финансија.

6.1.2. Показатељи учинка за посебни циљ 1

На нивоу посебног циља 1, Стратегија идентификује следеће 
показатеље учинка (укључује утврђивање почетне вредности, ци-
љане вредности и извор верификације):

– Јавно оглашена слободна радна места у Високом савету 
судства, Државном већу тужилаца, Врховном касационом суду, 
Републичком јавном тужилаштву, Правосудној академији и 
свим правосудним органима, а што се мери у односу на проце-
нат (%) свих слободних радних места која су учињена јавно до-
ступним, при чему се за почетну вредност узима проценат свих 
отворених позиција које су учињене јавно доступним пре почетка 
имплементације Стратегије. Циљана вредност за пету годину им-
плементације је 75% слободних радних места која су учињена јав-
но доступним. Као извор верификације ће служити подаци који су 
објављени од стране Министарства правде, односно Високог саве-
та судства и Државног већа тужиоца, Врховног касационог суда, 
Правосудне академија и свих правосудних органа.

– Запослени у правосуђу сматрају да је поступак избора, 
премештаја и напредовања у највећој мери транспарентан и 
непристрасан, што се мери у односу свеукупну стопу задовољ-
них поступком у правосуђу, при чему се за почетну вредност уз-
има проценат запослених који су задовољни предметним поступ-
ком, а који проценат је утврђен пре отпочињања имплементације 
Стратегије. Циљана вредност за период 2023 –2026. година је пове-
ћање од 5% у односу на претхону годину, при чему укупно пове-
ћање стопе задовољних испитаника у правосуђу износи 20%. Као 
извор верификације ће служити анонимно истраживање задовољ-
ства запослених у правосуђу, спроведено Високог савета судства и 
Државног већа тужилаца.

– Редовно извештавање о поступцима избора, премешта-
ја и напредовања у правосудним органима, што се мери обја-
вљеним годишњим извештајима правосудних органа и повећањем 
успешно окончаних поступака у односу на претходно извештај-
ну годину. Циљана вредност у 2023. години је показатељ од 60% 
успешно окончаних поступака, у 2024. години 65%, у 2025. години 
70%, док је у 2026., уједно и последњој години примене Стратеги-
је, показатељ 75% успешно окончаних поступака. Као извор вери-
фикације ће служити извештаји правосудних органа који спроводе 
ове поступке.

6.1.3. Мере за постизање посебног циља 1

6.1.3.1. Утврђивање недостатака постојећег правног оквира (тзв. 
gap analysis) за одабир, компетенције, премештај и унапређење 
судског и тужилачког особља, ради успостављања модерног и 
ефикасног система управљања људским ресурсимауправљања 

људским ресурсима

Анализа ће бити спроведена у првој години имплементације 
Стратегије, одвојено за сваку од четири наведене категорије по-
ступака: одабир, компетенције, премештаја и унапређење судског 
и тужилачког особља, у периоду од 1. до 3. квартала 2022. године. 

Резултати анализе са препорукама за унапређење ће бити 
представљени у форми посебних извештаја о спроведеној анали-
зи, за све четири категорије поступака посебно, а који извештаји 
ће бити објављени и јавно доступни.

Финансирање рада спровођењу ове мере ће бити обезбеђе-
но из буџета Републике Србије, а делом из пројеката и програма 
финансираних из средстава развојне помоћи (укључујући потен-
цијално и средства прет-приступних фондова Европске уније), 
што је садржано у посебном акционом плану за спровођење ове 
стратегије, који је саставни део Стратегије и приложен је у форми 
одвојеног документа (тачка 11.).

Институције надлежне за надзор и спровођење ове мере су, 
како следи: Министарство правде, које има и функцију координа-
тора за реализацију мере, Високи савет судства, Врховни касаци-
они суд, Републичко јавно тужилаштво и Државно веће тужилаца. 

6.1.3.2. Припрема и усвајање правног оквира за успостављање 
и одрживи развој система управљања људским ресурсима у 

правосуђу

Правни оквир ће бити припремљен и усвојен у форми одгова-
рајућих прописа, у периоду од 1. до краја 3. квартала 2023. године.

Усвојени правни оквир ће бити објављен и јавно доступан.
Финансирање рада на спровођењу ове мере ће бити обезбе-

ђено делом из буџета Републике Србије, а делом из пројеката и 
програма финансираних из средстава развојне помоћи (укључују-
ћи потенцијално и средства прет-приступних фондова Европске 
уније), што је садржано у посебном акционом плану за спровође-
ње ове стратегије, који је саставни део Стратегије и приложен је у 
форми одвојеног документа (тачка 11.).

Институције надлежне за надзор и спровођење ове мере су, 
како следи: Министарство правде, које има и функцију координа-
тора за реализацију мере, Високи савет судства, Врховни касаци-
они суд, Републичко јавно тужилаштво, Државно веће тужилаца и 
Министарство финансија.

6.1.3.3. Анализа ефеката примене унапређеног правног оквира 
за успостављање и одрживи развој система управљања људским 

ресурсима у правосуђу из оквира мере из тачке 6.1.3.2.

Анализа ефеката ће бити спроведена у периоду од 4. кварта-
ла 2024. до краја 2. квартала 2025. године. 

Резултати анализе ће бити представљени у форми извешта-
ја о спроведеној анализи ефеката, који ће бити објављени и јавно 
доступан.

Финансирање рада на спровођењу ове мере ће бити обезбе-
ђено из буџета Републике Србије, а делом из пројеката и програма 
финансираних из средстава развојне помоћи (укључујући потен-
цијално и средства прет-приступних фондова Европске уније), 
што је садржано у посебном акционом плану за спровођење ове 
стратегије, који је саставни део Стратегије и приложен је у форми 
одвојеног документа (тачка 11.)

Институције надлежне за надзор и спровођење ове мере су, 
како следи: Министарство правде , које има и функцију координа-
тора за реализацију мере, Високи савет судства, Врховни касаци-
они суд, Републичко јавно тужилаштво, Државно веће тужилаца и 
Министарство финансија.

6.2. Циљ 2. Успостављене везе између транспарентног и 
делотворног система управљања, оцењивања, каријерног 

развоја и стручног усавршавања судског и тужилачког 
особља

6.2.1. Институције задужене за спровођење и надзор

 – Министарство правде, које има и функцију координатора за 
реализацију мере;

 – Високи савет судства;
 – Врховни касациони суд;
 – Републичко јавно тужилаштво;
 – Државно веће тужилаца;
 – Правосудна академија; и
 – Министарство финансија.

6.2.2. Показатељи учинка за посебни циљ 2

На нивоу посебног циља 2, Стратегија идентификује следеће 
показатеље учинка (укључује утврђивање почетне вредности, ци-
љане вредности и извор верификације):

– Повећана ефикасност у раду суда односно јавних тужи-
лаштва, а што се мери путем објављених годишњих извештаја 
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правосудних органа и упоређивањем стања у односу на претход-
ну извештајну годину. Циљана вредност се мери путем повећане 
ефикасности рада судова, односно јавних тужилаштва у одређе-
ном проценту, тако да се бележи повећање ефикасности до 3% за 
сваку годину примене Стратегије, тачније укупно 12% у петој го-
дини њене примене. Као извор верификације ће служити објавље-
ни годишњи извештаји правосудних органа.

– Транспарентан систем каријерног напредовања и ра-
звоја судског и тужилачког особља, што се мери у односу посто-
јеће стање у 2021. години. Циљана вредност за пету годину импле-
ментације је нов процес евалуације запослених у правосуђу који 
је имплементиран. Као извор верификације ће служити објављен 
извештаји Високог савета судства и Државног већа тужилаца.

6.2.3. Мере за постизање посебног циља 2

6.2.3.1. Испитивање делотворности постојећег поступка 
оцењивања судијских помоћника

До сада ниједно слично испитивање није спроведено.
Мера ће бити спроведена у периоду од 2. до 4. квартала 2022. 

године.
Резултати испитивања ће бити представљени у форми посеб-

ног извештаја о спроведеној анализи, који ће бити јавно објављен 
и доступан.

Финансирање рада на спровођењу ове мере ће бити обезбе-
ђено делом из буџета Републике Србије, а делом из пројеката и 
програма финансираних из средстава развојне помоћи (укључују-
ћи потенцијално и средства прет-приступних фондова Европске 
уније), што је садржано у посебном акционом плану за спровође-
ње ове стратегије, који је саставни део Стратегије и приложен је у 
форми одвојеног документа (тачка 11.).

Институције надлежне за надзор и спровођење ове мере су, 
како следи: Министарство правде, које има и функцију координа-
тора за реализацију мере, Високи савет судства и Врховни касаци-
они суд.

6.2.3.2. Испитивање делотворности постојећег поступка 
оцењивања тужилачких помоћника

До сада ниједно слично испитивање није спроведено.
Мера ће бити спроведена у периоду од 2. до 4. квартала 2022. 

године.
Резултати испитивања ће бити представљени у форми посеб-

ног извештаја о спроведеној анализи, који ће бити јавно објављен 
и доступан.

Финансирање рада на спровођењу ове мере ће бити обезбе-
ђено делом из буџета Републике Србије, а делом из пројеката и 
програма финансираних из средстава развојне помоћи (укључују-
ћи потенцијално и средства прет-приступних фондова Европске 
уније), што је садржано у посебном акционом плану за спровође-
ње ове стратегије, који је саставни део Стратегије и приложен је у 
форми одвојеног документа (тачка 11.).

Институције надлежне за надзор и спровођење ове мере су, 
како следи: Министарство правде, које има и функцију координа-
тора за реализацију мере, Републичко јавно тужилаштво и Држав-
но веће тужилаца.

6.2.3.3. Испитивање делотворности постојећег поступка 
оцењивања осталог судског и тужилачког особља

До сада ниједно слично испитивање није спроведено.
Мера ће бити спроведена у периоду од 2. до 4. квартала 2022. 

године. 
Резултати испитивања ће бити представљени у форми посеб-

ног извештаја о спроведеној анализи, који ће бити јавно објављен 
и доступан.

Финансирање рада на спровођењу ове мере ће бити обезбе-
ђено делом из буџета Републике Србије, а делом из пројеката и 
програма финансираних из средстава развојне помоћи (укључују-
ћи потенцијално и средства прет-приступних фондова Европске 
уније), што је садржано у посебном акционом плану за спровође-
ње ове стратегије, који је саставни део Стратегије и приложен је у 
форми одвојеног документа (тачка 11.).

Институције надлежне за надзор и спровођење ове мере су, 
како следи: Министарство правде, које има и функцију координа-
тора за реализацију мере, Републичко јавно тужилаштво и Држав-
но веће тужилаца.

6.2.3.4. Анализа ефеката примене унапређеног поступка 
планирања и развоја каријере, као и система за стручно 

усавршавање судског и тужилачког особља

Не постоји слична анализа ефеката која је до сада спроведена.
Мера ће бити спроведена у периоду од 2. квартала 2024. го-

дине до 2. квартала 2026. године.
Резултати испитивања ће бити представљени у форми посеб-

ног извештаја о спроведеној анализи ефеката, који ће бити јавно 
објављен и доступан.

Финансирање рада на спровођењу ове мере ће бити обезбе-
ђено делом из буџета Републике Србије, а делом из пројеката и 
програма финансираних из средстава развојне помоћи (укључују-
ћи потенцијално и средства прет-приступних фондова Европске 
уније), што је садржано у посебном акционом плану за спровође-
ње ове стратегије, који је саставни део Стратегије и приложен је у 
форми одвојеног документа (тачка 11.).

Институције надлежне за надзор и спровођење ове мере су, 
како следи: Министарство правде, које има и функцију координа-
тора за реализацију мере, Високи савет судства, Врховни касаци-
они суд, Републичко јавно тужилаштво, Државно веће тужилаца и 
Правосудна академија.

6.3. Циљ 3. Успостављен систем стратешког планирања 
потреба за људским ресурсима у правосуђу, који је усклађен 

са обимом и структуром посла правосуђа, као и средњорочном 
пројекцијом буџетских средстава правосуђа и других 

неопходних ресурса

6.3.1. Институције задужене за спровођење и надзор 

 – Министарство правде, које има и функцију координатора за 
реализацију мере;

 – Високи савет судства;
 – Врховни касациони суд;
 – Републичко јавно тужилаштво;
 – Државно веће тужилаца; и
 – Министарство финансија.

6.3.2. Показатељи учинка за посебни циљ 3

На нивоу посебног циља 3, Стратегија идентификује следеће 
показатеље учинка (укључује утврђивање почетне вредности, ци-
љане вредности и извор верификације):

– Систематично периодично извештавање у току године, 
које омогућава Високом савету судства, Државном већу тужи-
лаца, Републичком јавном тужилаштву и Министарству прав-
де да врше правилну координацију и распоређивање запосле-
них лица на свим радним местима, а што се мери у односу на 
степен повезаности постојећег извештавања са будућом тражњом 
за запосленима, проценом слободних радних места, као и потре-
бом за променом прописа и технологије. Циљана вредност пред-
ставља проценат усклађености стварног обима и структуре посла 
правосуђа и пројекције буџетских средстава, с једне стране и но-
воуспостаљеног система стратешког планирања, с друге стране, а 
који проценат ће у 2023. години бити на нивоу од 60%, у 2024. 
години на нивоу од 70%, у 2025. години на нивоу од 80% и у 2026. 
години на нивоу од 90% међусобне усклађености. Као извор вери-
фикације ће служити објављен извештај о стратешком планирању 
запослених у правосуђу, од стране Министарства правде.

6.3.3. Мере за постизање посебног циља 3

6.3.3.1. Испитивање делотворности постојећег процеса 
стратешког планирања потреба за људским ресурсима у 

правосуђу који је усклађен са обимом и структуром посла 
правосуђа, као и средњорочном пројекцијом буџетских средстава 

правосуђа и других неопходних ресурса

До сада ниједно слично испитивање није спроведено.
Мера ће бити спроведена у периоду до 4. квартала 2022. го-

дине.
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Резултати испитивања ће бити представљени у форми посеб-

ног извештаја који ће бити јавно објављен и доступан.
Финансирање рада на спровођењу ове мере ће бити обезбе-

ђено делом из буџета Републике Србије, а делом из пројеката и 
програма финансираних из средстава развојне помоћи (укључују-
ћи потенцијално и средства прет-приступних фондова Европске 
уније), што је садржано у посебном акционом плану за спровође-
ње ове стратегије, који је саставни део Стратегије и приложен је у 
форми одвојеног документа (тачка 11.).

Институције надлежне за надзор и спровођење ове мере су, 
како следи: Министарство правде, које има и функцију координа-
тора за реализацију мере, Високи савет судства, Врховни касаци-
они суд, Републичко јавно тужилаштво и Државно веће тужилаца.

6.3.3.2. Нормативно успостављање и примена стратешког 
планирања људских ресурса на средњорочном нивоу

Тренутно не постоји сличан нормативни оквир.
Мера ће бити спроведена у периоду од 2. квартала 2023. го-

дине до 2. квартала 2024. године.
Резултат спровођења ове мере ће бити нормативни оквир 

који регулише поступак стратешког планирања људских ресурса у 
правосуђу, као и одговарајући кадровски план потреба правосуђа.

Финансирање рада на спровођењу ове мере ће бити обезбе-
ђено делом из буџета Републике Србије, а делом из пројеката и 
програма финансираних из средстава развојне помоћи (укључују-
ћи потенцијално и средства прет-приступних фондова Европске 
уније), што је садржано у посебном акционом плану за спровође-
ње ове стратегије, који је саставни део Стратегије и приложен је у 
форми одвојеног документа (тачка 11.).

Институције надлежне за надзор и спровођење ове мере су, 
како следи: Министарство правде, које има и функцију координа-
тора за реализацију мере, Високи савет судства, Врховни касаци-
они суд, Републичко јавно тужилаштво, Државно веће тужилаца и 
Министарство финансија.

6.3.3.3. Спровести анализу ефеката примене новог поступка 
стратешког планирања људских ресурса у правосуђу у односу на 

постојећи правни оквир и резултате рада правосуђа

Предметна анализа ефеката до сада није рађена.
Мера ће бити спроведена у периоду од 1. квартала 2025. до 

краја 1. квартала 2026. године. 
Резултати анализе ће бити представљени у форми извештаја 

о спроведеној анализи ефеката, који ће бити објављен и јавно до-
ступан.

Финансирање рада на спровођењу ове мере ће бити обезбе-
ђено делом из буџета Републике Србије, а делом из пројеката и 
програма финансираних из средстава развојне помоћи (укључују-
ћи потенцијално и средства прет-приступних фондова Европске 
уније), што је садржано у посебном акционом плану за спровође-
ње ове стратегије, који је саставни део Стратегије и приложен је у 
форми одвојеног документа (тачка 11.).

Институције надлежне за надзор и спровођење ове мере су, 
како следи: Министарство правде, које има и функцију координа-
тора за реализацију мере, Високи савет судства, Врховни касаци-
они суд, Републичко јавно тужилаштво, Државно веће тужилаца и 
Министарство финансија.

7. ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА

Радна група је задужена за праћење реализације Стратегије и 
извештавање Министарства правде, као и Високог савета судства, 
Републичког јавног тужилаштва и Државног већа тужилаца. Изве-
штавање о реализацији Стратегије и оствареним резултатима од 
стране Радне групе ће се вршити на шестомесечном нивоу, док ће 
Министарство правде једном годишње извештавати Владу Репу-
блике Србије о статусу реализације Стратегије, као и о потенци-
јалним приликама или ризицима за њено спровођење. 

Путем Јединственог информационог система за планира-
ње, праћење спровођења, координацију јавних политика и изве-
штавање, из члана 47. Закона о планском систему, Министарство 
правде ће остваривати сарадњу са надлежним министарствима, 

надлежним органима и организацијама, организацијама цивилног 
друштва и факултетима на националном и локалном нивоу. 

8. СПРОВЕДЕНE КОНСУЛТАЦИЈE

У току процеса израде Стратегије, у својству чланова Радне 
групе за израду Стратегије консултовани су Врховни касациони 
суд, Републичко јавно тужилаштво, Високи савет судства, Држав-
но веће тужилаца, Правосудна академија. Додатно, консултован је 
и Синдикат правосуђа Србије. Сви изнети предлози су узети у раз-
матрање и прихваћени.

9. ЈАВНА РАСПРАВА

Одбор за правни систем и државне органе је на седници одр-
жаној 17. новембра 2021. године, одредио спровођење јавне ра-
справе о тексту Предлога стратегије људских ресурса у правосуђу 
за период 2022. до 2026. године са Акционим планом за спрово-
ђење Стратегије људских ресурса у правосуђу за период 2022. до 
2026. године (у даљем тексту Предлог стратегије), и утврдио Про-
грам јавне расправе о тексту Предлога стратегије, сходно којем је 
Министарство правде спровело јавну расправу.

Јавна расправа о Предлогу стратегије спроведена је у пери-
оду од 19. новембра 2021. године до 10. децембра 2021. године, а 
текст Предлога стратегије је постављен на интернет страници Ми-
нистарства правде. У току јавне расправе није запримљен ниједан 
коментар.

10. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКАТА

За спровођење Стратегије људских ресурса извршена је про-
цена финансијских ефеката сваке од мера на буџет, који су прика-
зани у посебном планском документу  – Акционом плану за период 
2022 –2026. годинa за примену Стратегије људских ресурса у пра-
восуђу Републике Србије, за период 2022 –2026. године (у даљем 
тексту: Акциони план), сходно члану 38. став 1. Закона о планском 
систему.

Процене финансијских ефеката су у Акционом плану прика-
зане по појединачним активностима и мерама, у складу са Законом 
о буџетском систему („Службени гласник РСˮ, бр. 54/09 и 118/21 
 – др. закон) и Правилником о начину исказивања и извештавања о 
процењеним финансијским ефектима закона, другог прописа или 
другог акта на буџет, односно финансијске планове организација 
за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РСˮ, број 
32/15) и попуњеним одговарајућим ПФЕ обрасцима од стране ор-
гана носилаца активности из Акционог плана. 

Процењена средства су планирана Законoм о буџету Ре-
публике Србије за 2022. годину („Службени гласник РСˮ, број 
110/21) и обезбеђена су у оквиру раздела надлежних министар-
става или других државних органа који су носиоци појединачних 
активности из овог акционог плана, док се процењена средства за 
наредне године крећу у оквиру дозвољених вишегодишњих буџет-
ских лимита које одређује Министарство финансија за све буџет-
ске кориснике.

11. АКЦИОНИ ПЛАН

Акциони план за примену ове стратегије је истовремено и 
њен саставни део.

12. ОБЈАВЉИВАЊЕ

Ову стратегију и Aкциони план објавити на интернет страни-
ци Владе, на порталу е-Управа и на интернет страници Министар-
ствa правде у року од седам радних дана од дана усвајања Страте-
гије и Aкционог плана.

Ову стратегију и Акциони план објавити у „Службеном гла-
снику Републике Србије”.

05 број 021-12092/2021-1
У Београду, 29. децембра 2021. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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М И Н И С ТА Р С Т ВА
6193

На основу члана 201. став 1. Закона о здравственом осигура-
њу („Службени гласник РС”, број 25/19), 

Министар здравља доноси

П РА В И Л Н И К

о уговарању здравствене заштите из обавезног 
здравственог осигурања са даваоцима здравствених 

услуга за 2022. годину

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником уређују се услови за закључивање  

уговора за 2022. годину (у даљем тексту: уговор) између Репу-
бличког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту: Репу-
блички фонд) и давалаца здравствених услуга, критеријуми и ме-
рила за утврђивање накнаде за њихов рад, односно начин плаћања 
здравствених услуга, као и других трошкова у складу са законом 
којим се уређује здравствено осигурање, поступак коначног обра-
чуна са даваоцима здравствених услуга на основу уговора пово-
дом остваривања права осигураних лица на здравствену заштиту 
по завршеној календарској години, као и друга питања од значаја 
за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга. 

Члан 2.
Уговор из члана 1. овог правилника закључује филијала Ре-

публичког фонда на чијем се подручју налази седиште даваоца 
здравствених услуга (у даљем тексту: филијала), осим ако овим 
правилником није другачије одређено. 

Члан 3.
Уговором који се закључује на основу овог правилника обез-

беђују се средства поводом остваривања права осигураних лица 
на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања. 

Осигурана лица, у смислу одредаба овог правилника, су оси-
гурана лица Републичког фонда, осигурана лица Фонда за соци-
јално осигурање војних осигураника (у даљем тексту: Фонд вој-
них осигураника) која користе здравствену заштиту под условима 
који су утврђени уговором који је закључен између Републичког 
фонда и Фонда војних осигураника, као и лица која здравствену 
заштиту користе на основу међународног уговора о социјалном 
осигурању. 

Члан 4.
Износ средстава за здравствену заштиту из обавезног здрав-

ственог осигурања за 2022. годину утврђује се Финансијским пла-
ном Републичког фонда за здравствено осигурање за 2022. годину 
(у даљем тексту: Финансијски план).

Распоред дела средстава из става 1. овог члана исказаних на 
економским класификацијама намењеним за финансирање здрав-
ствене заштите у здравственим установама из Плана мреже здрав-
ствених установа (у даљем тексту: План мреже) и установама со-
цијалне заштите у облику планиране накнаде за рад за пружање 
здравствених услуга, утврђује се предрачунима средстава за 2022. 
годину и то: 

1) Предрачуном средстава здравственим установама при-
марног, секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 
2022. годину; 

2) Предрачуном средстава здравственим установама секун-
дарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2022. годину 
са којима се уговара варијабилни део накнаде; 

3) Предрачуном средстава здравственим установама специја-
лизованим за продужену рехабилитацију за 2022. годину;

4) Предрачуном средстава здравственим установама које оба-
вљају делатност јавног здравља за 2022. годину;

5) Предрачуном средстава установама социјалне заштите за 
2022. годину;

6) Предрачуном средстава за стоматолошку здравствену за-
штиту за 2022. годину;

7) Предрачуном средстава осталим здравственим установама 
из Плана мреже за 2022. годину.

Предрачуни средстава из става 2. овог члана објављују се на 
интернет страници Републичког фонда. 

Одлуку којом се утврђују предрачунска средства из става 2. 
овог члана, као и измене предрачуна током уговорног периода до-
носи Управни одбор Републичког фонда.

За одређене врсте здравствених услуга, утврђене овим пра-
вилником, даваоцу здравствених услуга обезбеђују се средства за 
лекове и медицинска средства поред накнаде утврђене предрачу-
ном средстава из става 2. овог члана.

Даваоцима здравствених услуга, одређеним овим правилни-
ком, утврђује се годишњи износ накнада за услуге, лекове и меди-
цинска средства.

Усклађивање накнада по наменама може се вршити у оквиру 
средстава утврђених Финансијским планом.

II. УСЛОВИ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА СА ДАВАОЦЕМ 
ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА

Члан 5.
Давалац здравствених услуга може да закључи уговор са Ре-

публичким фондом ако испуњава услове за обављање здравствене 
делатности прописане законом којим се уређује здравствена за-
штита и прописима за спровођење тог закона. 

Члан 6.
Давалац здравствених услуга, ради закључења уговора, до-

ставља Републичком фонду, односно филијали понуду за 2022. го-
дину у електронском и папирном облику. 

Врста и обим здравствених услуга који су исказани у понуди 
заснивају се на Плану здравствене заштите из обавезног здрав-
ственог осигурања за 2022. годину (у даљем тексту: План здрав-
ствене заштите).

Давалац здравствених услуга израђује понуду у облику пла-
на рада на основу методологије за израду плана рада коју утврђу-
је здравствена установа која обавља делатност јавног здравља за 
територију Републике Србије (у даљем тексту: Институт за јавно 
здравље), у складу са прописом којим се утврђује номенклатура 
здравствених услуга.

Члан 7.
Уговор са даваоцем здравствених услуга који није у Плану 

мреже може се закључити у складу са законом којим се уређују 
јавне набавке или упућивањем јавног позива за закључивање уго-
вора са свим даваоцима здравствених услуга који испуњавају про-
писане услове за пружање здравствених услуга које су предмет 
уговора или на други начин у складу са овим правилником.

1. Услови за закључивање уговора са здравственом установом 
из Плана мреже

Члан 8.
План рада здравствене установе из Плана мреже мора бити 

сачињен на основу елемената из Плана здравствене заштите.
Са апотеком из Плана мреже уговор се закључује на основу 

достављене понуде.
Планирани обим здравствених услуга заснива се на обиму из-

вршених услуга на годишњем нивоу, расположивим капацитетима 
(кадровским и техничким) и Плану здравствене заштите, о чему ми-
шљење даје надлежна здравствена установа која обавља делатност 
јавног здравља које доставља филијали и здравственој установи.

План рада здравствене установе на секундарном и терцијар-
ном нивоу здравствене заштите са којом се уговара варијабилни 
део накнаде садржи и здравствене услуге по дијагностички срод-
ним групама (у даљем тексту: ДСГ). 

Мишљење о усаглашености плана рада надлежне здрав-
ствене установе која обавља делатност јавног здравља са Планом 
здравствене заштите даје Институт за јавно здравље. 
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Мишљење о усаглашености плана рада са Планом здравстве-
не заштите здравствене установе која обавља делатност вирусоло-
гије, вакцина и серума основане за територију Републике Србије, 
здравствене установе која обавља делатност антирабичне заштите 
(у даљем тексту: Пастеров завод) у делу који се односи на вакци-
не и серуме и здравствене установе која обавља делатност транс-
фузије крви која је основана за територију Републике Србије, даје 
Институт за јавно здравље.

Члан 9.
Усаглашеност плана рада здравствене установе у делу који се 

односи на лекове, санитетски и медицински потрошни материјал, 
уградни материјал, материјал и лекове за дијализу, крв и лабил-
не продукте од крви са накнадама за ове намене из предрачуна из 
члана 4. став 2. тач. 1), 2) и 6) овог правилника, утврђује филијала. 

Усаглашеност плана рада здравствене установе, која се фи-
нансира плаћањем здравствених услуга по ценама појединачних 
здравствених услуга, са накнадом из предрачуна из члана 4. став 
2. тач. 3), 4), 6) и 7) овог правилника, утврђује филијала.

Усаглашеност плана рада Института за јавно здравље и плана 
рада Пастеровог завода, у делу који се односи на вакцине и серу-
ме, са накнадом утврђеном овим правилником, утврђује Републич-
ки фонд.

Члан 10.
Здравствена установа спроводи кадровски план који доноси 

министар надлежан за послове здравља. 
Републички фонд, односно филијала са здравственом уста-

новом уговара запослене, за чије се плате средства обезбеђују из 
средстава обавезног здравственог осигурања, највише до броја и 
по структури уговорених запослених који су утврђени кадровским 
планом из става 1. овог члана. 

Списак запослених за чије се плате средства обезбеђују из 
средстава обавезног здравственог осигурања, усаглашен и потпи-
сан са здравственом установом, са стањем 1. јануарa 2022. године 
и измене током уговорног периода у оквиру кадровског плана са-
ставни су део уговора (у даљем тексту: запослени).

У случају измене у броју и структури запослених, здравстве-
на установа доставља филијали податке о променама наредног 
дана од дана настанка промене. 

Филијала евидентира достављене промене у складу са ка-
дровским планом здравствене установе.

Члан 11.
Здравствена установа, у складу са законом којим се уређује 

здравствено осигурање, приоритетно закључује уговор са Репу-
бличким фондом за расположиве капацитете у погледу простора, 
опреме и кадрова, односно приоритетно извршава уговорне обаве-
зе према Републичком фонду у односу на друга правна и физичка 
лица са којима има закључене уговоре о пружању здравствених 
услуга.

Здравствена установа посредством веб сервиса Републичког 
фонда доставља исправне податке према техничком упутству за 
коришћење веб сервиса у складу са инструкцијом којом се уређу-
је ефикасније управљање системом финансирања здравствене за-
штите и контроле трошкова лечења осигураних лица Републичког 
фонда, као и другим техничким упутствима које Републички фонд 
објављује на адреси portal.rfzo.rs.

 Члан 12.
Здравствена установа успоставља и на месечном нивоу води 

податке трошковних центара.
Подаци о трошковним центрима из става 1. овог члана се до-

стављају у електронском облику министарству надлежном за по-
слове здравља и Републичком фонду, најкасније до 15-ог у месецу 
за претпрошли месец.

Списак здравствених установа које су у обавези да успоставе 
трошковне центре и методологије за успостављање трошковних 
центара, у зависности од нивоа здравствене заштите, објављују се 
на интернет страници Републичког фонда. 

II. КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ 
ЗА РАД ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ ИЗ ПЛАНА МРЕЖЕ 

1. Здравствена установа која обавља здравствену делатност 
на примарном нивоу здравствене заштите

Члан 13.
Здравственој установи на примарном нивоу здравствене за-

штите накнада за плате и накнаде плата утврђује се у висини об-
рачунатих и исплаћених средстава за запослене за октобар 2021. 
године пројектованих на годишњи ниво, увећаних за проценте 
увећања у складу са законом којим се уређује буџетски систем, са 
припадајућим порезима и доприносима.

Накнада из става 1. овог члана садржи и средства која се пре-
ма важећим прописима исплаћују из средстава обавезног здрав-
ственог осигурања и то:

1) додатке на плате, у складу са посебним колективним уго-
вором за област здравства;

2) друге додатке који су утврђени прописима којима се уре-
ђује обрачун и исплата плата запослених код корисника јавних 
средстава.

Усклађивање накнаде из става 1. овог члана врши се у току 
уговорног периода у складу са прописима којима су уређени обра-
чун и исплата плата запослених код корисника јавних средстава, у 
висини потребних средстава, до броја и за структуру уговорених 
запослених који су утврђени кадровским планом. 

За неизмирене обавезе, које се односе на уплату додатног до-
приноса за стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем, у 
складу са законом, здравственој установи обезбеђују се средства, 
планираном динамиком, у зависности од стицања права на пензију 
сваког запосленог који је обављао послове на таквом радном месту.

Захтев за обезбеђивање средстава из става 4. овог члана 
здравствена установа може поднети Републичком фонду у оквиру 
захтева за пренос средстава по коначном обрачуну плата за месец 
који претходи месецу у коме запослени стиче право на пензију.

Члан 14.
Накнада трошкова за долазак и одлазак са рада, за запослене 

који користе превоз, утврђује се на основу обрачунатих и исплаће-
них трошкова за октобар 2021. године пројектованих на годишњи 
ниво, а најмање у висини уговорених средстава за 2021. годину.

Усклађивање накнаде из става 1. овог члана врши се у току 
уговорног периода на основу обрачунских расхода здравствене 
установе за ову намену у току 2022. године.

Републички фонд не обезбеђује средства за увећане трошко-
ве за долазак и одлазак са рада који су настали због промене места 
становања запосленог након закључења уговора о раду.

Члан 15.
Накнада за лекове утврђује се у висини средстава која су за 

ову намену утврђена Предрачуном средстава за 2021. годину.
Поред накнаде из става 1. овог члана, здравственој установи 

у којој се, у складу са општим актом Републичког фонда којим је 
утврђена Листа лекова који се прописују и издају на терет средста-
ва обавезног здравственог осигурања (у даљем тексту: Листа леко-
ва), спроводи терапија лековима октреотид и ланреотид, признају 
се стварни трошкови по осигураном лицу за те лекове. 

Усклађивање накнаде из става 1. овог члана врши се у току 
уговорног периода на основу анализе фактурисане вредности ле-
кова, а највише до стварног утрошка исказаног у материјалном 
књиговодству здравствене установе.

Изузетно од става 3. овог члана, усклађивање накнаде из ста-
ва 1. овог члана заводу за хитну медицинску помоћ врши се у току 
уговорног периода према стварном утрошку исказаном у матери-
јалном књиговодству здравствене установе. 

Члан 16.
Накнада за санитетски и медицински потрошни материјал 

утврђује се у висини средстава која су за ову намену утврђена 
Предрачуном средстава за 2021. годину.

Усклађивање накнаде из става 1. овог члана врши се у току 
уговорног периода на основу анализе вредности стварног утрошка 
санитетског и медицинског потрошног материјала.
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 Члан 17.

Накнада за материјалне и остале трошкове утврђује се у ви-
сини средстава која су за ову намену утврђена Предрачуном сред-
ства за 2021. годину.

Усклађивање средстава за материјалне и остале трошкове 
врши се у току уговорног периода на основу анализе обрачунских 
расхода који се финансирају на терет средстава обавезног здрав-
ственог осигурања у току 2022. године, односно који се извршава-
ју у функцији пружања услуга из плана рада.

Поред накнаде из става 1. овог члана обезбеђују се средства 
на основу захтева здравствене установе за:

1) отпремнине, јубиларне награде и друга примања за запо-
слене, која се исплаћују на терет средстава обавезног здравственог 
осигурања, у складу са посебним колективним уговором за област 
здравства; 

2) учешће у финансирању плате која проистиче из закон-
ске обавезе запошљавања особа са инвалидитетом према броју и 
структури запослених, осим ако обавеза запошљавања особа са 
инвалидитетом није извршена запошљавањем ових лица у оквиру 
броја и структуре запослених.

Списак материјалних и осталих трошкова који се финансира-
ју из средстава обавезног здравственог осигурања дат је у Прилогу 
1.  – Списак материјалних и осталих трошкова који се финансирају 
из средстава обавезног здравственог осигурања који је одштампан 
уз овај правилник и чини његов саставни део.

Изузетно од става 4. овог члана, здравствена установа може 
средства у висини до 5% од вредности средстава за материјалне 
и остале трошкове, утврђене у складу са критеријумима из овог 
правилника, која не укључују средства из става 3. овог члана, ко-
ристити за материјалне и остале трошкове који нису обухваћени 
у Прилогу 1. овог правилника, уколико су у функцији пружања 
услуга из плана рада.

Средства из става 5. овог члана не могу се користити за тро-
шкове у оквиру друштвене бриге за здравље на нивоу аутономне по-
крајине, јединицa локалне самоуправе и трошкове ради остваривања 
општег интереса у здравственој заштити које обезбеђује Република 
Србија, у складу са законом којим се уређује здравствена заштита.

Средства из става 5. овог члана посебно се исказују у оквиру 
накнаде за материјалне и остале трошкове и не усклађују се у току 
уговорног периода.

Члан 18.
Накнада за енергенте утврђује се у висини средстава која су 

за ову намену утврђена Предрачуном средстава за 2021. годину.
Усклађивање накнаде за енергенте врши се у току уговорног 

периода на основу анализе обрачунских расхода који се односе на 
капацитете здравствене установе намењене пружању уговорене 
здравствене заштите у току 2022. године. 

Члан 19.
Планирана средства за партиципацију утврђују се у висини 

средстава која су утврђена Предрачуном средстава за 2021. годину.
Усклађивање средстава из става 1. овог члана врши се у току 

уговорног периода на основу партиципације здравствене установе 
исказане у фактури у току 2022. године.

 Члан 20.
Ако здравствена установа у току 2022. године уведе нову 

здравствену технологију у лечењу, захтев за финансирање пру-
жања услуга применом нове здравствене технологије на терет 
средстава обавезног здравственог осигурања доставља филијали 
по претходно прибављеном мишљењу надлежног завода за јавно 
здравље о потребама осигураних лица за здравственом услугом 
која се обезбеђује применом нове здравствене технологије.

Захтев из става 1. овог члана садржи врсту и обим здравстве-
них услуга на месечном нивоу, као и спецификацију трошкова ле-
кова и медицинских средстава по услузи.

Здравственој установи може да се одобри увођење нове 
здравствене технологије на терет средстава обавезног здравстве-
ног осигурања уколико пружање здравствених услуга по том осно-
ву не захтева увећање уговорених накнада или постоји могућност 
пренамене средстава у складу са одредбама овог правилника.

Захтев из става 1. овог члана филијала доставља Републичком 
фонду, ради давања мишљења о оправданости поднетог захтева.

Републички фонд доставља филијали обавештење о оправда-
ности поднетог захтева на основу кога здравствена установа врши 
измену плана рада. 

Измењен план рада из става 5. овог члана, уз мишљење 
надлежне здравствене установе која обавља делатност јавног 
здравља основ је за закључивање анекса уговора о пружању и 
финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог оси-
гурања, у делу који се односи на услуге.

Здравственој установи може да се одобри увођење нове 
здравствене технологије на терет средстава обавезног здравстве-
ног осигурања која захтева утврђивање накнаде која није уговоре-
на, пренаменом средстава у складу са одредбама овог правилника.

Ако здравствена установа није у могућности да средства за 
нову здравствену технологију обезбеди на начин из става 7. овог 
члана, накнада се утврђује у висини потребних средстава, а на 
основу мишљења надлежне филијале.

 Члан 21.
Ако здравствена установа у свом саставу има апотеку, угова-

рање фармацеутске здравствене заштите обезбеђује се у складу са 
одредбама чл. 24 –28. овог правилника. 

Здравственoj установи која у свом саставу има стационар, 
накнаде по наменама утврђују се по критеријумима који су за исте 
намене утврђени за здравствене установе секундарног и терцијар-
ног нивоа здравствене заштите.

Здравственој установи која у свом саставу нема стационар, 
а пружа услуге дијализе, накнаде по наменама утврђују се према 
критеријумима који су за исте намене прописани за здравствене 
установе секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите.

Здравственој установи из ст. 2. и 3. овог члана, накнада за 
исхрану осигураних лица која се лече у здравственој установи, 
утврђује се према критеријуму који се примењује на здравствене 
установе секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите.

Усклађивање накнада из ст. 2 –4. овог члана врши се у току 
уговорног периода на начин који је утврђен за здравствене устано-
ве које обављају здравствену делатност на секундарном и терци-
јарном нивоу здравствене заштите.

1.1. Накнада за стоматолошке здравствене услуге

Члан 22.
Накнада за стоматолошке здравствене услуге, која се Дому 

здравља утврђује за 2022. годину, обухвата: 
1) накнаде за плате и накнаде плата за запослене  – сходно 

члану 13. овог правилника;
2) накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада за запосле-

не који користе превоз, сходно члану 14. овог правилника; 
3) накнаде за остале директне и индиректне трошкове која 

обухвата:
(1) средства за лекове и за санитетски и медицински по-

трошни материјал  – у висини средстава утврђених Предрачуном 
средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2021. годину.

(2) средства за материјалне и остале трошкове  – у висини 
средстава утврђених Предрачуном средстава за стоматолошку 
здравствену заштиту за 2021. годину, које могу да се користе за 
намене утврђене у члану 17. овог правилника. 

Усклађивање накнаде из става 1. тач. 1) и 2) овог члана врши 
се на начин утврђен чл. 13. и 14. овог правилника, средства из ста-
ва 1. тачка 3) подтачка (1) на основу утрошака исказаних у матери-
јалном књиговодству здравствене установе, а средстава из става 1. 
тачка 3) подтачка (2) овог члана на начин утврђен чланом 17. овог 
правилника. 

 Члан 23.
Здравственој установи примарног нивоа, која обавља искљу-

чиво стоматолошку здравствену делатност, накнаде по наменама 
утврђују се у складу са чланом 22. овог правилника, а средства за 
енергенте утврђују се у висини средстава утврђених Предрачуном 
средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2021. годину.

Здравственој установи примарног нивоа која обавља делат-
ност здравствене заштите радника и специјалној болници која 
обавља делатност рехабилитације и ортопедске протетике, које 
пружају стоматолошке услуге на примарном нивоу здравствене за-
штите, које су у 2021. години имале утврђену оквирну накнаду за 
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стоматолошку здравствену заштиту, средства за 2022. годину утвр-
ђују се у висини средстава која су за ову намену утврђена Предра-
чуном средстава за 2021. годину. 

Осталим здравственим установама, које пружају стоматоло-
шке здравствене услуге на примарном нивоу здравствене заштите, 
накнада се утврђује сходно члану 22. овог правилника.

Здравственој установи из члана 22. овог правилника и здрав-
ственим установама из ст. 1 и 3. овог члана, накнада за материјал-
не трошкове обухвата накнаде трошкова и остала примања запо-
слених, у складу са законом и посебним колективним уговором за 
област здравства, за које се средства обезбеђују на терет обавезног 
здравственог осигурања, а усклађује се сходно члану 17. овог пра-
вилника.

1.2. Уговор са апотеком из Плана мреже 

Члан 24.
Под апотеком из Плана мреже у смислу одредaбa овог пра-

вилника сматрају се апотекарска установа у јавној својини и апо-
тека дома здравља, односно апотека као организациони део друге 
здравствене установе на примарном нивоу здравствене заштите, у 
складу са законом (у даљем тексту: апотека).

Уговор са апотеком из става 1. овог члана закључује се ради 
издавања осигураним лицима лекова са Листе лекова и одређених 
врста помагала који се могу прописивати и издавати на терет сред-
става обавезног здравственог осигурања у 2022. години. 

Уговор са апотеком из става 1. овог члана закључује се при-
меном следећих елемената:

1) Листе лекова;
2) цене лека која је постигнута у поступку централизоване 

јавне набавке коју спроводи Републички фонд;
3) трошкова промета на мало за издате лекове на рецепт у 

износу од 12%;
4) списка помагала која се издају у апотеци, у складу са оп-

штим актом којим су уређена медицинско-техничка помагала;
5) набавне цене помагала која не може бити виша од најви-

шег износа накнаде за помагало која је утврђена општим актом 
Републичког фонда;

6) трошкове промета на мало за издата помагала у износу од 
4% који се обрачунавају на набавну цену помагала.

За лекове на лекарски рецепт који се користе за лечење ХИВ 
инфекције и хепатитиса Б, Републички фонд признаје трошкове 
промета на мало од 6%. 

Ако је у спроведеном поступку централизоване јавне набав-
ке постигнута нижа цена лека у односу на цену лека постигнуту 
у претходном поступку централизоване јавне набавке, цена лека 
који је набављен у претходном поступку јавне набавке и налази 
се на залихама апотеке у тренутку закључења оквирног споразу-
ма, може се примењивати најдуже у року од 15 дана рачунајући 
од дана објављивања, на интернет страници Републичког фонда, 
оквирног споразума који се закључује између Републичког фонда 
и добављача.

Ако је у спроведеном поступку централизоване јавне набав-
ке постигнута виша цена лека у односу на цену лека постигнуту 
у претходном поступку централизоване јавне набавке, лек који је 
набављен у претходном поступку јавне набавке и налази се на за-
лихама апотеке у тренутку закључења оквирног споразума, апо-
тека фактурише по цени из претходног поступка јавне набавке до 
утрошка тих залиха.

Изузетно, за лекове са Листе лекова за које цена није утвр-
ђена у поступцима централизованих јавних набавки, из става 3. 
тачка 2) овог члана, уговор са апотеком закључује се на основу на-
бавне цене лека, умањене за попусте исказане у фактури добавља-
ча, која не може бити виша од цене лека утврђене Листом лекова. 

Поред цена за издате лекове и помагала апотеци се признаје 
и порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује 
порез на додату вредност. 

Апотеци са подручја Аутономне покрајине Косово и Метохи-
ја накнада за плате и накнада трошкова превоза за долазак и одла-
зак са рада утврђује се сходно критеријумима из чл. 13. и 14. овог 
правилника, а накнада за материјалне и остале трошкове сходно 
члану 17. овог правилника.

На апотеке са подручја Аутономне покрајине Косово и Мето-
хија примењује се став 3. тач. 1), 2), 4) и 5) овог члана. 

Члан 25.
Апотека издаје лек и помагало који су прописани на лекар-

ском рецепту, односно налогу у складу са општим актом којим су 
прописани образац и садржина лекарског рецепта, начин издавања 
и прописивања лекова, који, у складу са законом, доноси министар 
надлежан за послове здравља.

 Члан 26.
Уговор са апотеком за снабдевање осигураних лица лековима 

и одређеним врстама помагала закључује филијала на чијем по-
дручју је седиште апотеке.

Апотека доставља филијали из става 1. овог члана понуду за 
закључење уговора која поред основних података о апотеци (седи-
ште, матични број, ПИБ, број рачуна) обавезно садржи податке о 
адреси организационих јединица у њиховом саставу са бројевима 
телефона, имејл адреси, радном времену, магистру фармације ру-
ководиоцу организационе јединице који је одговоран за стручни 
рад, као и друге податке од значаја за спровођење уговора. 

Под организационом јединицом апотеке у смислу одредаба 
овог правилника подразумевају се седиште и огранак апотеке, као 
и организационе јединице у њиховом саставу у смислу одредаба 
закона којим се уређује здравствена заштита, а у којима се издају 
лекови на рецепт и одређена врста помагала.

 Члан 27.
Уговор са апотеком се закључује ради издавања лекова на ре-

цепт и одређених врста помагала у свим организационим једини-
цама у њеном саставу.

У организационим јединицама обавезно је присуство маги-
стра фармације у време издавања лека осигураном лицу. 

 Члан 28.
Апотека посебно води материјално књиговодство за лекове 

и помагала које издаје на терет средстава обавезног здравственог 
осигурања. 

2. Здравствена установа која обавља здравствену делатност 
на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите

Члан 29.
Здравственој установи која обавља делатност на секундар-

ном и терцијарном нивоу здравствене заштите, накнада којом се 
обезбеђују средства за плате и накнаде плата за број и структуру 
запослених, утврђују се сходно члану 13. овог правилника. 

 Члан 30.
Накнада трошкова за долазак и одлазак са рада запослених 

утврђује се сходно члану 14. овог правилника. 

 Члан 31.
Накнада за лекове здравственој установи на секундарном и 

терцијарном нивоу здравствене заштите утврђује се у висини сред-
става која су за ову намену утврђена Предрачуном средстава за 
2021. годину увећаних за фактурисану вредност лекова за парен-
тералну примену који садрже гвожђе, лекова код ендоваскуларног 
лечења интракранијалних анеуризама, перкутане вертебропласти-
ке и механичке екстракције тромба за период јануар –октобар 2021. 
године пројектовану на годишњи ниво.

Усклађивање накнаде за лекове у здравственој установи из 
става 1. овог члана врши се у току уговорног периода на основу 
анализе фактурисане вредности, а највише до утрошка исказаног 
у материјалном књиговодству здравствене установе.

Специјалној болници за плућне болести, која у лечењу оси-
гураних лица користи антитуберкулотике друге линије, поред нак-
наде из става 1. овог члана, признају се и средства у висини вред-
ности обавезе здравствене установе према добављачу на основу 
уговора о јавној набавци антитуберкулотика друге линије који је 
здравствена установа закључила са добављачем у поступку цен-
трализоване јавне набавке коју спроводи Републички фонд. 

Накнада за лекове здравственој установи секундарног и тер-
цијарног нивоа здравствене заштите са којом се уговара варија-
билни део накнаде утврђује се на основу:

1) фиксног дела накнаде за лекове који је утврђен Предрачу-
ном средстава здравственим установама секундарног и терцијар-
ног нивоа здравствене заштите за 2021. годину са којим се уговара 
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варијабилни део накнаде (у даљем тексту: Предрачун средстава са 
варијабилним делом накнаде), уз увећање из става 1. овог члана;

2) средстава за лекове која су распоређена у висини номинал-
ног износа варијабилног дела накнаде здравственим установама за 
први и други квартал 2021. године;

3) средстава за лекове која су распоређена на основу ДСГ 
учинка и показатеља квалитета за трећи квартал 2021. године;

4) просечне вредности средстава распоређених за период 
јануар –септембар 2021. године пројектоване на четврти квартал 
2021. године.

Накнада за лекове у здравственој установи утврђена на начин 
из става 4. овог члана умањује се за номинални износ накнаде за 
лекове у оквиру варијабилног дела накнаде који је утврђен у скла-
ду са одредбама овог правилника.

Члан 32.
Накнада за санитетски и медицински потрошни материјал 

здравственој установи секундарног и терцијарног нивоа здрав-
ствене заштите утврђује се у висини средстава која су за ову наме-
ну утврђена Предрачуном средстава за 2021. годину, увећаних за 
фактурисану вредност санитетског и медицинског потрошног ма-
теријала код ендоваскуларног лечења интракранијалних анеуриза-
ма, перкутане вертебропластике и механичке екстракције тромба 
за период јануар –октобар 2021. године пројектовану на годишњи 
ниво.

Усклађивање накнаде за санитетски и медицински потрошни 
материјал здравственој установи из става 1. овог члана врши се 
у току уговорног периода на основу анализе фактурисане вред-
ности, а највише до стварног утрошка исказаног у материјалном 
књиговодству здравствене установе. 

Накнада за санитетски и медицински потрошни материјал 
здравственој установи секундарног и терцијарног нивоа здрав-
ствене заштите са којом се уговара варијабилни део накнаде утвр-
ђује се на основу:

1) фиксног дела накнаде за санитетски и медицински потро-
шни материјал који је утврђен Предрачуном средстава са варија-
билним делом накнаде, уз увећање из става 1. овог члана; 

2) средстава за санитетски и медицински потрошни матери-
јал која су распоређена у висини номиналног износа варијабилног 
дела накнаде здравственим установама за први и други квартал 
2021. године;

3) средстава за санитетски и медицински потрошни матери-
јал која су распоређена на основу ДСГ учинка и показатеља квали-
тета за трећи квартал 2021. године;

4) просечне вредности средстава распоређених за период 
јануар –септембар 2021. године пројектоване на четврти квартал 
2021. године.

Накнада за санитетски и медицински потрошни материјал 
утврђена на начин из става 3. овог члана умањује се за номинални 
износ накнаде за санитетски и медицински потрошни материјал 
у оквиру варијабилног дела накнаде који је утврђен у складу са 
одредбама овог правилника.

У оквиру накнаде за санитетски и медицински потрошни ма-
теријал посебно се исказују средства за санитетски и медицински 
потрошни материјал који се набавља у поступку централизоване 
јавне набавке.

Члан 33.
Накнада за материјалне и остале трошкове здравственој 

установи секундарног и терцијарног нивоа здравствене зашти-
те утврђује се у висини средстава која су за ову намену утврђена 
Предрачуном средства за 2021. годину. 

Усклађивање накнаде за материјалне и остале трошкове 
здравственој установи из става 1. овог члана врши се у току уго-
ворног периода на основу анализе обрачунских расхода који се 
могу финансирати на терет средстава обавезног здравственог оси-
гурања у току 2021. године, односно која се извршавају у функци-
ји пружању услуга из плана рада. 

Накнада за материјалне и остале трошкове здравственој 
установи секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите са 
којом се уговара варијабилни део накнаде утврђује се на основу:

1) фиксног дела накнаде за материјалне и остале трошкове 
који је утврђен Предрачуном средстава са варијабилним делом 
накнаде;

2) средстава за материјалне и остале трошкове која су распо-
ређена у висини номиналног износа варијабилног дела накнаде 
здравственим установама за први и други квартал 2021. године;

3) средстава за материјалне и остале трошкове која су распо-
ређена на основу ДСГ учинка и показатеља квалитета за трећи 
квартал 2021. године;

4) просечне вредности средстава распоређених за период 
јануар –септембар 2021. године пројектоване на четврти квартал 
2021. године.

Накнада за материјалне и остале трошкове утврђена на начин 
из става 3. овог члана умањује се за номинални износ накнаде за 
материјалне и остале трошкове у оквиру варијабилног дела накна-
де који је утврђен у складу са одредбама овог правилника. 

На здравствене установе из ст. 1. и 3. овог члана сходно се 
примењују одредбе члана 17. ст. 3 –7. овог правилника.

Члан 34.
Накнада за енергенте здравственој установи секундарног и 

терцијарног нивоа здравствене заштите утврђује се у висини сред-
става која су за ову намену утврђена Предрачуном средстава за 
2021. годину.

Усклађивање накнаде за енергенте здравственој установи из 
става 1. овог члана врши се у току уговорног периода на основу 
анализе обрачунских расхода који се односе на капацитете здрав-
ствене установе намењене пружању уговорене здравствене зашти-
те у току 2021. године.

Накнада за енергенте здравственој установи секундарног и 
терцијарног нивоа здравствене заштите са којом се уговара варија-
билни део накнаде утврђује се на основу:

1) фиксног дела накнаде за енергенте који је утврђен Предра-
чуном средстава са варијабилним делом накнаде;

2) средстава за енергенте која су распоређена у висини номи-
налног износа варијабилног дела накнаде здравственим установа-
ма за први и други квартал 2021. године;

3) средстава за енергенте која су распоређена на основу ДСГ 
учинка и показатеља квалитета за трећи квартал 2021. године;

4) просечне вредности средстава распоређених за период 
јануар –септембар 2021. године пројектоване на четврти квартал 
2021. године.

Накнада за енергенте утврђена на начин из става 3. овог чла-
на умањује се за номинални износ накнаде за енергенте у оквиру 
варијабилног дела накнаде који је утврђен у складу са одредбама 
овог правилника. 

 Члан 35.
Средства за исхрану осигураних лица која се лече у здрав-

ственој установи, утврђују се у висини средстава која су за ову 
намену утврђена Предрачуном средстава за 2021. годину.

Средства из става 1. овог члана усклађују се у току уговор-
ног периода са обрачунским расходом за исхрану осигураних лица 
која се лече у здравственој установи. 

Члан 36.
Планирана средства за партиципацију утврђују се сходно 

члану 19. овог правилника.

Члан 37.
Накнада за крв и лабилне продукте од крви утврђује се у ви-

сини средстава која су за ову намену утврђена Предрачуном сред-
става за 2021. годину.

Усклађивање накнаде из става 1. овог члана врши се у току 
уговорног периода на основу фактурисане вредности, а највише 
до стварног утрошка исказаног у материјалном књиговодству 
здравствене установе. 

Члан 38.
Накнаде за имплантате у ортопедији  – ендопротезе, остали 

уградни материјал у ортопедији, имплантате у кардиохирургији, 
кардиологији, васкуларној хирургији и за остали уградни матери-
јал утврђује се у висини средстава која су за ову намену утврђена 
Предрачуном средстава за 2021. годину увећаних за фактурисану 
вредност имплантата коришћених код ендоваскуларног лечења 
интракранијалних анеуризама, перкутане вертебропластике и ме-
ханичке екстракције тромба за период јануар-октобар 2021. годи-
не пројектовану на годишњи ниво.



204 Број 133 31. децембар 2021.

У оквиру накнаде за остали уградни материјал посебно се ис-
казују средства за кохлеарне имплантате и интраокуларна сочива.

Накнаде из ст. 1. и 2. овог члана усклађују се у току уго-
ворног периода на основу фактурисане вредности, а највише до 
стварног утрошка исказаног у материјалном књиговодству здрав-
ствене установе. 

Члан 39.
Накнада за дијализни материјал и лек за дијализу из општег 

акта којим су утврђени стандарди материјала за дијализу утврђује 
се у висини средстава која су за ову намену утврђена Предрачуном 
средстава за 2021. годину умањених за фактурисану вредност ле-
кова за парентералну примену који садрже гвожђе за период јану-
ар-октобар 2021. године пројектовану на годишњи ниво.

Усклађивање накнаде из става 1. овог члана врши се у току 
уговорног периода на основу фактурисане вредности, а највише 
до стварног утрошка исказаног у материјалном књиговодству 
здравствене установе.

Члан 40.
Накнаде за цитостатике са Листе лекова, лекове са Ц листе и 

лекове за лечење хемофилије утврђују се у висини средстава која 
су за ове намене утврђене Предрачуном средстава за 2021. годину. 

Усклађивање накнада из става 1. овог члана врши се у току 
уговорног периода на основу фактурисане вредности, а највише 
до стварног утрошка исказаног у материјалном књиговодству 
здравствене установе.

Члан 41.
Код увођења нових здравствених технологија у лечењу у 

здравственој установи која обавља делатност на секундарном 
и терцијарном нивоу здравствене заштите, сходно се примењују 
одредбе члана 20. овог правилника.

 Члан 42.
Здравственој установи, која обавља делатност на терцијар-

ном нивоу здравствене заштите и која у свом саставу има нову 
организациону јединицу ковид болницу, накнаде по наменама 
утврђују се за потребе рада ковид болнице, које су посебно иска-
зане у Предрачуну средстава здравственим установама примарног, 
секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2022. го-
дину.

Накнаде из става 1. овог члана уговарају се у висини предра-
чунских средстава по наменама које су утврђене за 2021. годину, а 
за организационе јединице које су започеле обављање делатности 
током 2021. године у висини утврђених предрачунских средстава 
по наменама на почетку обављања делатности са пројекцијом на 
годишњи ниво 2021. године. 

Усклађивање накнада по наменама из става 2. овог члана у 
току уговорног периода врши се сходно одредбама овог правил-
ника којим је регулисано усклађивање накнада по наменама за 
здравствене установе секундарног и терцијарног нивоа здравстве-
не заштите.

2.1. Накнада здравственим установама секундарног и 
терцијарног нивоа здравствене заштите по основу ДСГ учинка и 

показатеља квалитета

Члан 43.
Здравственим установама на секундарном и терцијарном ни-

воу здравствене заштите са којом се уговара варијабилни део нак-
наде, на почетку уговорног периода, утврђује се укупна накнада 
на годишњем нивоу на начин да се 95% накнаде уговара у фик-
сном износу, а 5% у варијабилном износу.

Из фиксног дела накнаде средства за плате и накнаде плата, 
трошкове за долазак и одлазак са рада за запослене који користе 
превоз, накнаде које се у складу са одредбама овог правилника 
обезбеђују до висине обрачунског расхода, односно фактурисане 
вредности, а највише до стварног утрошка исказаног у материјал-
ном књиговодству здравствене установе, обезбеђују се у пуном 
износу без умањења. 

Промена износа предрачуна средстава за 2022. годину у току 
уговорног периода не утиче на номинални износ варијабилног 
дела утврђеног на почетку уговорног периода.

Варијабилни износ по здравственим установама утврђује се 
из накнада које се односе на одређене намене и то:

1) лекове у здравственој установи;
2) санитетски и медицински потрошни материјал;
3) енергенте;
4) материјалне и остале трошкове.
Умањење накнада из става 4. овог члана врши се на основу 

њиховог сразмерног учешћа у укупним предрачунским средстви-
ма здравствене установе за ове намене и односа тог учешћа у 
укупном варијабилном износу накнаде здравствене установе.

Умањења накнада из члана 31. став 5, члана 32. став 4, члана 
33. став 4. и члана 34. став 4. овог правилника, утврђују се у скла-
ду са ставом 5. овог члана.

Умањења накнада из става 4. овог члана чине укупан варија-
билни износ накнаде по здравственој установи.

Збир варијабилних накнада свих здравствених установа се-
кундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите са којима се 
уговара варијабилни део накнаде које су утврђене на начин из ст. 
4. и 5. овог члана, чини укупан фонд средстава која се могу кори-
стити по основу ДСГ учинка и показатеља квалитета. 

Члан 44.
Припадајућа накнада из варијабилног дела обрачунава се по 

истеку квартала у зависности од ДСГ учинка и показатеља квали-
тета.

На интернет страници Републичког фонда на ДСГ порталу 
објављују се:

1) методологија за утврђивање варијабилног дела накнаде на 
основу ДСГ учинка и показатеља квалитета;

2) критеријуми за пријем у болницу;
3) групе дневне болнице које се прате за обрачун суме кое-

фицијената;
4) групе дневне болнице које се прате за показатељ квалитета; 
5) квартални резултати ДСГ учинка и показатељи квалитета 

у року од 60 дана по истеку квартала. 

 Члан 45.
Средства по основу ДСГ учинка износе 80% фонда средстава 

из члана 43. став 8. овог правилника, а средства по основу оства-
ривања показатеља квалитета износе 20% фонда средстава из чла-
на 43. став 8. овог правилника, односно 20% тог износа за сваки од 
пет показатеља чије се остваривање прати и расподељују сразмер-
но оствареном резултату у односу на остварени резултат за сваки 
од утврђених показатеља. 

Средства остварена по основу ДСГ учинка и показатеља ква-
литета могу се користити за намене за које је уговорен варијабил-
ни део, као и за плате у складу са актом Владе којим су уређени 
критеријуми и мерила за део плате по основу радног учинка. 

2.1.1. Утврђивање ДСГ учинка

 Члан 46.
ДСГ учинак је учинак здравствене установе мерен уделом 

збира тежинских коефицијената здравствене установе у укупном 
збиру тежинских коефицијената свих здравствених установа у Ре-
публици Србији. 

Tежински коефицијенти су показатељи просечног утрошка 
средстава по епизоди лечења и преузети су из аустралијског моде-
ла плаћања здравствених услуга по ДСГ систему. 

Списак ДСГ са тежинским коефицијентима дат је у Прилогу 
2.  – Списак ДСГ са тежинским коефицијентом који је одштампан 
уз овај правилник и чини његов саставни део.

За утврђивање ДСГ учинка прате се групе дневне болнице за 
обрачун суме коефицијената.

Начин праћења и обрачуна ДСГ и група из става 4. овог чла-
на дефинише се Методологијом за утврђивање варијабилног дела 
накнаде на основу ДСГ учинка и показатеља квалитета.

ДСГ учинак здравствене установе у посматраном кварталу 
(У болнице) израчунава се као количник збира тежинских кое-
фицијената клиничких епизода лечења фактурисаних кроз ди-
јагностички сродне групе у одговарајућој здравственој установи 
у посматраном периоду (тк болнице) и збира свих тежинских 
коефицијената клиничких епизода лечења фактурисаних кроз 
дијагностички сродне групе у свим здравственим установама са 
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акутним болничко-стационарним лечењем у Републици Србији у 
посматраном кварталу(тк свих болница), помножен са 100. 

                         тк болнице
 У болнице = ------------------ X 100
                     тк свих болница 

Учинак болнице исказује се бројем са најмање две децимале. 

 Члан 47.
Средства по основу ДСГ учинка расподељују се здравстве-

ним установама сразмерно оствареном уделу збира тежинских 
коефицијената здравствене установе у укупном збиру тежинских 
коефицијената свих здравствених установа у Републици Србији, у 
посматраном периоду. 

Ако здравствена установа изврши премештај осигураног 
лица у другу здравствену установу са којом Републички фонд има 
закључен уговор о пружању здравствене заштите, здравственој 
установи која изврши премештај за такве ДСГ случајеве признаје 
се 50% вредности тежинског коефицијента.

Збир тежинских коефицијената здравствене установе се ума-
њује за процентуални износ грешке који је утврђен у записнику 
контроле Републичког фонда.

 Члан 48.
Списак здравствених установа разврстаних по категоријама 

у оквиру којих се упоређивањем утврђују показатељи квалитета 
дат је у Прилогу 3.  – Категоризација здравствених установа који је 
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

2.1.2. Утврђивање квалитета извршених здравствених услуга 

Члан 49.
Квалитет извршених здравствених услуга утврђује се на 

основу података исказаних у електронској фактури за следеће по-
казатеље:

1) стопа првих прегледа у амбуланти;
2) просечна дужина болничког лечења;
3) критеријум за пријем у болницу;
4) стопа ДСГ пружених у оквиру дневне болнице;
5) стопа пацијената третираних резервним антибиотицима. 
Сваки остварен резултат показатеља квалитета из става 1. 

овог члана усклађује се за процентуални износ грешке који је 
утврђен у записнику контроле Републичког фонда.

Члан 50.
Стопа првих прегледа у амбуланти у односу на укупан број 

прегледа (први и контролни) у амбуланти на нивоу здравствене 
установе у посматраном кварталу у односу на утврђени просек за 
одговарајућу категорију здравствених установа из Прилога 3. овог 
правилника израчунава се као количник броја првих прегледа и зби-
ра укупног броја прегледа (првих и контролних) помножен са 100.

Први преглед је контакт који осигурано лице први пут у току 
календарске године учини са лекаром у вези са неким обољењем, 
стањем или повредом.

За остварен резултат једнак или већи од утврђеног просека 
у односу на наведени показатељ здравствена установа остварује 
20% средстава за показатеље квалитета.

За остварен резултат мањи од утврђеног просека, у односу на 
утврђени показатељ, здравствена установа не остварује средства 
по основу показатеља из овог члана. 

 Члан 51.
Просечна дужина болничког лечења на нивоу здравствене 

установе у посматраном периоду у односу на утврђени просек за 
одговарајућу категорију здравствених установа из Прилога 3. овог 
правилника израчунава се као укупан број дана болничког лечења 
подељен са бројем болничких епизода у одређеном временском 
периоду.

За остварен резултат једнак или мањи од утврђеног просека 
у односу на утврђени показатељ, здравствена установа остварује 
20% средстава за показатеље квалитета.

За остварен резултат већи од утврђеног просека, у односу на 
утврђени показатељ, здравствена установа не остварује средства 
по основу показатеља из овог члана. 

 Члан 52.
Критеријуми за пријем у болницу у посматраном периоду у 

односу на утврђени просек за одговарајућу категорију здравстве-
них установа из Прилога 3. овог правилника израчунавају се као 
удео критеријума „oстало” из табеле „критеријуми за пријем у 
болницу” у укупном броју пријема. 

За остварен резултат једнак или мањи од утврђеног просека, 
у односу на утврђени показатељ, здравствена установа остварује 
20% за показатеља квалитета.

За остварени резултат већи од утврђеног просека, у односу 
на утврђени показатељ, здравствена установа не остварује сред-
ства по основу показатеља из овог члана.

 Члан 53.
Стопа ДСГ пружених у оквиру дневне болнице на нивоу 

здравствене установе у посматраном периоду у односу на утвр-
ђени просек за одговарајућу категорију здравствених установа 
из Прилога 3. овог правилника израчунава се као количник броја 
пружених ДСГ у оквиру дневне болнице и укупног броја ДСГ пру-
жених у оквиру акутног болничко-стационарног лечења у посма-
траном периоду, помножен са 100.

За утврђивање показатеља квалитета прате се групе дневне 
болнице за показатељ квалитета.

За остварен резултат једнак или већи од утврђеног просека 
у односу на наведени показатељ, здравствена установа остварује 
20% средстава за показатеље квалитета.

За остварен резултат мањи од утврђеног просека, у односу на 
утврђени показатељ, здравствена установа не остварује средства 
по основу показатеља из овог члана.

Члан 54.
Стопа пацијената третираних резервним антибиотицима на 

нивоу здравствене установе у посматраном периоду у односу на 
утврђени просек за одговарајућу категорију здравствених уста-
нова из Прилога 3. овог правилника израчунава се као количник 
броја пацијената третираних резервним антибиотицима у току 
акутног болничко-стационарног лечења и укупног броја акутно 
болничко-стационарно лечених пацијената у посматраном перио-
ду помножен са 100.

Листа резервних антибиотика прописује се Листом лекова.
За остварен резултат једнак или мањи од утврђеног просека 

у односу на наведени показатељ, здравствена установа остварује 
20% средстава за показатеље квалитета.

За остварен резултат већи од утврђеног просека, у односу на 
утврђени показатељ, установа не остварује средства по основу по-
казатеља из овог члана.

Члан 55.
Специјалној болници која пружа услуге лечења церебро-

васкуларних болести квалитет извршених здравствених услуга 
утврђује се према критеријумима из чл. 50 –52. и члана 54. овог 
правилника.

Здравствена установа из става 1. овог члана може да оствари 
25% средстава за сваки од показатеља квалитета.

Члан 56.
Ако се средства варијабилног дела накнаде, која се односе на 

квалитет пружених здравствених услуга, не искористе у целости 
за одговарајуће тромесечје, преостали део средстава укључује се у 
накнаду по основу ДСГ учинка за исто тромесечје.

Члан 57.
После објављивања резултата ДСГ учинка и показатеља ква-

литета пренос варијабилног дела накнаде здравственим установа-
ма у наредном кварталу усклађује се према објављеним резулта-
тима.

2.2. Обезбеђивање накнаде, поред накнаде утврђене предрачуном, 
за одређене врсте здравствених услуга

 Члан 58.
Здравственој установи, поред накнаде утврђене Предрачу-

ном средстава здравственим установама на примарном, секундар-
ном и терцијарном нивоу здравствене заштите за 2022. годину и 
Предрачуном средстава здравственим установама на секундарном 
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и терцијарном нивоу здравствене заштите за 2022. годину, са којом 
је уговорен варијабилни део накнаде (у даљем тексту: Предрачун 
средстава за 2022. годину), обезбеђују се и средства за одређене 
врсте здравствених услуга, у складу са овим правилником. 

Члан 59.
Здравственој установи која обавља делатност на терцијар-

ном нивоу здравствене заштите, за пружене дијагностичке услуге 
позитронске емисионе томографије  – PET, обезбеђују се средства 
поред накнаде утврђене Предрачуном средстава за 2022. годину, у 
висини стварних трошкова набавке радиофармака. 

Члан 60.
Здравственој установи се поред накнаде утврђене Предра-

чуном средстава за 2022. годину обезбеђују средства у висини 
стварних утрошака исказаних у фактури за лекове и медицинска 
средства за пресађивање срца, бубрега, јетре, плућа и костне сржи.

Здравственој установи која обавља делатност на терцијарном 
нивоу здравствене заштите, која пружа здравствене услуге лече-
ња осигураних лица оболелих од фенилкетонурије, поред накнаде 
утврђене Предрачуном средстава за 2022. годину, обезбеђују се 
средства у висини стварних трошкова за дијететске производе не-
опходне у лечењу ове болести. 

 Члан 61.
Здравственој установи која обавља здравствену делатност на 

терцијарном нивоу здравствене заштите, која пружа услуге пре-
сађивања ћелија и ткива, поред накнаде утврђене Предрачуном 
средстава за 2022. годину, обезбеђује се на основу достављене до-
кументације, накнада стварних трошкова набавке и увоза ћелија и 
ткива, извршене у складу са законом којим се уређује област људ-
ских ћелија и ткива. 

 Члан 62.
Здравственој установи која обавља здравствену делатност 

на терцијарном нивоу здравствене заштите, која је специјализо-
вана за пружање здравствене заштите деци и којој Предрачуном 
средстава за 2022. годину нису утврђена средства за материјал за 
дијализу и лек за дијализу из општег акта којим су утврђени стан-
дарди материјала за дијализу обезбеђују се средства, поред накна-
де утврђене Предрачуном средстава за 2022. годину, за трошкове 
дијализног материјала и лека за дијализу.

Здравственој установи која обавља здравствену делатност 
на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, којој 
Предрачуном средстава за 2022. годину нису утврђена средства за 
материјал за дијализу и лек за дијализу из општег акта којим су 
утврђени стандарди материјала за дијализу обезбеђују се средства, 
поред накнаде утврђене Предрачуном средстава за 2022. годину, за 
трошкове дијализног материјала и лека за дијализу код пружања 
услуга дијализе осигураним лицима код којих у току лечења дође 
до акутног отказивања бубрега.

Члан 63.
Здравственој установи која обавља здравствену делатност на 

секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, која пру-
жа услугу хируршке интервенције осигураном лицу оболелом од 
хемофилије, којој Предрачуном средстава за 2022. годину нису 
утврђена средства за лекове намењене лечењу хемофилије, обезбе-
ђују се средства, поред накнаде утврђене Предрачуном средстава 
за 2022. годину, за лекове намењене лечењу хемофилије. 

Члан 64.
Здравственој установи која обавља здравствену делатност 

на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, поред 
накнаде утврђене Предрачуном средстава за 2022. годину, обез-
беђује се накнада за лекове који нису на Листи лекова, а који се 
признају осигураним лицима у складу са општим актом којим се 
уређује садржај и обим права на здравствену заштиту из обавезног 
здравственог осигурања, као и партиципација за 2022. годину.

Члан 65.
Здравственој установи која обавља онколошку здравствену 

делатност на терцијарном нивоу здравствене заштите, поред нак-
наде утврђене Предрачуном средстава за 2022. годину, обезбеђује 
се накнада за покриће трошкова упућивања запослених у другу 

здравствену установу због пружања услуга зрачне терапије, на 
основу уговора о пословно-техничкој сарадњи који је закључен 
између здравствених установа. 

Трошкови из става 1. овог члана обухватају трошкове сме-
штаја, превоза и теренски додатак, у складу са посебним колек-
тивним уговором за област здравства, односно уговором о раду. 

Члан 66.
За здравствене услуге, лекове и медицинска средства из чл. 

59 –65. овог правилника накнада се обезбеђује на основу доста-
вљене фактуре у висини стварних трошкова, у складу са актом о 
фактурисању који доноси Републички фонд. 

3. Здравствена установа специјализована за продужену 
рехабилитацију

Члан 67.
Уговор са здравственом установом специјализованом за про-

дужену рехабилитацију закључује се за пружање услуга специја-
лизоване продужене рехабилитације и болничког лечења са здрав-
ственом установом за коју је пружање услуга болничког лечења 
предвиђено Планом мреже.

Филијала може са здравственом установом специјализова-
ном за продужену рехабилитацију да уговори пружање амбулант-
но-поликлиничких услуга из области физикалне медицине и ре-
хабилитације и услугу нуклеарне медицине применом хибридног 
система SPECT/CT које се не обезбеђују по врсти, односно обиму 
у другим здравственим установама на подручју филијале.

Поред услуга из става 2. овог члана здравственој установи 
која нема уговорену накнаду за болничко лечење, накнада за амбу-
лантно-поликлиничке услуге може обухватити и услуге хиперба-
ричне оксигенације које се не обезбеђују по врсти, односно обиму 
у другим здравственим установама на подручју филијале.

Члан 68.
Здравственој установи специјализованој за продужену реха-

билитацију накнада за стационарну рехабилитацију утврђује се 
у висини средстава која су за ову намену утврђена Предрачуном 
средстава здравственим установама специјализованим за проду-
жену рехабилитацију за 2021. годину, која обухватају и средства за 
реализовани број болесничких дана пратилаца осигураних лица. 

Усклађивање накнаде из става 1. овог члана врши се на осно-
ву анализе фактурисане вредности за реализовани број болеснич-
ких дана у оквиру постељног фонда утврђеног Планом мреже. 

Здравственој установи специјализованој за продужену реха-
билитацију накнада за амбулантно-поликлиничке услуге утврђује 
се у висини средстава која су за ову намену утврђена предрачуном 
средстава из става 1. овог члана. 

Накнаде за болничко лечење обезбеђују се на начин и из 
средстава предвиђених за секундарну здравствену заштиту, а обу-
хватају средства за услуге пружене осигураном лицу за време бол-
ничког лечења и амбулантно-поликлиничке услуге по упуту иза-
браног лекара.

Накнаде за плате и трошкове за долазак и одлазак са рада за-
послених обезбеђују се искључиво за пружање услуга из става 4. 
овог члана.

Усклађивање накнаде из става 3. овог члана врши се у току 
уговорног периода на основу анализе фактурисане вредности, а 
накнаде из става 4. овог члана на начин на који се усклађивање 
врши за установе секундарног и терцијарног нивоа здравствене 
заштите.

Планирана средства за партиципацију утврђују се у висини 
средстава која су утврђена Предрачуном средстава за 2021. годину.

Усклађивање накнаде за партиципацију врши се у току уго-
ворног периода на начин из члана 19. став 2. овог правилника. 

4. Здравствена установа која обавља делатност јавног 
здравља

 Члан 69.
Здравственој установи која обавља делатност јавног здравља 

накнада се утврђује за:
1) услуге микробиологије, паразитологије и вирусологије 

(по упуту изабраног лекара, односно интерном упуту здравствене 
установе);
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2) послове и задатке из области епидемиологије и у вези са 

спровођењем обавезне имунизације;
3) послове и задатке из области социјалне медицине. 
Накнада за услуге, послове и задатке из става 1. овог члана 

утврђује се у висини средстава која су за ову намену утврђена 
Предрачуном средства здравственим установама које обављају де-
латност јавног здравља за 2021. годину.

Усклађивање накнаде из става 1. тачка 1) овог члана, у току 
уговорног периода, врши се на основу анализе фактурисане вред-
ности, а накнаде за послове и задатке из става 1. тач. 2) и 3) овог 
члана на основу анализе фактурисане вредности и према мишље-
њу Института за јавно здравље за сваки извршени појединачни 
посао и задатак. 

Здравственој установи која обавља делатност јавног здравља, 
накнада трошкова за управљање медицинским отпадом утврђује 
се у висини средстава исказаних у предрачуну из става 2. овог 
члана.

Трошкови управљања медицинским отпадом из става 4. овог 
члана обухватају:

1) утрошену електричну енергију;
2) утрошено гориво;
3) утрошену воду;
4) одношење истретираног медицинског отпада;
5) амбалажу за транспорт медицинског отпада.
Здравственој установи која обавља делатност јавног здравља 

са седиштем у Косовској Митровици, за пружање услуга и оба-
вљање послова из става 1. овог члана, средства се утврђују сход-
но критеријумима из чл. 13. и 14. овог правилника, а средства за 
материјалнe и остале трошкове, енергентe и трошкове лаборато-
ријског материјала на нивоу средстава утврђених за ове намене за 
2021. годину и усклађују се у току 2022. године.

5. Остале здравствене установе из Плана мреже

Члан 70.
Уговор са здравственом установом која обавља здравствену 

делатност из области вирусологије, вакцинa и серума, са здрав-
ственом установом која обавља делатност трансфузије крви и 
здравственом установом која, у складу са законом којим се уре-
ђује здравствена заштита, врши обавезну обдукцију умрлих лица 
на терет средстава обавезног здравственог осигурања, закључује 
филијала за сва осигурана лица, ради обезбеђивања здравствених 
услуга које нису уговорене са другим здравственим установама.

Уговор са здравственом установом за биоциде и медицинску 
екологију закључује се за врсту и број услуга из плана рада здрав-
ствене установе по ценама појединачних здравствених услуга које 
се утврђују општим актом Републичког фонда. 

Члан 71.
Накнада за здравствене установе из члана 70. став 1. овог 

правилника утврђује се за врсту и број услуга из плана рада здрав-
ствене установе у висини уговорених средстава за 2021. годину. 

Здравственој установи која обавља делатност трансфузије 
крви основане за територију Републике Србије обезбеђује се нак-
нада трошкова тестирања јединица крви и компонената крви тех-
ником умножавања нуклеинске киселине  – НАТ по цени која се 
утврђује општим актом Републичког фонда.

Накнаде из ст. 1. и 2. овог члана усклађују се у току уговор-
ног периода на основу фактурисане вредности.

Здравственој установи која обавља делатност трансфузије 
крви обезбеђују се средства у висини стварних трошкова исказа-
них у фактури за „претрагу регистра давалаца матичних ћелија 
хематопоезе са проширеним HLA тестирањем (1. фаза)” и „додат-
на потврдна тестирања код одабраних давалаца матичних ћелија 
хематопоезе (2. фаза).” 

Члан 72.
Филијала за Јужнобачки округ закључује са Пастеровим заво-

дом уговор ради пружања здравствених услуга из делокруга рада 
антирабичне станице, на нивоу примарне здравствене заштите. 

Члан 73.
Војномедицинској установи која обавља делатност на тер-

цијарном нивоу здравствене заштите, која је делом капацитета 

укључена у План мреже, накнада се утврђује на начин који је 
утврђен овим правилником за установе секундарног и терцијарног 
нивоа здравствене заштите. 

Усклађивање накнаде из стaва 1. овог члана врши се у току 
уговорног периода на начин који је утврђен за здравствене устано-
ве које обављају здравствену делатност на секундарном и терци-
јарном нивоу здравствене заштите. 

IV. УГОВАРАЊЕ СА УСТАНОВОМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Члан 74.
Уговор са установом социјалне заштите закључује филијала 

ради обезбеђивања здравствене заштите из обавезног здравстве-
ног осигурања за осигурана лица која су смештена у установу со-
цијалне заштитe. 

Члан 75.
Установи социјалне заштите утврђује се накнада у укупном 

износу, на годишњем нивоу, која садржи средства за плате за нор-
мирани медицински кадар, средства за накнаду по основу уговора 
о радном ангажовању у случајевима када недостатак нормираног 
медицинског кадра није могуће обезбедити заснивањем радног од-
носа и средства за лекове и санитетски и медицински потрошни 
материјал. 

Установи социјалне заштите средства за плате утврђују се 
сходно члану 13. овог правилника, за број и структуру здравстве-
них радника који пружају услуге из обавезног здравственог осигу-
рања, са стањем 1. децембра 2021. године, највише за број и струк-
туру утврђене нормативом кадра, а средства по основу уговора 
о радном ангажовању из става 1. овог члана, у висини цене рада 
одговарајућег профила здравственог радника у складу са важећим 
прописима.

Установи социјалне заштите средства за лекове, санитетски 
и медицински потрошни материјал утврђују се на нивоу средстава 
утврђених Предрачуном средстава за установе социјалне заштите 
за 2021. годину.

V. УГОВАРАЊЕ СА ДАВАОЦЕМ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА 
КОЈИ НИЈЕ У ПЛАНУ МРЕЖЕ

 Члан 76.
Уговор са даваоцем здравствених услуга који није у Плану 

мреже може се закључити ако је неопходно ангажовање додат-
них здравствених капацитета ради задовољења потреба осигура-
них лица за одређеном врстoм здравствених услуга из обавезног 
здравственог осигурања.

У поступку оцене оправданости закључивања уговора, ради 
обезбеђивања здравствених услуга из става 1. овог члана, Репу-
блички фонд прибавља мишљење Института за јавно здравље.

Уговор са даваоцем здравствених услуга из става 1. овог чла-
на закључује се применом цена појединачних здравствених услуга 
које утврђује Републички фонд, плаћањем паушалне накнаде или 
откупом плана рада даваоца здравствених услуга.

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, на уговор који се закључује 
са апотеком која није у Плану мреже сходно се примењују одредбе 
чл. 24 –26. и члана 27. став 2. овог правилника.

Под апотеком у смислу одредаба овог члана подразумевају се 
апотекарска установа основана средствима у приватној својини и 
апотека приватна пракса.

Уговор се закључује са филијалом на чијем подручју је седи-
ште апотеке.

Уговор са апотеком која има више организационих једини-
ца закључује се само за организационе јединице које су у саставу 
апотеке у време закључења уговора, односно које су обухваћене 
понудом за закључење уговора, ако овим правилником није друга-
чије одређено.

Aпотека из става 7. овог члана, нема право да после рока за 
закључење уговора издаје лекове на терет обавезног здравственог 
осигурања у организационим јединицама које нису биле обухва-
ћене понудом за закључење уговора, као и организационим једи-
ницама које су биле обухваћене понудом за закључење уговора, а 
које промене адресу која је наведена у понуди и за чији је почетак 
рада на новој адреси, у складу са законом којим се уређује здрав-
ствена заштита, неопходно доношење решења о испуњености 
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услова за обављање апотекарске делатности од стране надлежног 
фармацетског, односно здравственог инспектора.

Организационом јединицом у којој апотека из става 7. овог 
члана, нема право да издаје лекове на терет обавезног здравстве-
ног осигурања сматра се и нова организациона јединица отворена 
после рока за закључење уговора у којој се издају лекови на ре-
цепт и која је регистрована као ново седиште апотеке.

Промена седишта апотекарске установе која у свом саставу 
осим седишта нема других организационих јединица, као и про-
мена седишта апотеке основане као приватна пракса, не сматра се 
новом организационом јединицом у којој апотека нема право да 
издаје лекове на терет обавезног здравственог осигурања у смислу 
одредбе става 9. овог члана.

Ако у току уговорног периода дође до промене форме апо-
теке основане као приватна пракса и која наставља рад у форми 
апотекарске установе или статусне промене, на основу којих се 
обезбеђује, у складу са законом којим се уређује правни положај 
привредних друштава, континуитет права и обавеза из уговорног 
односа са Републичким фондом, лекови на рецепт и одређена вр-
ста помагала могу се издавати осигураним лицима само у органи-
зационим јединицама које су биле обухваћене обавезом издавања 
лекова у време закључења уговора. 

 Члан 77.
Даваоцу здравствених услуга, који није у Плану мреже, нак-

нада за здравствене услуге максилофацијалне хирургије утврђује 
се по наменама као и за здравствене установе које обављају здрав-
ствену делатност на терцијарном нивоу здравствене заштите. 

Члан 78.
Заводу који обавља послове заштите здравља радника (у да-

љем тексту: Завод) накнада за пружање услуга примарне здрав-
ствене заштите осигураним лицима утврђује се према критери-
јумима утврђеним овим правилником за здравствене установе 
примарног нивоа здравствене заштите.

Накнада за плате и накнада трошкова за долазак и одлазак са 
рада утврђује се за број и структуру запослених.

За пружање дијагностичких услуга и услуга из области сто-
матолошке здравствене заштите, уговор се закључује применом 
цена појединачних здравствених услуга које утврђује Републички 
фонд.

На Завод се сходно примењују одредбе члана 21. и чл. 24 –28. 
овог правилника.

План рада Завода мора бити усаглашен са планираном нак-
надом за рад.

Усаглашеност плана рада са планираном накнадом за рад 
утврђује филијала уз претходно мишљење Института за јавно 
здравље. 

 Члан 79.
Даваоцу здравствених услуга  – образовној установи, којој 

је министарство надлежно за послове здравља утврдило испуње-
ност услова за обављање здравствене делатности у здравственој 
станици, утврђује се укупна накнада за примарну и стоматолошку 
здравствену заштиту. 

VI. УГОВАРАЊЕ РАДИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ЦЕНТРАЛИЗОВАНОГ СНАБДЕВАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ 
УСТАНОВА ВАКЦИНАМА И ИМУНОБИОЛОШКИМ 

ПРЕПАРАТИМА

Члан 80.
Ради спровођења обједињеног плана имунизације, Републич-

ки фонд и Институт за јавно здравље закључују уговор о центра-
лизованом снабдевању здравствених установа из Плана мреже 
вакцинамама и имунобиолошким препаратима (осим за антира-
бичну заштиту). 

Члан 81.
Републички фонд закључује са Пастеровим заводом уговор 

ради спровођења континуиране набавке и дистрибуције вакцина 
против беснила и хуманог антирабичног имуноглобулина (серума) 
здравственим установама  – антирабичним станицама на подручју 
Републике Србије.

Набавку вакцина и серума из става 1. овог члана, здравстве-
на установа спроводи у складу са законом којим се уређују јавне 
набавке.

VII. УГОВАРАЊЕ РАДИ СНАБДЕВАЊА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА 
МЕДИЦИНСКО-ТЕХНИЧКИМ ПОМАГАЛИМА

Члан 82.
Републички фонд обезбеђује снабдевање осигураних лица 

медицинско-техничким помагалима, која су утврђена општим ак-
том којим се уређује право на медицинско-техничка помагала која 
се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања.

Снабдевање осигураних лица медицинско-техничким пома-
галима обезбеђује се закључивањем уговора између Републичког 
фонда и испоручиоца медицинско-техничких помагала.

Републички фонд закључује уговор из става 2. овог члана 
прихватањем понуде достављене од стране испоручиоца на осно-
ву јавног позива који се објављује на интернет страници Репу-
бличког фонда.

Право на закључивање уговора има испоручилац медицин-
ско-техничких помагала који испуњава услове да се бави прои-
зводњом, односно прометом медицинских средстава ради издава-
ња медицинско-техничких помагала за личне потребе осигураних 
лица.

Испуњеност услова из става 4. овог члана доказује се: 
1) решењем Агенције за привредне регистре о регистрацији 

испоручиоца као привредног субјекта;
2) решењем министарства надлежног за послове здравља да 

испоручилац може да се бави производњом, односно прометом 
медицинских средстава;

3) решењем Агенције за лекове и медицинска средства Ср-
бије за упис помагала у Регистар медицинских средстава за свако 
помагало које се налази у понуди за закључење уговора и за које је 
прописан упис у регистар медицинских средстава;

4) уговором о пословно-техничкој сарадњи са испоручиоцем 
од кога се врши набавка медицинског средства које је предмет по-
нуде и који има дозволу министарства надлежног за послове здра-
вља за производњу, односно промет медицинског средства. 

Јавним позивом из става 3. овог члана ближе се уређује садр-
жина понуде, достављање понуде, рок у коме се доставља понуда 
и друга питања од значаја за закључивање уговора.

Уговори из става 2. овог члана закључују се за период од јед-
не календарске године.

Највиши износи накнада трошкова за медицинско-техничка 
помагала која се издају на терет средстава обавезног здравственог 
осигурања утврђују се општим актом Републичког фонда, у скла-
ду са законом.

Испоручиоцем медицинско-техничких помагала у смислу 
одредаба овог члана не сматрају се апотеке и здравствене установе 
које врше снабдевање осигураних лица одређеном врстом медицин-
ско-техничких помагала, а које здравствену делатност обављају на 
основу закона и са којима Републички фонд закључује уговор о пру-
жању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања. 

Изузетно од одредаба ст. 2 –9. овог члана уговор о снабде-
вању осигураних лица одређеном врстом медицинско-техничких 
помагала може се закључити у складу са прописима којимa се уре-
ђују јавне набавке

VIII. КОНТРОЛА ИЗВРШАВАЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

Члан 83.
Контрола извршавања уговорних обавеза врши се у складу са 

законом којим се уређује здравствено осигурање.

IX. ФАКТУРИСАЊЕ, НАЧИН ПЛАЋАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ 
УСЛУГА, ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАДА ДАВАОЦА 

ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА И КОНАЧАН ОБРАЧУН НАКНАДЕ

1. Фактурисање и начин плаћања здравствених услуга

Члан 84.
Уговором са даваоцем здравствених услуга, утврђује се пла-

ћање накнада по наменама, у паушалном износу, по појединачним 
ценама здравствених услуга, откупом плана рада, по ДСГ учинку 
и показатељима квалитета или на други начин одређен уговором.
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Члан 85.

Давалац здравствених услуга доставља филијали фактуру за 
пружене здравствене услуге у форми коју је утврдио Републички 
фонд, на начин и по динамици у складу са актом о фактурисању 
који доноси Републички фонд. 

Давалац здравствених услуга, коме се Предрачуном средста-
ва за 2022. годину утврђује накнада за лекове, фактурисање лекова 
набављених у поступку централизоване јавне набавке врши на на-
чин утврђен у члану 24. овог правилника.

Члан 86.
Давалац здравствених услуга доставља филијали електрон-

ску фактуру за пружене здравствене услуге, појединачно за свако 
осигурано лице код којег је наступила болест, повреда или смрт, не-
спровођењем мера безбедности и заштите здравља на раду (повреда 
на раду или професионална болест) и другим случајевима који су 
предвиђени законом којим се уређује здравствено осигурање као 
основ за покретање поступка за накнаду штете Републичком фонду. 

Члан 87.
Давалац здравствених услуга наплаћује од осигураног лица 

прописани износ учешћа осигураних лица у трошковима здрав-
ствене заштите, у складу са општим актом којим се уређује пар-
тиципација.

Средства остварена на начин из става 1. овог члана, у здрав-
ственим установама из Плана мреже са којима се уговара накнада 
за материјалне и остале трошкове користе се за ту намену.

Члан 88.
У току уговорног периода Републички фонд може даваоцу 

здравствених услуга из Плана мреже у зависности од динамике 
остваривања прихода, обезбедити средства путем аванса, најви-
ше до износа 1/12 уговорене накнаде за намену за коју се захтева 
аванс, осим за намене за које је уговорен варијабилни део за које 
се средства обезбеђују у складу са чланом 43. овог правилника.

Оправданост захтева из става 1. овог члана претходно цени 
филијала са којом је давалац здравствених услуга закључио уговор.

Изузетно, даваоцу здравствених услуга из Плана мреже са 
којим је уговорено плаћање по појединачним ценама здравствених 
услуга, у случају обављања делатности под посебним околностима 
услед епидемије, у току уговорног периода Републички фонд може 
обезбедити средства путем аванса у висини 1/12 вредности уговора. 

Члан 89.
Републички фонд може у току уговорног периода даваоцу 

здравствених услуга из Плана мреже, у зависности од динамике 
остваривања прихода, да обезбеди средства путем аванса за наме-
не из члана 61. овог правилника, по захтеву даваоца здравствених 
услуга.

Правдање одобрених средстава авансом врши се доставља-
њем фактуре по осигураном лицу, у складу са актом о фактуриса-
њу који доноси Републички фонд.

У случају да се, по испостављању фактуре, не изврши прав-
дање средстава пренетих авансом у целини, давалац здравствених 
услуга из Плана мреже одмах врши повраћај средстава Републич-
ком фонду. 

Члан 90.
Давалац здравствених услуга из Плана мреже је у обавези да 

пренета средства за уговорену намену користи наменски према 
накнадама утврђеним уговором.

Давалац здравствених услуга из Плана мреже из пренетих 
средства за одређену уговорену намену измирује обавезе према 
свим повериоцима, у року доспећа, односно у валути плаћања у 
складу са законом којим се уређују рокови измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Републички фонд врши директно плаћање у складу са ин-
струкцијом којом се уређује ефикасније управљање системом фи-
нансирања здравствене заштите и контроле трошкова лечења оси-
гураних лица Републичког фонда.

Накнада која се обезбеђује здравственим установама за леко-
ве и медицинска средства у смислу члана 60. став 1. овог правил-
ника, измирује се делом у износу извршених директних плаћања 
од стране Републичког фонда из накнада за лекове и медицинска 
средства које су утврђене Предрачуном средстава за 2022. годину. 

2. Извршење плана рада здравствене установе из Плана 
мреже

Члан 91.
Мишљење о извршењу плана рада здравствене установе за 

сваки квартал и по истеку године даје здравствена установа која 
обавља делатност јавног здравља и доставља филијали и здрав-
ственој установи. 

Оцену извршења плана рада здравствене установе за шест 
месеци и по истеку године даје филијала на основу мишљења из 
става 1. овог члана.

Оцену о извршењу плана рада Института за јавно здравље и 
Пастеровог завода за период јануар –децембар 2022. године, даје 
Републички фонд.

3. Обрачун припадајуће накнаде здравственој установи из 
Плана мреже

Члан 92.
Обрачун припадајуће накнаде по закљученом уговору врши 

Републички фонд, односно филијала која је закључила уговор са 
здравственом установом. 

Обрачун припадајуће накнаде из става 1. овог члана врши се 
за шест месеци и по коначном обрачуну, на основу:

1) извршених и фактурисаних здравствених услуга, издатих 
лекова на рецепт, помагала и осталих преузетих обавеза;

2) остваривања финансијског плана за годину за коју су за-
кључени уговори;

3) извештаја о контроли извршавања уговорних обавеза.
За период јануар –март и јануар –септембар врши се запи-

сничко усаглашавање књиговодствених евиденција.
Обрачун припадајуће накнаде из варијабилног дела накнаде 

здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здрав-
ствене заштите врши се у складу са чл. 43 –56. овог правилника. 

Члан 93.
Здравственој установи умањује се уговорена накнада за из-

нос уговорене партиципације, односно за учешће осигураних лица 
у трошковима здравствене заштите. 

Уговорена накнада за материјалне трошкове умањује се 
здравственој установи за све износе рефундираних средстава оси-
гураним лицима од стране филијале које су извршене због неосно-
ване наплате здравствених услуга од стране здравствене установе.

У случају неопходне набавке дефицитарног лека од стране 
осигураног лица у току стационарног или амбулантног лечења, 
рефундацију средстава осигураном лицу врши матична филијала 
без умањивања накнаде здравственој установи. 

Здравственој установи умањује се уговорена и призната нак-
нада за материјалне трошкове за све износе рефундираних сред-
става осигураним лицима од стране филијале због неизвршавања 
уговорених услуга од стране здравствене установе у року који је 
утврђен за пружање здравствених услуга, а што је имало за после-
дицу плаћање осигураног лица здравствене услуге другом даваоцу 
здравствених услуга. 

Здравственој установи код које се плаћање врши по поједи-
начној цени здравствене услуге, у случајевима из ст. 2. и 4. овог 
члана, који за последицу имају рефундацију средстава осигураним 
лицима од стране филијале, укупна уговорена и призната накнада 
умањује се у висини рефундираних средстава.

На основу спроведене контроле извршавања уговорних оба-
веза за 2021. годину, у складу са законом којим се уређује здрав-
ствено осигурање, уговорена, односно призната накнада здрав-
ственој установи умањује се из наменских средстава опредељених 
за исту намену код које је у поступку контроле утврђена неправил-
ност за текућу годину.

4. Коначан обрачун трошкова за 2022. годину са здравственом 
установом из Плана мреже

Члан 94.
Укупна накнада здравственој установи обухвата накнаду 

утврђену Предрачуном средстава за 2022. годину и накнаду која 
се обезбеђује поред средстава утврђених предрачуном, у складу са 
одредбама овог правилника.
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Здравственој установи којој је накнада утврђена Предрачу-
ном средстава за 2022. годину, коначним обрачуном, осим за сто-
матолошку делатност, признаје се укупна накнада и то за: 

1) плате и накнаде плата  – у висини обрачунатих средстава за 
ову намену за запослене у складу са чланом 13. овог правилника, 
са припадајућим порезима и доприносима, у складу са важећим 
прописима;

2) трошкове превоза за долазак и одлазак са рада запослених 
 – у висини обрачунатих средстава за превоз са обрачунатим по-
резима за запослене који користе превоз за долазак и одлазак са 
рада; 

3) исхрану болесника  – у висини вредности обрачунских рас-
хода исказаних у примљеним фактурама за 2022. годину у здрав-
ственој установи за осигурана лица, највише у висини уговорених 
средстава за ову намену, a код здравствених установа код којих 
обрачунски расход прелази висину уговорене накнаде, уз захтев 
здравствене установе и детаљно образложење са позитивним ми-
шљењем филијале, признавање накнаде по коначном обрачуну 
врши се у висини обрачунског расхода;

4) трошкове енергената  – у висини контролисаних вредности 
које се односе на капацитете здравствене установе намењене пру-
жању уговорене здравствене заштите, а исказаних у примљеним 
фактурама за 2022. годину у здравственој установи и умањених за 
наплаћене рефакције, највише у висини уговорених средстава за 
ове намене; 

5) накнада за материјалне и остале трошкове признаје се:
(1) у висини вредности обрачунских расхода без отпремнина, 

јубиларних награда и других примања из члана 17. овог правил-
ника, умањених за партиципацију исказану у фактури и за износ 
рефундација трошкова наплаћених здравствених услуга, који се 
извршавају у функцији пружања осигураним лицима услуга из 
плана рада,

(2) накнада за материјалне и остале трошкове утврђена на на-
чин из ове тачке највише до висине уговорених средстава без от-
премнина, јубиларних награда и других примања из члана 17. овог 
правилника, умањених за уговорени износ партиципације,

(3) средства за отпремнине, јубиларне награде и друга при-
мања из члана 17. овог правилника  – у висини обрачунатих сред-
става здравствене установе;

6) лекове у здравственој установи  – у висини вредности 
утрошака исказаних у фактурама здравствене установе, не већих 
од висине вредности стварних утрошака исказаних у материјал-
ном књиговодству здравствене установе, а највише у висини уго-
ворених средстава. Изузетно, специјалној болници за плућне бо-
лести која у лечењу осигураних лица користи антитуберкулотике 
друге линије, накнада за антитуберкулотике признаје се у висини 
вредности исказаних у фактурама за испоручене антитуберкуло-
тике друге линије здравственој установи, према документованим 
испорукама у прилогу фактуре; 

7) санитетски и медицински потрошни материјал:
(1) здравственој установи примарног нивоа здравствене за-

штите  – у висини вредности стварних утрошака исказаних у ма-
теријалном књиговодству здравствене установе, највише у висини 
уговорених средстава,

(2) здравственој установи секундарног и терцијарног нивоа 
здравствене заштите  – у висини вредности утрошака исказаних 
у фактури здравствене установе, не већих од висине вредно-
сти стварних утрошака исказаних у материјалном књиговодству 
здравствене установе, а највише до висине уговорене накнаде и 
то за:

 – санитетски и медицински потрошни материјал који се на-
бавља у поступку централизоване јавне набавке, у висини вредно-
сти утрошака исказаних у фактури здравствене установе, не већих 
од висине вредности стварних утрошака исказаних у материјал-
ном књиговодству здравствене установе,

 – санитетски и медицински потрошни материјал који наба-
вљају здравствене установе, у висини вредности утрошака иска-
заних у фактури здравствене установе, не већих од висине вред-
ности стварних утрошака исказаних у материјалном књиговодству 
здравствене установе, а највише до висине уговорене накнаде, 
тако да ти утрошци у збиру са утрошцима санитетског и медицин-
ског потрошног материјала набављеног у поступку централизова-
не јавне набавке не прелазe износ средстава која су укупно опреде-
љена на позицији санитетски и медицински потрошни материјал;

8) крв и лабилне продукте од крви  – у висини вредности 
утрошака исказаних у фактурама здравствене установе, а најви-
ше до стварног утрошка исказаног у материјалном књиговодству 
здравствене установе;

9) имплантате у ортопедији  – ендопротезе, остали уградни 
материјал у ортопедији, уградни материјал у кардиохирургији, 
стентове, pacemakere и електроде, графтове, остали уградни ма-
теријал  – у висини вредности утрошака исказаних у фактурама 
здравствене установе, а највише до стварног утрошка исказаног у 
материјалном књиговодству здравствене установе;

10) цитостатике са Листе лекова и лекове за хемофилију, ле-
кове са Листе Ц за које Републички фонд спроводи поступак јавне 
набавке  – у висини утрошака исказаних у фактурама здравствених 
установа, а највише до стварног утрошка исказаног у материјал-
ном књиговодству здравствене установе;

11) дијализни материјал и лек за дијализу, из општег акта 
Републичког фонда којим су утврђени стандарди материјала за 
дијализу  – у висини утрошака исказаних у фактури, а највише до 
стварног утрошка исказаног у материјалном књиговодству здрав-
ствене установе;

12) средства за лекове, медицинска средства и средства за 
остале намене која су здравственој установи овим правилником 
утврђена поред накнаде одређене Предрачуном средстава за 2022. 
годину  – у висини вредности испостављених фактура по осигура-
ном лицу, а највише до стварног утрошка исказаног у материјал-
ном књиговодству здравствене установе.

Податке из става 2. тач. 1) –5) и тачке 7) овог члана здравстве-
на установа доставља на прописаним обрасцима потписаним и 
овереним од стране одговорних лица у здравственој установи.

Здравственим установама, са којима се уговара варијабилни 
део накнаде, накнаде за лекове, санитетски и медицински потро-
шни материјал, материјалне и остале трошкове и енергенте при-
знају се у складу са ставом 2. тач. 4) –7) овог члана умањене за 
износ средстава које је здравствена установа распоредила за ове 
намене у оквиру оствареног ДСГ учинка и показатеља квалитета, 
а највише до висине уговорених средстава за 2022. годину.

Варијабилни део накнаде, по коначном обрачуну за 2022. го-
дину, признаје се у зависности од ДСГ учинка и показатеља ква-
литета. 

Ако су обрачунски расход, фактурисана вредност или ствар-
ни утрошак, исказан у материјалном књиговодству здравствене 
установе, за намене из става 2. тач. 4) –7) овог члана и ст. 4. и 5. 
овог члана, изнад уговорене накнаде, признаје се сразмерни износ 
до нивоа обрачунских расхода, фактурисане вредности или ствар-
ног утрошка исказаног у материјалном књиговодству здравствене 
установе, а највише до укупних предрачунских средстава за ове 
намене која су уговорена на примарном, секундарном и терцијар-
ном нивоу здравствене заштите.

Члан 95.
Апотеци се коначним обрачуном признаје укупна накнада у 

висини фактурисане вредности.
Набавна вредност лекова и помагала умањује се за износе 

свих попуста, исказаних у фактури добављача.

Члан 96.
Коначним обрачуном дому здравља признаје се укупна нак-

нада за стоматолошке услуге за 2022. годину и то:
1) плате и накнаде плата за запослене  – у складу са чланом 

94. став 2. тачка 1) овог правилника; 
2) трошкови превоза за долазак и одлазак са рада запослених 

 – у складу са чланом 94. став 2. тачка 2) овог правилника; 
3) остали директни и индиректни трошкови  – највише до ви-

сине уговорене накнаде за ову намену која је претходно умањена 
за уговорени износ партиципације и за рефундације (без oтпрем-
нина, јубиларних награда и других примања из члана 17. овог пра-
вилника), и то за: 

(1) лекове у висини утрошака за осигурана лица за ове наме-
не исказаних у материјалном књиговодству здравствене установе, 
а санитетски и медицински потрошни материјал у висини утро-
шака за осигурана лица за ове намене исказаних у материјалном 
књиговодству здравствене установе,

(2) материјалне и остале трошкове  – у висини вредности об-
рачунских расхода здравствене установе за 2022. годину насталих 
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у лечењу осигураних лица, умањених за партиципацију исказану у 
фактури и за износ рефундација, а највише до висине преосталог 
дела умањене уговорене накнаде за остале директне и индиректне 
трошкове. 

Отпремнине, јубиларне награде и друга примања из члана 
17. овог правилника признају се за запослене у стоматолошкој 
здравственој заштити у висини обрачунатих средстава здравстве-
не установе.

Здравственој установи из члана 23. став 1. овог правилника, 
коначним обрачуном за 2022. годину, накнада се утврђује у складу 
са ставом 1. овог члана укључујући и средства за енергенте.

Здравственој установи из члана 23. став 4. овог правилника, 
коначним обрачуном за 2022. годину, накнада се утврђује у складу 
са ставом 1. овог члана.

Здравственој установи из члана 23. став 2. овог правилника, 
средства за стоматолошке услуге признају се у висини фактуриса-
не вредности за 2022. годину.

На здравствене установе из овог члана сходно се примењује 
члан 94. став 3. овог правилника. 

Члан 97.
Здравственој установи из члана 70. овог правилника угово-

рена накнада за 2022. годину признаје се у висини испостављених 
фактура за пружене здравствене услуге осигураним лицима, нај-
више до нивоа уговорене накнаде.

Здравственој установи која обавља делатност трансфузије 
крви здравствене услуге „претрага регистра давалаца матичних 
ћелија хематопоезе са проширеним ХЛА тестирањем (1. фаза)” и 
„додатна потврдна тестирања код одабраних давалаца матичних 
ћелија хематопоезе (2. фаза)” признају се у висини вредности ис-
постављених фактура.

Члан 98.
Здравственој установи специјализованој за продужену реха-

билитацију, накнада за стационарну рехабилитацију признаје се 
у висини вредности испостављених фактура по осигураном лицу 
за ове намене за реализовани број болесничких дана у оквиру по-
стељног фонда утврђеног Планом мреже умањених за фактуриса-
ну партиципацију.

Поред накнаде из става 1. овог члана здравственој устано-
ви специјализованој за продужену рехабилитацију признају се и 
средства за реализовани број болесничких дана пратилаца осигу-
раних лица. 

Накнада за амбулантно  – поликлиничке услуге признаје се у 
висини вредности испостављених фактура, највише до уговореног 
износа средстава. 

Здравственој установи специјализованој за продужену реха-
билитацију, накнада за болничко лечење признаје се у складу са 
чланом 94. овог правилника. 

Члан 99.
Здравственој установи која обавља делатност јавног здравља 

услуге микробиологије признају се у висини фактурисане вредно-
сти умањених за фактурисану партиципацију.

За услуге епидемиологије признаје се фактурисана вредност 
пружених услуга до висине уговорене накнаде за ове намене.

За услуге социјалне медицине признаје се вредност изврше-
них послова и задатака на основу оцене о испуњености плана рада 
здравствене установе по врсти послова и задатака, највише до ви-
сине уговорене накнаде. 

Накнада за трошкове управљања медицинским отпадом, при-
знаје се у висини исказаних стварних трошкова за ту намену од 
стране здравствене установе, највише до висине уговорене накна-
де за трошкове управљања медицинским отпадом.

Здравственој установи из члана 69. став 6. признају се сред-
ства за плате и накнаде плата и трошкови превоза за долазак и 
одлазак са рада запослених у складу са чланом 94. став 2. тач. 1) 
и 2) овог правилника, средства за материјалне и остале трошкове 
и средства за енергенте у висини обрачунских расхода, а средства 
за лабораторијски материјал у висини утрошка за осигурана лица 
највише до висине уговорене накнаде. 

Члан 100.
Институту за јавно здравље и Пастеровом заводу накнада 

за вакцине и серуме признаје се у висини вредности исказаних у 

фактурама за испоручене вакцине здравственим установама, пре-
ма документованим испорукама у прилогу фактуре, у складу са 
уговором закљученим са овим здравственим установама. 

Члан 101.
Војномедицинској установи која обавља делатност на терци-

јарном нивоу здравствене заштите признаје се и накнада: 
1) за плате и накнаде плата и накнаде трошкова за долазак и 

одлазак са рада - највише до висине уговорених средстава;
2) за енергенте, исхрану и материјалне трошкове  – у складу 

са чланом 94. овог правилника.

Члан 102.
Установи социјалне заштите признаје се накнада у висини 

испостављених фактура, највише до нивоа уговорених средстава 
за 2022. годину. 

Члан 103.
Заводу за хитну медицинску помоћ накнада за плате и накна-

де плата, накнада трошкова превоза за долазак и одлазак са рада, 
накнада за индиректне трошкове (енергенти, материјални и оста-
ли трошкови), признају се на начин утврђен чланом 94. став 2. тач. 
1), 2), 4) и 5) овог правилника.

Заводу за хитну медицинску помоћ накнада за лекове и меди-
цинска средства признају се у висини утрошака исказаних у мате-
ријалном књиговодству здравствене установе.

На здравствену установу из става 1. овог члана сходно се 
примењује члан 94. став 3. овог правилника.

 Члан 104.
Коначан обрачун накнаде са здравственом установом спрово-

ди филијала у оквиру рока за израду завршног рачуна здравствене 
установе.

Здравствена установа може да изјави приговор филијали на-
редног дана од дана достављања коначног обрачуна, ако коначан 
обрачун није спроведен у складу са одредбама овог правилника.

Филијала и здравствена установа су у обавези да потпи-
шу коначан обрачун о признатој накнади, ако је коначан обрачун 
спроведен у складу са одредбама овог правилника. 

О приговору из става 2. овог члана одлучује Републички 
фонд по хитном поступку и о коначном предлогу обавештава 
здравствену установу. 

Обострано потписан коначан обрачун који је саставила фи-
лијала са здравственом установом, у складу са актима Републич-
ког фонда и закљученим уговором је коначни обрачун за филијалу 
и за здравствену установу. 

Коначним обрачуном утврђује се коначна накнада здравстве-
ној установи по закљученом уговору која је основ за спровођење 
књиговодствене евиденције у филијали и здравственој установи.

5. Обрачун припадајуће накнаде даваоцу здравствених услуга 
који није у Плану мреже

Члан 105.
Даваоцу здравствених услуга који није у Плану мреже, при-

падајућа уговорена накнада признаје се у висини испостављених 
фактура за пружене услуге осигураним лицима, до висине уговора.

Изузетно, даваоцу здравствених услуга из чл. 77. и 78. овог 
правилника, припадајућа уговорена накнада признаје се у складу 
са чланом 94. овог правилника по накнадама које су уговорене.

Даваоцу здравствених услуга из члана 79. овог правилника 
признаје се накнада посебно за примарну здравствену заштиту, а 
посебно за стоматолошку здравствену заштиту, у висини испоста-
вљених фактура. 

Са испоручиоцима добара и другим даваоцима здравствених 
услуга спроводи се периодично записничко усаглашавање евиденција. 

X. ИЗМЕНЕ УГОВОРА

Члан 106.
Поред случајева из чл. 20. и 41. овог правилника, уговорне 

стране имају право да покрену иницијативу за измену закљученог 
уговора.

Иницијативу за измену уговорене накнаде по наменама да-
валац здравствених услуга може да покрене након испостављања 
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фактура за први, други и трећи квартал уговорног периода, а изу-
зетно и после испостављања фактура за одређени квартал уз об-
разложење здравствене установе и мишљење надлежне филијале.

 Давалац здравствених услуга иницијативу за измену угово-
рене накнаде након периода из става 2. овог члана може поднети 
уз уважавање буџетског календара и рокова за доношење општих 
аката којим се утврђују елементи за уговарање здравствене зашти-
те за наредну годину.

Ако поступак за измену уговора покреће давалац здравстве-
них услуга, образложену иницијативу доставља филијали са којом 
је закључио уговор.

Давалац здравствених услуга, подносилац иницијативе за 
измену уговора, захтев заснива на критеријумима дефинисаним 
овим правилником, стварним потребама и реалним плановима, 
које правда фактурама, прокњиженим обрачунским расходима и 
утрошцима исказаним у веродостојној документацији.

Филијала иницијативу даваоца здравствених услуга за изме-
ну уговора доставља Дирекцији Републичког фонда са образложе-
ним мишљењем и анализом.

Републички фонд, односно филијала може покренути ини-
цијативу за измену уговора која је заснована на критеријумима из 
овог правилника, анализама и релевантној документацији. 

У случају прихватања иницијативе за измену уговора са да-
ваоцем здравствених услуга закључује се анекс уговора и по по-
треби врши одговарајућа измена у плану рада, односно понуди 
која садржи врсту и обим здравствених услуга. 

У току уговорног периода, давалац здравствених услуга са 
којим се уговарају накнаде по наменама, може покренути иници-
јативу за закључење анекса уговора којим се врши пренамена на 
начин да се увећање једне накнаде врши у износу појединачног 
умањења друге накнаде или збира умањења других накнада.

Изузетно филијала може да предложи увећање накнаде по 
одређеној намени ако на основу анализе фактурисане вредности, 
утрошака или обрачунских расхода утврди да је иницијатива дава-
оца здравствених услуга са којим се уговарају накнаде по намена-
ма оправдана, односно да није могућа пренамена из става 9. овог 
члана.

Ако здравствена установа не испуњава обавезу из члана 11. 
став 2. овог правилника, односно ако не доставља исправне по-
датке о залихама, набавкама и утрошцима лекова и медицинских 
средстава, у складу са инструкцијом којом се уређује ефикасније 
управљање системом финансирања здравствене заштите и контро-
ле трошкова лечења осигураних лица Републичког фонда, Репу-
блички фонд неће закључивати анексе уговора ради увећања нак-
нада за наведене намене.

У случају неприхватања иницијативе за измену уговора, Ре-
публички фонд, односно филијала је у обавези да даваоца здрав-
ствених услуга обавести о разлозима неприхватања.

XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 Члан 107.
За здравствене установе у јавној својини које се у току 2021. 

године, услед статусних промена, (укидање, спајање, подела) кон-
ституишу као нови субјекти уписом у регистар код надлежног ор-
гана, накнада се утврђује на основу критеријума из овог правил-
ника, према типу здравствене установе.

Висину накнаде, као основ за закључивање уговора са здрав-
ственим установама из става 1. овог члана, утврђује филијала по 
спроведеном обрачуну за период за који се уговара здравствена 
заштита до висине средстава која су пре статусне промене здрав-
ственој установи утврђена предрачуном средстава по наменама.

Филијала закључује са новим субјектом уговор, на основу 
кога се врши измена у предрачуну средстава. 

Члан 108.
Са даваоцем здравствених услугa, који није у Плану мреже, 

са којим је у 2021. години закључен уговор ради пружања здрав-
ствених услуга лечења неплодности поступцима биомедицински 
потпомогнутог оплођења (у даљем тексту: БМПО) и услуга хипер-
баричне оксигенације, а који не закључи уговор за 2022. годину, 
Републички фонд може да закључи анекс уговора о продужењу 
важења уговора из 2021. године до завршетка лечења осигураних 
лица чије је лечење започело у 2021. години. 

Под започетим лечењем БМПО у смислу става 1. овог члана 
подразумева се фаза лечења у којој је заказан први консултативни 
преглед код даваоца здравствених услуга БМПО на основу списка 
осигураних лица-жена који утврђује Републички фонд. 

Анекс уговора о продужењу важења уговора закључује се по 
истим ценама које су за здравствене услуге из става 1. овог члана 
уговорене за 2021. годину.

Члан 109.
Ради обезбеђивања континуитета у снабдевању осигураних 

лица лековима, медицинско-техничким помагалима, пружања услу-
га БМПО, пружања услуга хипербаричне оксигенације, апотека, ис-
поручилац медицинско-техничких помагала, давалац здравствених 
услуга БМПО и давалац здравствених услуга хипербаричне оксиге-
нације, који нису у Плану мреже, могу од 1. јануара 2022. године да 
издају лекове, издају медицинско-техничка помагала, пружају услу-
ге БМПО и услуге хипербаричне оксигенације до закључења уго-
вора за 2022. годину, под условима утврђеним уговором који је ва-
жио за 2021. годину, ако ти услови нису у супротности са одредбама 
овог правилника и ако кумулативно испуњавају следеће услове:

1) да су били у уговорном односу са Републичким фондом у 
2021. години;

2) да је уговор из тачке 1) овог става био важећи на дан 31. 
децембра 2021. године;

3) да намеравају да закључе уговор са Републичким фондом 
за 2022. годину.

 Ако даваоци здравствених услуга који су пружали здравстве-
не услуге из става 1. овог члана, не закључе уговор за 2022. го-
дину, а природа лечења то захтева, сходно се примењују одредбе 
члана 108. овог правилника. 

Члан 110.
На основу одредаба овог правилника уговори се закључују 

до 31. јaнуара 2022. године.
Уговори којим се осигураним лицима обезбеђују здравстве-

не услуге из члана 76. став 1. овог правилника, као и уговори са 
апотекама, које на основу јавно-приватног партнерства, односно 
закупа организационих јединица апотеке у јавној својини, од стра-
не апотеке у приватној својини, којим се обезбеђује доступност 
фармацеутске здравствене заштите осигураним лицима, могу се 
закључити у току календарске године.

У току календарске године могу се закључити уговори са 
здравственим установама у јавној својини које се конституишу 
уписом у регистар код надлежог органа на основу статусних про-
мена из члана 107. овог правилника. 

Члан 111.
 Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2022. године.

Број 110-00-00359/2021-05
У Београду, 30. децембра 2021. године

Министар,
др Златибор Лончар, с.р.

Прилог 1.
Назив 
конта

Списак материјалних и осталих трошкова који се финансирају из 
средстава обавезног здравственог осигурања

414300 Отпремнине и помоћи*
414311 отпремнина приликом одласка у пензију
414314 помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице
*Наведени трошкови се односе на уговорени број запослених 

414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице 
и друге помоћи запосленом*

414411 помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице* 
414419 остале помоћи запосленим радницима*
* На наведеним контима признају се трошкови солидарне помоћи у складу 
са Посебним колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач 
Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, који 
се обезбеђују на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Наведени 
трошкови односе се на уговорене раднике.
416100 Награде запосленима и остали посебни расходи
416111 јубиларне награде*
*Наведени трошкови се односе на уговорени број запослених 
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421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга
421111 трошкови платног промета* и
421121 трошкови банкарских услуга*
* Наведени трошкови односе се на трансакције на буџетском подрачуну 
здравствене установе.
421300 Комуналне услуге 
421311 услуге водовода и канализације
421321 дератизација
421322 димњачарске услуге
421323 услуге заштите имовине**
421324 одвоз отпада*
421325 услуге чишћења**
*На наведеном конту признају се и трошкови одвожења и уништавања 
медицинског отпада. Здравственим установама из Плана мреже (примарна, 
секундарна и терцијарна здравствена заштита) које обављају уништавања 
медицнског отпада за друге здравствене установе признају се трошкови 
управљања медицинским отпадом, док се здравственим установама из Плана 
мреже (примарна, секундарна и терцијарна здравствена заштита) којима друге 
здравствене установе из Плана мреже (примарна, секундарна и терцијарна 
здравствена заштита) врше уништавање медицинског отпада признају само 
трошкови одлагања медицинског отпада.Tрошкови управљања медицинским 
отпадом односе се на све трошкове настале управљањем медицинским отпадом 
осим на трошкове неуговорених радника који обављају ову врсту посла. 
**Наведени трошкови, односно трошкови чишћења и физичко-техничког 
обезбеђења (које установа обезбеђује ангажовањем других правних лица за 
обављање наведених послова) обезбеђују се на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања у износу минималне плате са порезом и доприносима 
на терет радника и послодавца за број техничких и помоћних радника који 
представља разлику између броја техничких и помоћних радника утврђеног 
нормативом кадра и броја техничких и помоћних радника који су уговорени са 
Републичким фондом, клиничким центрима и клиничко-болничким центрима 
највише до двоструког износа средстава који је утврђен на овај начин. Наведено 
се односи само на здравствене установе које имају са Републичким фондом мањи 
број уговореног техничког и помоћног кадра од броја који је утврђен нормативом 
наведеног кадра. Наведени број радника утврђује се на почетку године приликом 
достављања плана рада од стране здравствене установе из планско извештајних 
табела које се односе на кадар у здравственој установи на које је позитивно 
мишљење доставио завод за јавно здравље. 
421400 Услуге комуникације 
421411 телефон, телекс и телефакс
421412 интернет
421414 услуге мобилног телефона
421421 услуге пошта 
421422 услуге доставе 
421429 остале ПТТ услуге
421500 Трошкови осигурања 
421511 oсигурање зграда
421512 oсигурање возила
421513 осигурање опреме
421519 осигурање остале дугорочне имовине
421521 осигурање запослених у случају несреће на раду*
*Наведени трошкови се односе на уговорени број запослених 
422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 
422311 дневница (исхрана) за путовање у оквиру редовног рада*
422321 трошкови путовања у оквиру редовног рада (авион, аутобус, воз)*
422331 трошкови смештаја на путовању у оквиру редовног рада*
*Наведени трошкови односе се на трошкове настале пружањем здравствене 
заштите у току редовног рада од стране уговорених радника (нпр. трошкови 
настали радом мобилног мамографа/мобилног флорографа, санитетски превоз).
423200 Компјутерске услуге 
423212 услуге за одржавање софтвера
423221 услуге одржавања рачунара
423300 Услуге образовања и усавршавања запослених
423311 услуге образовања и усавршавања запослених*
* Наведени трошкови односе се на трошкове специјализација и ужих 
специјализација за уговорене раднике (трошкове полагања специјалистичких 
испита, овере семестара, школарине, образаца индекса и диплома).
423400 Услуге информисања
423432 објављивање тендера и информативних огласа
423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 
423611 прање веша*
*Наведени трошкови односе се само на здравствене установе које немају кадровске 
и техничке ресурсе за обављање наведеног посла
424300 Медицинске услуге 
424311 здравствена заштита по уговору*
424331 услуге јавног здравства - инспекција и анализа

424341 лабораторијске услуге за услуге из Плана рада које не могу да се пруже у 
здравственој установи

424351 остале медицинске услуге за пружање услуге уговореним радницима који 
су изложени специфичним условима рада

*Наведени конто односи се на трошкове накнаде за рад по основу уговора о 
допунском раду лекара за пружене услуге из Плана рада које здравствена установа 
није могла обезбедити заснивањем радног односа са лекаром, односно у складу 
са кадровским планом. Вредност трошкова утврђује се за нето накнаду у складу 
са важећим прописима - према коефицијентима и цени рада која се односи на 
одговарајући кадровски профил здравственог радника за који је систематизовано 
конкретно радно место, а бруто накнада у складу са прописаним за обрачун 
утврђене нето накнаде у бруто износу.
425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката *
425111 зидарски радови
425112 столарски радови
425113 молерски радови
425114 радови на крову
425115 радови на водоводу и канализацији
425116 централно грејање
425117 електричне инсталације
425118 радови на комуникацијским инсталацијама
425119 остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда
425191 текуће поправке и одржавање осталих објеката
* Наведени трошкови односе се искључиво на текуће поправке и одржавање зграда 
и објеката и не могу се односити на трошкове прописане чл. 12, 13. и 17. Закона 
о здравственој заштити. На терет средстава обавезног здравственог осигурања 
признају се они трошкови текућих поправки и одржавања чија укупна вредност 
(услуге, односно уложеног рада и утрошене робе) не мења књиговодствену 
вредност зграда, односно објеката.
425200 Текуће поправке и одржавање опреме *
425210 текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај
425211 Механичке поправке
425212 Поправке електричне и електронске опреме
425213 Лимарски радови на возилима
425220 текуће поправке и одржавање административне опреме
425221 Намештај
425222 Рачунарска опрема
425223 Опрема за комуникацију
425224 Електронска и фотографска опрема
425225 Опрема за домаћинство и угоститељство
425226 Биротехничка опрема
425227 Уградна опрема
425250 текуће поправке и одржавање медицинске и лабораторијске опреме
425251 Текуће поправке и одржавање медицинске опреме
425252 Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме
425253 текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената

425290 текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и 
немоторне опреме

425291 текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и 
немоторне опреме

* Наведени трошкови односе се искључиво на текуће поправке и одржавање 
опреме и не могу се односити на трошкове прописане чл. 12, 13. и 17. Закона 
о здравственој заштити. На терет средстава обавезног здравственог осигурања 
признају се они трошкови текуће поправке и одржавања чија укупна вредност 
(услуге, односно уложеног рада и утрошене робе) не мења књиговодствену 
вредност опреме на којој се изводи текућа поправка и одржавање. 
426100 Административни материјал 
426110 канцеларијски материјал 
426120 одећа, обућа и униформе 
426121 расходи за радну униформу 
426122 службена одећа
426123 униформе
426124 ХТЗ опрема
426400 Материјали за саобраћај
426413 уља и мазива
426491 остали материјал за превозна средства (резервни делови и гуме)
426500 Материјал за очување животне средине и науку
426591 Остали материјали за очување животне средине и науку*
На наведеном конту признају се само трошкови настали набавком материјала за 
одлагање медицинског отпада (кесе, канте..)
426700 Медицински и лабораторијски материјали 
426791 остали медицински и лабораторијски материјали*
*Наведени трошкови односе се искључиво на медицински и лабараторијски 
материјал према списку медицинских средстава који се не приказују кроз 
електронску фактуру са портала Републичког фонда.
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426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 
426811 хемијска средства за чишћење
426812 инвентар за одржавање хигијене
426819 остали материјал за одржавање хигијене
426900 Материјали за посебне намене 
426911 потрошни материјал 
426912 резервни делови
426913 алат и инвентар

426914 со за путеве 
465100 Остале текуће дотације и трансфери
465112 Остале текуће дотације и трансфери*
*Наведени конто односи се на трошкове финансирања обавезе запошљавања особа 
са инвалидитетом
482100 Остали порези 
482131 регистрација возила
482211 обавезне таксе (републичке таксе приликом регистрације возила)

Прилог 2.

СПИСАК ДСГ СА ТЕЖИНСКИМ КОЕФИЦИЈЕНТИМА

0 Ванстандардне/некласификоване главне дијагностичке категорије Kоефицијенти
Корективни фактор 

за педијатријске 
случајеве*

A01Z Трансплантација јетре 35.24 100%
A03Z Трансплантација плућа или срца и плућа 27.01 100%
A05Z Трансплaнтација срца 31.73 100%
A06A Трахеостомија са вентилаторном подршком >95 сати, са врло тешким КК 45.83 100%

A06B Трахеостомија са вентилаторном подршком >95 сати, без врло тешких КК или Трахеостомија/вентилација >95 сати са врло 
тешким КК 19.98 124%

A06C Вентилаторна подршка >95 сати без врло тешких КК 11.15 110%
A06D Трахеостомија, без врло тешких КК 8.05 100%
A07Z Алогена трансплантација коштане сржи 17.51 182%
A08A Аутогена трансплантација коштане сржи, са врло тешким КК 8.32 176%
A08B Аутогена трансплантација коштане сржи, без врло тешких КК 4.75 80%
A09A Трансплантација бубрега са трансплантацијом панкреаса, или са врло тешким КК 9.62 100%
A09B Трансплантација бубрега, искључујући трансплантацију панкреаса, без врло тешких КК 7.50 100%
A10Z Уградња вештачке потпоре у комору 62.46 100%
A11A Уградња спиналног апарата за инфузију, са врло тешким КК 8.67 100%
A11B Уградња спиналног апарата за инфузију, без врло тешким КК 4.37 100%
A12Z Уградња уређаја за неуростимулацију 3.90 100%
A40Z Екстракорпорална мембранска оксигенација (EKMO) 42.05 100%

1 Болести и поремећаји нервног система
B01A Ревизија вентрикуларног шанта, са врло тешким или тешким КК 3.55 92%
B01B Ревизија вентрикуларног шанта, без врло тешких и тешких КК 2.56 92%
B02A Кранијалне процедуре, са врло тешким КК 8.05 137%
B02B Кранијалне процедуре, са тешким КК 5.31 114%
B02C Кранијалне процедуре, без врло тешких или тешких КК 4.09 95%
B03A Процедуре на кичменом стубу (спиналне процедуре), са врло тешким или тешким КК 7.06 100%
B03B Процедуре на кичменом стубу (спиналне процедуре), без врло тешких или тешких КК 3.03 100%
B04A Екстракранијалне процедуре на крвним судовима, са врло тешким КК 4.96 100%
B04B Екстракранијалне процедуре на крвним судовима, без врло тешких КК 2.41 100%
B05Z Хируршки захват на карпалном тунелу (декомпресија n.medianus-a) 0.45 100%
B06A Процедуре код церебралне парализе, мишићне дистрофије, неуропатије, са КК 5.60 109%
B06B Процедуре код церебралне парализе, мишићне дистрофије, неуропатије, без КК 1.44 155%
B07A Процедуре на периферним и кранијалним нервима и друге процедуре на нервом систему са КК 3.81 100%
B07B Процедуре на периферним и кранијалним нервима и друге процедуре на нервом систему без КК 1.37 109%
B40Z Плазмафереза са неуролошком болести, исти дан 0.16 100%
B41Z Телеметријски ЕЕГ мониторинг 1.69 80%
B42A Дијагностички поступак на нервном систему са вентилаторном подршком, са врло тешким КК 8.04 100%
B42B Дијагностички поступак на нервном систему са вентилаторном подршком, без врло тешких КК 4.76 114%
B60A Акутна параплегија/квадриплегија са или без оперативног поступка са врло тешким КК 11.14 100%
B60B Акутна параплегија/квадриплегија са или без оперативног поступка без врло тешких КК 4.66 100%
B61A Стања кичмене мождине са или без оперативног поступка са врло тешким или тешким КК 6.77 100%
B61B Стања кичмене мождине са или без оперативног поступка без врло тешких или тешких КК 2.00 100%
B62Z Афереза 0.25 80%
B63Z Деменција и остале хроничне сметње мождане функције 3.21 100%
B64A Делиријум са врло тешким КК 3.14 100%
B64B Делиријум без врло тешких КК 1.62 100%
B65Z Церебрална парализа 0.42 115%
B66A Неоплазма нервог система са врло тешким или тешким КК 2.51 124%
B66B Неоплазма нервог система без врло тешких или тешких КК 1.32 100%
B67A Дегенеративни поремећаји нервног система, са врло тешким или тешким КК 3.49 126%
B67B Дегенеративни поремећаји нервног система, са умереним КК 1.96 125%
B67C Дегенеративни поремећаји нервног система, без КК 1.17 131%
B68A Мултипла склероза и церебрална атаксија, са КК 2.75 100%
B68B Мултипла склероза и церебрална атаксија, без КК 0.94 150%
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B69A ТИА и прецеребрална оклузија, са врло тешким или тешким КК 1.28 100%
B69B ТИА и прецеребрална оклузија, без врло тешких или тешких КК 0.60 100%
B70A Мождани удар (шлог) и остали цереброваскуларни поремећаји, са врло тешким КК 3.95 100%
B70B Мождани удар (шлог) и остали цереброваскуларни поремећаји, са тешким КК 2.05 100%
B70C Мождани удар (шлог) и остали цереброваскуларни поремећаји, без врло тешких или тешким КК 1.34 200%

B70D Мождани удар (шлог) и остали цереброваскуларни поремећаји, смртни исход или трансфер (премештај у другу болницу), 
< 5 дана 0.53 100%

B71A Поремећај кранијалних и периферних нерава са КК 2.52 100%
B71B Поремећај кранијалних и периферних нерава без КК 0.99 167%
B72A Инфекције нервног система које искључују вирусни менингитис, са врло тешким или тешким КК 4.45 115%
B72B Инфекције нервног система које искључују вирусни менингитис, без врло тешких или тешких КК 1.29 143%
B73Z Вирусни менингитис 0.78 123%
B74A Нетрауматски ступор и кома, са КК 1.04 100%
B74B Нетрауматски ступор и кома, без КК 0.35 100%
B75Z Фебрилне конвулзије 0.38 100%
B76A Напад (неуролошки), са врло тешким или тешким КК 1.78 134%
B76B Напад (неуролошки), без врло тешких или тешких КК 0.60 156%
B77Z Главобоља 0.51 140%
B78A Интракранијална повреда, са врло тешким или тешким КК 2.82 100%
B78B Интракранијална повреда, без врло тешких или тешких КК 0.94 122%
B79A Прелом лобање, са врло тешким или тешким КК 1.43 100%
B79B Прелом лобање, без врло тешких или тешких КК 0.55 116%
B80Z Остале повреде главе 0.39 80%
B81A Остали поремећаји нервног система, са врло тешким или тешким КК 2.40 131%
B81B Остали поремећаји нервног система, без врло тешких или тешких КК 0.99 112%
B82A Хронична и неспецифична параплегија/квадриплегија са или без оперативног поступка, са врло тешким КК 8.32 100%
B82B Хронична и неспецифична параплегија/квадриплегија са или без оперативног поступка, са тешким КК 3.17 100%
B82C Хронична и неспецифична параплегија/квадриплегија са или без оперативног поступка, без врло тешких/тешких КК 1.46 127%

2 Болести и поремећаји ока
C01Z Процедуре код пенетрантне повреде ока 1.60 141%
C02Z Енуклеација и процедуре на орбити 1.95 133%
C03Z Процедуре на ретини (мрежњачи) 0.79 122%
C04Z Велике процедуре на корнеи (рожњачи), склери (беоњачи) и конјуктиви (вежњачи) 1.28 100%
C05Z Дакриоцисториностомија 0.95 87%
C10Z Процедуре код страбизма 0.75 95%
C11Z Процедуре на очном капку 1.08 100%
C12Z Остале процедуре на а корнеи (рожњачи), склери (беоњачи) и конјуктиви (вежњачи) 0.68 85%
C13Z Процедуре на сузном апарату 0.45 80%
C14Z Остале процедуре на оку 0.49 110%
C15A Глауком и сложене процедуре код катаракте 1.07 144%
C15B Глауком и сложене процедуре код катаракте, истог дана 1.07 112%
C16Z Процедуре на сочиву 0.85 132%
C60A Акутне и велике инфекције ока, са КК 2.59 100%
C60B Акутне и велике инфекције ока, без КК 1.35 100%
C61A Неуролошки и васкуларни поремећаји ока, са КК 1.20 100%
C61B Неуролошки и васкуларни поремећаји ока, без КК 0.83 129%
C62Z Хифема и медицински обрађена траума ока 0.60 161%
C63Z Остали поремећаји ока 0.85 141%

3 Болести и поремећаји ува, носа, уста и грла
D01Z Кохлеарни имплант 7.00 100%
D02A Процедуре на глави и врату, са врло тешким или тешким КК 6.09 100%
D02B Процедуре на глави и врату, са малигнитетом или умереним КК 2.81 100%
D02C Процедуре на глави и врату, без малигнитета или без КК 1.58 95%
D03Z Хируршка репарација расцепа усне или непца 1.71 100%
D04A Операција максиле, са КК 2.34 100%
D04B Операција максиле, без КК 1.82 92%
D05Z Процедуре на паротидној жлезди 2.16 100%
D06Z Процедуре на синусима и сложене процедуре на средњем уху 1.22 100%
D10Z Процедуре на носу 0.90 80%
D11Z Тонзилектомија и/или аденоидектомија 0.67 89%
D12Z Остале процедуре на уху, грлу, носу и усној дупљи 1.34 95%
D13Z Миринготомија са инсерцијом тубуса 0.38 100%
D14Z Процедуре у усној дупљи и пљувачним жлездама 0.83 83%
D15Z Процедуре на мастоидном наставку 2.16 91%
D40Z Вађење и поправка зуба 0.59 110%
D60A Малигнитет уха, грла, носа и усне дупље, са врло тешким или тешким КК 3.71 100%
D60B Малигнитет уха, грла, носа и усне дупље, без врло тешких или тешких КК 1.00 115%
D61Z Губитак равнотеже 0.57 130%
D62Z Крварење из носа (епистакса) 0.50 132%
D63Z Запаљење средњег ува и инфекција горњег респираторног тракта 0.54 118%
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D64Z Ларинготрахеитис и епиглотитис 0.29 80%
D65Z Траума и деформитети носа 0.35 84%
D66A Остале дијагнозе код уха, грла, носа и усне дупље, са КК 1.04 118%
D66B Остале дијагнозе код уха, грла, носа и усне дупље, без КК 0.55 100%
D67A Болести уста и зуба, које искључују вађење и поправку зуба 0.71 122%
D67B Болести уста и зуба, које искључују вађење зуба и поправку зуба, истог дана 0.71 109%

4 Болести и поремећаји респираторног система
E01A Велике процедуре на грудном кошу, са врло тешким КК 5.78 116%
E01B Велике процедуре на грудном кошу, без врло тешких КК 3.41 109%
E02A Остали оперативни поступци на респираторном систему, са врло тешким КК 5.12 144%
E02B Остали оперативни поступци на респираторном систему, са тешким или умереним КК 2.39 83%
E02C Остали оперативни поступци на респираторном систему, без КК 0.86 85%
E40A Болести респираторног система са механичком вентилацијом, са врло тешким КК 7.39 100%
E40B Болести респираторног система са механичком вентилацијом, без врло тешких КК 5.49 92%
E41Z Болести респираторног система са неинвазивном вентилаторном подршком 4.25 111%
E42A Бронхоскопија, са врло тешким КК 5.18 100%
E42B Бронхоскопија, без врло тешких КК 2.49 142%
E42C Бронхоскопија, исти дан 2.49 162%
E60A Цистична фиброза, са врло тешким или тешким КК 4.45 115%
E60B Цистична фиброза, без врло тешких или тешких КК 3.64 126%
E61A Плућна емболија, са врло тешким КК 2.84 100%
E61B Плућна емболија, без врло тешких КК 1.22 100%
E62A Инфекције или запаљења респираторног система, са врло тешким КК 2.39 155%
E62B Инфекције или запаљења респираторног система, са тешким или умерено тешким КК 1.25 123%
E62C Инфекције или запаљења респираторног система, без КК 0.79 100%
E63Z Апнеја у сну 0.33 100%
E64A Едем плућа и респираторна инсуфицијенција, са врло тешким КК 2.33 100%
E64B Едем плућа и респираторна инсуфицијенција, без врло тешких КК 1.06 100%
E65A ХОБП, са врло тешким КК 2.07 100%
E65B ХОБП, без врло тешких КК 1.03 171%
E66A Велика траума грудног коша, са врло тешким КК 2.58 100%
E66B Велика траума грудног коша, са тешким или умереним KK 1.29 100%
E66C Велика траума грудног коша, без КК 0.59 100%
E67A Симптоми и знаци на респираторном систему, са врло тешким или тешким КК 0.99 118%
E67B Симптоми и знаци на респираторном систему, без врло тешких или тешких КК 0.48 100%
E68A Пнеумоторакс, са КК 1.62 100%
E68B Пнеумоторакс, без КК 0.71 113%
E69A Бронхитис и астма, са КК 0.92 90%
E69B Бронхитис и астма, без КК 0.49 83%
E70A Пертусис (велики кашаљ) и акутни бронхиолитис, са КК 1.38 100%
E70B Пертусис (велики кашаљ) и акутни бронхиолитис, без КК 0.71 100%
E71A Неоплазме респираторног система, са врло тешким КК 2.91 100%
E71B Неоплазмe респираторног система, без врло тешких КК 1.33 109%
E72Z Проблеми са дисањем који потичу из неонаталног периода 0.72 100%
E73A Плеурални излив, са врло тешким КК 2.78 100%
E73B Плеурални излив, са тешким или умереним КК 1.61 100%
E73C Плеурални излив, без КК 0.90 100%
E74A Болести интерстицијума плућа, са врло тешким КК 2.53 100%
E74B Болести интерстицијума плућа, са тешким или умереним КК 1.70 100%
E74C Болести интерстицијума плућа, без КК 1.17 80%
E75A Остале болести респираторног система, са врло тешким KK 1.88 188%
E75B Остале болести респираторног система, са тешким или умереним KK 1.17 149%
E75C Остале болести респираторног система, без KK 0.60 100%
E76Z Плућна туберкулоза 4.16 100%

5 Болести и поремећаји циркулаторног система
F01A Имплантација или замена аутоматског кардиовертер дефибрилатора, потпуни систем, са врло тешким КК 10.28 100%
F01B Имплантација или замена аутоматског кардиовертер дефибрилатора, потпуни систем, без врло тешких КК 5.74 100%
F02Z Аутоматски кардиовертер дефибрилатор остале процедуре 2.19 100%

F03A Процедуре на срчаном залиску са применом пумпе за кардиопулмонални бајпас, са инвазивном дијагностиком на срцу, са 
врло тешким КК 14.49 100%

F03B Процедуре на срчаном залиску са применом пумпе за кардиопулмонални бајпас, са инвазивном дијагностиком на срцу, без 
брло тешких КК 8.07 100%

F04A Процедуре на срчаном залиску са применом пумпе за кардиопулмонални бајпас, без инвазивне дијагностике на срцу, са 
врло тешким КК 10.27 95%

F04B Процедуре на срчаном залиску са применом пумпе за кардиопулмонални бајпас, без инвазивне дијагностике на срцу, без 
врло тешких КК 7.49 100%

F05A Коронарни бајпас са инвазивном дијагностиком на срцу, са реоперациојом или са врло тешким КК 10.69 100%
F05B Коронарни бајпас са инвазивном дијагностиком на срцу, без реоперације без врло тешких КК 8.23 100%
F06A Коронарни бајпас без инвазивне дијагностике на срцу, са реоперацијом или са врло тешким или тешким КК 7.24 100%
F06B Коронарни бајпас без инвазивне дијагностике на срцу, без реоперације без врло тешких или тешких КК 5.68 100%
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F07A Остале кардиоторакалне или васкуларне процедуре са применом пумпе (за екстракорпоралну циркулацију) за 
кардиопулмонални бајпас, са врло тешким КК 9.99 115%

F07B Остале кардиоторакалне или васкуларне процедуре са применом пумпе (за екстракорпоралну циркулацију) за 
кардиопулмонални бајпас, са тешким или умереним КК 7.78 95%

F07C Остале кардиоторакалне или васкуларне процедуре са применом пумпе (за екстракорпоралну циркулацију) за 
кардиопулмонални бајпас, без КК 5.87 100%

F08A Велике реконструкцијске процедуре на васкуларном систему без примене пумпе, са врло тешким КК 7.84 100%
F08B Велике реконструкцијске процедуре на васкуларном систему без примене пумпе, без врло тешких КК 4.34 100%
F09A Остале кариоторакалне процедуре без примене пумпе ѕа кардиопулмонални бајпас, са врло тешким КК 4.82 133%
F09B Остале кариоторакалне процедуре без примене пумпе ѕа кардиопулмонални бајпас, са тешким или умереним КК 2.87 100%
F09C Остале кариоторакалне процедуре без примене пумпе ѕа кардиопулмонални бајпас, без КК 2.14 133%
F10A Интервенције на коронарним крвним судовима код акутног инфаркта миокарда, са врло тешким КК 3.94 100%
F10B Интервенције на коронарним крвним судовима код акутног инфаркта миокарда, без врло тешких КК 2.16 100%
F11A Ампутација због поремећаја циркулаторног система, осим горњих екстремитета и прста на нози, са врло тешким КК 9.94 100%
F11B Ампутација због поремећаја циркулаторног система, осим горњих екстремитета и прста на нози, без врло тешких КК 5.30 100%
F12A Уградња или замена пејсмејкера, потпуни систем, са врло тешким КК 4.96 100%
F12B Уградња или замена пејсмејкера, потпуни систем, без врло тешких КК 2.56 182%
F13A Ампутација горњег екстремитета и прста на нози због поремећаја циркулаторног система, са врло тешким или тешким КК 5.80 100%
F13B Ампутација горњег екстремитета и прста на нози због поремећаја циркулаторног система, без врло тешких или тешких КК 2.41 100%
F14A Васкуларне процедуре, осим велике реконструкције, без примене пумпе за кардиопулмонарни бајпас, са врло тешким КК 4.86 100%

F14B Васкуларне процедуре, осим велике реконструкције, без примене пумпе за кардиопулмонарни бајпас, са тешким или 
умереним КК 2.20 100%

F14C Васкуларне процедуре, осим велике реконструкције, без примене пумпе за кардиопулмонарни бајпас, без КК 1.57 100%
F15A Интервентна коронарна процедура, без акутног инфаркта миокарда, са инсерцијом стента, са врло тешким или тешким КК 2.30 100%
F15B Интервентна коронарна процедура, без акутног инфаркта миокарда, са инсерцијом стента, без врло тешких или тешких КК 1.71 100%
F16A Интервентна коронарна процедура, без акутног инфаркта миокарда, без инсерције, са КК 2.19 100%
F16B Интервентна коронарна процедура, без акутног инфаркта миокарда, без инсерције, без КК 1.44 100%
F17A Имплантација или замена генератора пејсмејкера, са врло тешким или тешким КК 2.70 100%
F17B Имплантација или замена генератора пејсмејкера, без врло тешких или тешких КК 1.45 100%
F18A Остале процедуре у вези са пејсмејкером, са КК 3.87 100%
F18B Остале процедуре у вези са пејсмејкером, без КК 1.15 100%
F19Z Остале васкуларне перкутане интервенције на срцу 2.85 80%
F20Z Постављање лигатуре на вену и њено уклањање 0.96 80%
F21A Остали оперативни поступци на циркулаторном систему, са врло тешким КК 5.79 100%
F21B Остали оперативни поступци на циркулаторном систему, без врло тешких КК 2.57 100%
F40A Болести (дијагнозе) циркулаторног система са механичком вентилацијом, са врло тешким КК 7.49 100%
F40B Болести (дијагнозе) циркулаторног система са механичком вентилацијом, без врло тешких КК 4.64 100%
F41A Поремећаји циркулаторног система, АИМ, инвазивна дијагностика на срцу, са врло тешким или тешким KK 2.75 100%
F41B Поремећаји циркулаторног система, АИМ, инвазивна дијагностика на срцу, без врло тешких или тешких KK 1.66 100%
F42A Поремећаји циркулације, без АИМ, са инвазивном дијагностиком на срцу, са врло тешким или тешким КК 2.64 100%
F42B Поремећаји циркулације, без АИМ, са инвазивном дијагностиком на срцу, без врло тешких или тешких КК 1.27 123%
F42C Поремећаји циркулације, без АИМ, са инвазивном дијагностиком на срцу, исти дан 1.27 182%
F43Z Дијагнозе циркулаторног система, са неинвазивном вентилацијом 3.97 100%
F60A Поремећаји циркулације, са АИМ, без инвазивне дијагностике на срцу, са врло тешким КК 2.38 100%
F60B Поремећаји циркулације, се АИМ, без инвазивне дијагностике на срцу, без врло тешких КК 1.07 100%
F61A Инфективни ендокардитис са врло тешким КК 7.40 100%
F61B Инфективни ендокардитис без врло тешких КК 4.18 100%
F62A Срчана инсуфицијенција и шок, са врло тешким КК 2.56 100%
F62B Срчана инсуфицијенција и шок, без врло тешких КК 1.06 148%
F63A Венска тромбоза са врло тешким или тешким КК 2.00 100%
F63B Венска тромбоза без врло тешких или тешких КК 0.74 100%
F64A Улцерација коже због поремећаја циркулације, са врло тешким или тешким КК 3.28 100%
F64B Улцерација коже због поремећаја циркулације, без врло тешких или тешких КК 1.83 100%
F65A Поремећај периферних крвних судова, са врло тешким или тешким КК 2.17 100%
F65B Поремећај периферних крвних судова, без врло тешких или тешких КК 0.94 83%
F66A Атеросклероза коронарних крвних судова, са врло тешким или тешким КК 1.14 100%
F66B Атеросклероза коронарних крвних судова, без врло тешких или тешких КК 0.49 100%
F67A Хипертензија, са врло тешким или тешким КК 1.45 100%
F67B Хипертензија, без врло тешких или тешких КК 0.64 142%
F68A Конгенитална болест срца, са КК 0.84 113%
F68B Конгенитална болест срца, без КК 0.39 92%
F69A Поремећаји срчаних залистака, са врло тешким или тешким КК 2.05 100%
F69B Поремећаји срчаних залистака, без врло тешких или тешких КК 0.51 185%
F72A Нестабилна angina pectoris са врло тешким или тешким KK 1.25 100%
F72B Нестабилна angina pectoris без врло тешких или тешких KK 0.63 100%
F73A Синкопа и колапс, са врло тешким или тешким KK 1.21 100%
F73B Синкопа и колапс, без врло тешких или тешких KK 0.52 127%
F74Z Бол у грудима 0.27 149%
F75A Остали поремећаји циркулаторног система, са врло тешким КК 2.99 185%
F75B Остали поремећаји циркулаторног система, са тешким или умереним КК 1.18 194%
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F75C Остали поремећаји циркулаторног система, без КК 0.69 172%
F76A Аритмија, срчани застој и поремећаји проводљивости, са врло тешким или тешким КК 1.70 100%
F76B Аритмија, срчани застој и поремећаји проводљивости, без врло тешких или тешких КК 0.63 158%

6 Болести и поремећаји дигестивног система
G01A Ресекција ректума, са врло тешким КК 7.47 100%
G01B Ресекција ректума, без врло тешких КК 4.44 100%
G02A Велике процедуре на танком и дебелом цреву, са врло тешким КК 6.80 138%
G02B Велике процедуре на танком и дебелом цреву, без врло тешких КК 3.51 100%
G03A Процедуре на желуцу, једњаку и дванаестопалачном цреву са малигнитетом или са врло тешким КК 7.17 100%
G03B Процедуре на желуцу, једњаку и дванаестопалачном цреву без малигнитета, са тешким или умереним КК 3.21 125%
G03C Процедуре на желуцу, једњаку и дванаестопалачном цреву без малигнитета, без КК 2.07 114%
G04A Адхезиолиза перитонеума, са врло тешким КК 5.81 100%
G04B Адхезиолиза перитонеума, са тешким или умереним КК 3.27 106%
G04C Адхезиолиза перитонеума, без КК 1.85 118%
G05A Мање процедуре на танком и дебелом цреву, са врло тешким КК 4.24 100%
G05B Мање процедуре на танком и дебелом цреву, са тешким или умереним КК 2.76 100%
G05C Мање процедуре на танком и дебелом цреву, без КК 1.80 80%
G06Z Процедура пилоромиотомије 1.70 100%
G07A Апендектомија са малигнитетом или перитонитисом или са врло тешким или тешким КК 1.88 122%
G07B Апендектомија без малигнитета или перитонитиса без врло тешких или тешких КК 1.21 118%
G10A Процедуре код херније, са КК 2.17 80%
G10B Процедуре код херније, без КК 0.98 80%
G11Z Процедуре на анусу и стоме 0.91 125%
G12A Остали оперативни поступци дигестивног система са врло тешким КК 5.69 100%
G12B Остали оперативни поступци дигестивног система, са тешким или умереним КК 2.74 105%
G12C Остали оперативни поступци дигестивног система, без КК 1.61 131%
G46A Сложена гастроскопија, са врло тешким КК 4.10 100%
G46B Сложена гастроскопија, без врло тешких КК 1.43 139%
G46C Сложена гастроскопија, истог дана 1.43 138%
G47A Остале процедуре гастроскопије, са врло тешким КК 3.21 100%
G47B Остале процедуре гастроскопије, без врло тешким КК 1.05 100%
G47C Остале процедуре гастроскопије, истог дана 1.05 128%
G48A Колоноскопија, са врло тешким или тешким КК 2.86 100%
G48B Колоноскопија, без врло тешких или тешких КК 1.04 152%
G48C Колоноскопија, истог дана 1.04 140%
G60A Малигнитет дигестивног система, са врло тешким КК 2.70 100%
G60B Малигнитет дигестивног система, без врло тешких КК 0.96 185%
G61A Гастроинестинална хеморагија, са врло тешким или тешким КК 1.27 100%
G61B Гастроинестинална хеморагија, без врло тешких или тешких КК 0.57 100%
G62Z Компликовани пептички улкус 1.22 100%
G63Z Некомпликовани пептички улкус 0.28 100%
G64A Инфламаторна болест црева, са КК 1.63 150%
G64B Инфламаторна болест црева, без КК 0.91 132%
G65A Опструкција гастроинтестиналног система, са врло тешким или тешким КК 1.68 100%
G65B Опструкција гастроинтестиналног система, без врло тешких или тешких КК 0.68 93%
G66Z Абдоминални бол или мезентеријски аденитис 0.47 107%
G67A Езофагитис и гастроентеритис, са врло тешким или тешким КК 1.24 110%
G67B Езофагитис и гастроентеритис, без врло тешких или тешких КК 0.49 110%
G70A Остале дијагнозе дигестивног система, са врло тешким или тешким КК 1.62 136%
G70B Остале дијагнозе дигестивног система без врло тешких или тешких KK 0.59 125%

7 Болести и поремећаји хепатобилијарног система и панкреаса
H01A Процедуре на пакнреасу, јетри и шантовима са врло тешким КК 8.21 100%
H01B Процедуре на пакнреасу, јетри и шантовима без врло тешких КК 4.11 100%
H02A Велике процедуре на билијарном тракту, са врло тешким КК 6.45 100%
H02B Велике процедуре на билијарном тракту, са тешким КК 4.04 100%
H02C Велике процедуре на билијарном тракту, без врло тешких или тешких КК 2.12 100%
H05A Дијагностичке процедуре на хепатобилијарном систему са врло тешким КК 5.60 100%
H05B Дијагностичке процедуре на хепатобилијарном систему без врло тешких КК 1.38 100%
H06A Остали оперативни поступци на хепатобилијарном систему и панкреасу, са врло тешким КК 6.06 100%
H06B Остали оперативни поступци на хепатобилијарном систему и панкреасу, без врло тешких КК 1.50 100%
H07A Отворена холецистектомија са затвореним испитивањем проходности ductus choledocus-а или са врло тешким КК 5.37 100%
H07B Отворена холецистектомија без затворених испитивања проходности ductus choledocus-а или без врло тешких КК 2.66 100%

H08A Лапароскопска холецистектомија са затвореним испитивањем проходности ductus choledocus-a или са врло тешким и 
тешким КК 2.85 100%

H08B Лапароскопска холецистектомија без затворених испитивања проходности ductus choledocus-a без врло тешких и тешких 
КК 1.43 116%

H40A Ендоскопске процедуре код крварећих варикозитета једњака, са врло тешким КК 4.00 100%
H40B Ендоскопске процедуре код крварећих варикозитета једњака, без врло тешких КК 1.69 100%
H43A Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатографија, са врло тешким или тешким КК 3.17 100%
H43B Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатографија, без врло тешких или тешких КК 1.23 100%
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H60A Цироза и алкохолни хепатитис, са врло тешким КК 3.30 100%
H60B Цироза и алкохолни хепатитис са тешким или умереним КК 1.40 100%
H60C Цироза и алкохолни хепатитис, без КК 0.37 100%
H61A Малигнитет хепатобилијарног система и панкреаса, са врло тешким KK 2.66 100%
H61B Малигнитет хепатобилијарног система и панкреаса, без врло тешких KK 1.23 124%
H62A Поремећаји панкреаса, без малигнитета, са врло тешким или тешким KK 2.13 100%
H62B Поремећаји панкреаса, без малигнитета, без врло тешких или тешких KK 0.82 171%
H63A Поремећаји јетре, без малигнитета, цирозе и алкохолног хепатитиса са врло тешким или тешким KK 2.25 140%
H63B Поремећаји јетре, без малигнитета, цирозе и алкохолног хепатитиса без врло тешких или тешких KK 1.00 112%
H64A Поремећаји билијарног тракта, са КК 1.45 140%
H64B Поремећаји билијарног тракта, без КК 0.65 168%

8 Болести и поремећаји мускулоскелетног система и везивног ткива
I01A Обостране или вишеструке велике процедуре на зглобовима доњих екстремитета, са ревизијом или са врло тешким КК 13.29 100%
I01B Обостране или вишеструке велике процедуре на зглобовима доњих екстремитета, без ревизије без врло тешких КК 5.71 100%
I02A Микроваскуларни трансфер ткива или режња коже, искључујући шаку, са врло тешким или тешким КК 12.62 100%
I02B Режањ коже, искључујући шаку, без врло тешких или тешких КК 4.62 90%
I03A Замена кука, са врло тешким KK 5.54 100%
I03B Замена кука, без врло тешких KK 4.17 100%
I04A Замена колена, са врло тешким или тешким КК 4.99 100%
I04B Замена колена, без врло тешких или тешких КК 3.93 100%
I05A Остале замене зглобова, са врло тешким или тешким КК 6.11 100%
I05B Остале замене зглобова, без врло тешких или тешких КК 3.69 100%
I06Z Спинална фузија са деформитетом 10.61 100%
I07Z Ампутација 7.99 100%
I08A Остале процедуре на куку и фемуру, са врло тешким KK 5.33 120%
I08B Остале процедуре на куку и фемуру, без врло тешких KK 3.25 100%
I09A Спинална фузија, са врло тешким KK 10.24 100%
I09B Спинална фузија, без врло тешких KK 5.84 105%
I10A Остале процедуре на леђима и врату, са врло тешким или тешким КК 4.36 100%
I10B Остале процедуре на леђима и врату, без врло тешких или тешких КК 2.08 100%
I11Z Процедуре продужавања екстремитета 2.52 140%
I12A Инфекција или запаљење костију и зглобова, са разним процедурама на мускулоскелетном систему, са врло тешким КК 7.35 100%

I12B Инфекција или запаљење костију и зглобова, са разним процедурама на мускулоскететном систему, са тешким или 
умереним КК 4.38 142%

I12C Инфекција или запаљење костију и зглобова, са разним процедурама на мускулоскететном систему, без КК 2.64 123%
I13A Процедуре на хумерусу, тибији, фибули, чланку (ножном), са КК 4.41 100%
I13B Процедуре на хумерусу, тибији, фибули, чланку (ножном), без КК 1.94 80%
I15Z Операције кранио - фацијалне регије 3.04 142%
I16Z Остале процедуре на рамену 1.47 100%
I17A Максило - фацијална хирургија, са КК 2.27 100%
I17B Максило - фацијална хирургија, без КК 1.57 123%
I18Z Остале процедуре на колену 1.30 109%
I19A Остале процедуре на лакту и подлактици, са КК 2.88 100%
I19B Остале процедуре на лакту и подлактици, без КК 1.52 86%
I20Z Остале процедуре на стопалу 1.44 105%
I21Z Локална ексцизија и одстрањење унутрашњег фиксатора кука и фемура (бутне кости) 1.08 88%
I23Z Локална ексцизија и одстрањење унутрашњег фиксатора, искључујући кук и фемур (бутну кост) 1.19 100%
I24Z Артроскопија 0.77 112%
I25A Дијагностичке процедуре (укључујући и биопсију) на костима и зглобовима, са КК 5.65 100%
I25B Дијагностичке процедуре (укључујући и биопсију) на костима и зглобовима, без КК 1.63 109%
I27A Процедуре на меким ткивима, са КК 3.98 82%
I27B Процедуре на меким ткивима, без КК 1.26 105%
I28A Остале процедуре на мускулоскелетном систему, са КК 3.94 100%
I28B Остале процедуре на мускулоскелетном систему, без КК 1.43 105%
I29Z Реконструкција или ревизија колена 1.64 100%
I30Z Процедуре на шаци 1.15 91%
I31A Процедура ревизије на куку, са врло тешким КК 10.20 100%
I31B Процедура ревизије на куку, без врло тешких КК 5.59 100%
I32A Процедура ревизије на колену, са врло тешким КК 9.55 100%
I32B Процедура ревизије на колену, са тешким КК 6.42 100%
I32C Процедура ревизије на колену, без врло тешких или тешких КК 4.94 100%
I60Z Прелом тела фемура 2.66 115%
I61A Прелом дисталног дела фемура, са КК 3.25 100%
I61B Прелом дисталног дела фемура, без КК 0.71 130%
I63A Уганућа, истегнућа, ишчашења у регији кука, карлице и бедара, са КК 1.32 100%
I63B Уганућа, истегнућа, ишчашења у регији кука, карлице и бедара, без КК 0.44 100%
I64A Остеомијелитис, са врло тешким или тешким KK 4.35 100%
I64B Остеомијелитис, без врло тешких и тешких KK 2.11 100%
I65A Малигнитет мускулоскелтног система, са врло тешким КК 3.65 100%
I65B Малигнитет мускулоскелтног система, без врло тешких КК 1.99 94%
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I66A Инфламаторни мускулоскелетни поремећаји, са врло тешким или тешким КК 3.18 100%
I66B Инфламаторни мускулоскелетни поремећаји, без врло тешких или тешких КК 1.32 89%
I67A Септички артритис, са врло тешким или тешким КК 3.92 100%
I67B Септички артритис, без врло тешких или тешких КК 1.63 112%
I68A Нехируршки спинални поремећаји, са КК 2.14 143%
I68B Нехируршки спинални поремећаји, без КК 0.74 136%
I68C Нехируршки спинални поремећаји, истог дана 0.74 124%
I69A Болести костију и артропатије, са врло тешким или тешким КК 2.00 100%
I69B Болести костију и артропатије, без врло тешких или тешких КК 0.90 146%
I71A Остали мишићно-тетивни поремећаји, са врло тешким или тешким КК 1.91 100%
I71B Остали мишићно-тетивни поремећаји, без врло тешких или тешких КК 0.62 151%
I72A Специфични мишићно-тетивни поремећаји, са врло тешким или тешким КК 2.53 100%
I72B Специфични мишићно-тетивни поремећаји, без врло тешких или тешких КК 0.74 119%
I73A Додатна нега због мускулоскелетних импланата/протеза, са врло тешким или тешким КК 3.14 100%
I73B Додатна нега због мускулоскелетних импланата/протеза, без врло тешких или тешких КК 1.39 100%
I74Z Повреда подлактице, ручног зглоба, шаке или стопала 0.55 112%
I75A Повреда рамена, надлактице, лакта, колена, ноге, чланка, са КК 2.05 100%
I75B Повреда рамена, надлактице, лакта, колена, ноге, чланка, без КК 0.59 116%
I76A Остали мускулоскелетни поремећаји, са врло тешким или тешким КК 2.27 91%
I76B Остали мускулоскелетни поремећаји, без врло тешких или тешких КК 0.68 136%
I77A Прелом карлице, са врло тешким или тешким КК 2.72 100%
I77B Прелом карлице, без врло тешких или тешких КК 1.11 100%
I78A Прелом врата бутне кости, са врло тешким или тешким КК 2.07 100%
I78B Прелом врата бутне кости, без врло тешких или тешких КК 0.75 100%
I79A Патолошка фрактура, са врло тешким КК 3.79 100%
I79B Патолошка фрактура, без врло тешким КК 1.91 115%

9 Болести и поремећаји коже, поткожног ткива и дојке
J01A Микроваскуларни пренос ткива, код болести коже или дојке, са врло тешким или тешким КК 8.49 100%
J01B Микроваскуларни пренос ткива, код болести коже или дојке, без врло тешких или тешких КК 6.15 100%
J06Z Велике процедуре код болести дојке 1.74 100%
J07Z Мање процедуре код болести дојке 0.77 100%
J08A Остали трансплантати коже и/или поступци дебридмана, са КК 3.93 114%
J08B Остали трансплантати коже и/или поступци дебридмана, без КК 1.41 95%
J09Z Перианалне и пилонидалне процедуре 0.79 121%
J10Z Процедуре пластичне хирургије на кожи, поткожном ткиву и дојци 1.38 82%
J11Z Остале процедуре на кожи, поткожном ткиву и дојци 1.13 91%
J12A Процедуре на доњим екстремитетима, улцерација/целулитис, са врло тешким КК 6.73 100%

J12B Процедуре на доњим екстремитетима, улцерација/целулитис, без врло тешких КК и графт (пресађивање помоћу режња 
коже) 4.12 100%

J12C Процедуре на доњим екстремитетима, улцерација/целулитис, без врло тешких КК, без графта 2.47 100%
J13A Процедуре на доњим екстремитетима, без улцерација/целулитиса, са врло тешким КК или са графтом и тешким КК 3.78 100%

J13B Процедуре на доњим екстремитетима, без улцерација/целулитиса, без врло тешких КК без графта (пресађивања коже) и 
тешких КК 1.67 100%

J14Z Већа реконструкција дојки 5.05 100%
J60A Улцерације на кожи, са врло тешким КК 3.72 100%
J60B Улцерације на кожи, без врло тешких КК 1.58 100%
J60C Улцерације на кожи, исти дан 0.19 100%
J62A Малигна болест дојке, са КК 2.01 100%
J62B Малигна болест дојке, без КК 1.08 100%
J63A Немалигна болест дојке, са КК 1.07 100%
J63B Немалигна болест дојке, без КК 0.40 156%
J64A Целулитис, са врло тешким или тешким КК 2.07 100%
J64B Целулитис, без врло тешких или тешких КК 0.66 113%
J65A Траума коже, поткожног ткива и дојке, са врло тешким или тешким КК 1.75 100%
J65B Траума коже, поткожног ткива и дојке, без врло тешких или тешких КК 0.48 85%
J67A Мањи поремећаји коже 0.79 118%
J67B Мањи поремећаји коже, исти дан 0.79 86%
J68A Велики поремећаји коже, са врло тешким или тешким КК 2.23 100%
J68B Велики поремећаји коже, без врло тешких или тешких КК 1.02 116%
J68C Велики поремећаји коже, исти дан 1.02 80%
J69A Малигнитет коже, са врло тешким КК 3.46 100%
J69B Малигнитет коже, без врло тешких КК 1.95 100%
J69C Малигнитет коже, исти дан 1.95 100%

10 Болести и поремећаји ендокриног система, поремећаји исхране и метаболизма
K01A Оперативне процедуре за компликације дијабетеса, са врло тешким КК 8.45 100%
K01B Оперативне процедуре за компликације дијабетеса, без врло тешких КК 3.93 100%
K02A Процедуре на хипофизи, са КК 4.89 100%
K02B Процедуре на хипофизи, без КК 3.34 100%
K03Z Процедуре на надбубрежним жлездама 3.83 100%
K04A Веће процедуре због прекомерне гојазности, са КК 3.61 100%
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K04B Веће процедуре због прекомерне гојазности, без КК 1.80 100%
K05A Процедуре на паратироидним жлездама, са врло тешким или тешким КК 3.51 100%
K05B Процедуре на паратироидним жлездама, без врло тешких или тешких КК 1.32 100%
K06A Процедуре на тироидној жлезди, са врло тешким или тешким КК 2.84 100%
K06B Процедуре на тироидној жлезди, без врло тешких или тешких КК 1.66 100%
K07Z Процедуре због прекомерне гојазности 1.62 100%
K08Z Процедуре на тироглосусу 1.11 80%
K09A Остале оперативне процедуре због ендокриних, нутритивних или метаболичких узрока, са врло тешким КК 6.02 100%
K09B Остале оперативне процедуре због ендокриних, нутритивних или метаболичких узрока, са тешким или умереним КК 3.26 100%
K09C Остале оперативне процедуре због ендокриних, нутритивних или метаболичких узрока, без КК 1.38 136%
K40A Ендоскопске или дијагностичке порцедуре због метаболичких поремећаја, са врло тешким КК 6.11 100%
K40B Ендоскопске или дијагностичке порцедуре због метаболичких поремећаја, без врло тешких КК 2.13 108%
K40C Ендоскопске или дијагностичке порцедуре због метаболичких поремећаја, исти дан 2.13 118%
K60A Дијабетес, са врло тешким или тешким КК 2.26 100%
K60B Дијабетес, без врло тешких или тешких КК 0.95 175%
K61Z Тежак поремећај исхране 3.48 100%
K62A Разни метаболички поремећаји, са врло тешким или тешким КК 1.81 162%
K62B Разни метаболички поремећаји, без врло тешких или тешких КК 0.79 155%
K63A Урођени поремећаји метаболизма, са КК 1.20 146%
K63B Урођени поремећаји метаболизма, без КК 0.24 176%
K64A Ендокринолошки поремећаји, са врло тешким или тешким КК 2.24 129%
K64B Ендокринолошки поремећаји, без врло тешких или тешких КК 1.04 100%

11 Болести и поремећаји бубрега и уринарног тракта
L02A Оперативна инсерција перитонеумског катетера због дијализе, са врло тешким или тешким КК 5.50 100%
L02B Оперативна инсерција перитонеумског катетера због дијализе, без врло тешких или тешких КК 1.18 100%
L03A Велике процедуре због неоплазме бубрега, уретера и мокраћне бешике, са врло тешким КК 7.17 100%
L03B Велике процедуре због неоплазме бубрега, уретера и мокраћне бешике, са тешким КК 4.77 100%
L03C Велике процедуре због неоплазме бубрега, уретера и мокраћне бешике, без врло тешких или тешких КК 3.20 126%
L04A Велике процедуре на бубрегу, уретерима и мокраћној бешици, осим неоплазми, са врло тешким КК 5.33 100%
L04B Велике процедуре на бубрегу, уретерима и мокраћној бешици, осим неоплазми, са тешким КК 3.20 100%
L04C Велике процедуре на бубрегу, уретерима и мокраћној бешици, осим неоплазми, без врло тешких или тешких КК 1.84 116%
L05A Трансуретрална простатектомија, са врло тешким или тешким КК 3.61 100%
L05B Трансуретрална простатектомија, без врло тешких или тешких КК 1.31 100%
L06A Мање процедуре на мокраћној бешици, са врло тешким или тешким КК 3.27 100%
L06B Мање процедуре на мокраћној бешици, без врло тешких или тешких КК 1.20 131%
L07A Трансуретералне процедуре, осим простатектомије, са КК 1.64 100%
L07B Трансуретералне процедуре, осим простатектомије, без КК 0.77 100%
L08A Процедуре на уретри, са КК 1.49 100%
L08B Процедуре на уретри, без КК 1.02 93%
L09A Остале процедуре на бубрегу и уринарном тракту, са врло тешким КК 6.20 100%
L09B Остале процедуре на бубрегу и уринарном тракту, са тешким КК 2.05 100%
L09C Остале процедуре на бубрегу и уринарном тракту, без врло тешких или тешких КК 1.42 80%
L40Z Уретероскопија 0.83 100%
L41Z Цистоуретероскопија, истог дана 0.83 150%
L42Z Eкстракорпорална литотрипсија (ЕSWL) мокраћних каменаца 0.66 100%
L60A Бубрежна инсуфицијенција, са врло тешким КК 3.43 100%
L60B Бубрежна инсуфицијенција, са тешким КК 1.61 100%
L60C Бубрежна инсуфицијенција, без врло тешких или тешких КК 1.07 116%
L61Z Хемодијализа 0.12 163%
L62A Неоплазме бубрега и уринарног система, са врло тешким или тешким КК 2.44 115%
L62B Неоплазме бубрега и уринарног система, без врло тешких или тешких КК 0.58 143%
L63A Инфекција бубрега и уринарног тракта, са врло тешким или тешким КК 1.84 100%
L63B Инфекција бубрега и уринарног тракта, без врло тешких или тешких КК 0.73 107%
L64Z Мокраћни каменци и опструкција 0.59 192%
L65A Знаци и симптоми повезани са бубрегом и уринарним трактом, са врло тешким или тешким КК 1.42 100%
L65B Знаци и симптоми повезани са бубрегом и уринарним трактом без врло тешких или тешких КК 0.61 151%
L66Z Стриктура уретре 0.53 80%
L67A Остали поремећаји бубрега и уринарног тракта, са врло тешким или тешким КК 2.01 136%
L67B Остали поремећаји бубрега и уринарног тракта, без врло тешких или тешких КК 0.79 157%
L68Z Перитонеална дијализа 0.22 124%

12 Болести и поремећаји мушког репродуктивног система
M01A Велике процедуре на мушкој карлици, са врло тешким или тешким КК 4.40 100%
M01B Велике процедуре на мушкој карлици, без врло тешких или тешких КК 3.25 100%
M02A Трансуретрална простатектомија, са врло тешким или тешким КК 2.46 100%
M02B Трансуретрална простатектомија, без врло тешких или тешких КК 1.37 100%
M03Z Процедуре на пенису 0.86 100%
M04Z Процедуре на тестисима 0.80 80%
M05Z Обрезивање (циркумсцизија) 0.56 80%
M06A Остале оперативне процедуре на мушком гениталном систему, са КК 2.69 100%
M06B Остале оперативне процедуре на мушком гениталном систему, без КК 1.83 100%
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M40Z Цистоуретероскопија, исти дан 1.83 100%
M60A Малигна болест мушког гениталног система, са врло тешким или тешким КК 2.41 100%
M60B Малигна болест мушког гениталног система, без врло тешких или тешких КК 1.13 145%
M61Z Бенигна хипертрофија простате 0.45 100%
M62Z Упала мушког гениталног система 0.75 89%
M63Z Стерилизација мушкарца 0.38 100%
M64Z Остале болести (дијагнозе) мушког гениталног система 0.34 100%

13 Болести и поремећаји женског репродуктивног система
N01Z Евисцерација органа мале карлице и радикална вулвектомија 3.67 100%
N04A Хистеректомија због немалигних узрока, са врло тешким или тешким КК 2.68 100%
N04B Хистеректомија због немалигних узрока, без врло тешких или тешких КК 1.94 100%
N05A Овариектомија и сложене процедуре на јајоводу због немалигних узрока, са врло тешким или тешким КК 2.91 100%
N05B Овариектомија и сложене процедуре на јајоводу због немалигних узрока, без врло тешких или тешких КК 1.57 100%
N06A Процедуре реконструкције на женском репродуктивном систему, са врло тешким или тешким КК 1.96 100%
N06B Процедуре реконструкције на женском репродуктивном систему, без врло тешких или тешких КК 1.36 100%
N07Z Остале процедуре на материци и аднексама због немалигних узрока 1.39 100%
N08Z Ендоскопске и лапароскопске процедуре на женском репродуктивном систему 1.24 117%
N09Z Конизација, поступци на вагини, цервиксу (грлићу материце) и вулви (стидници) 0.49 122%
N10Z Дијагностичка киретажа или дијагностичка хистероскопија 0.47 100%
N11Z Остале оперативне процедуре на женском репродуктивном систему 2.93 100%
N12A Процедуре на материци и аднексама због малигнитета, са врло тешким КК 4.49 100%
N12B Процедуре на материци и аднексама због малигнитета, без врло тешких КК 2.43 100%
N60A Малигне болести женског репродуктивног система, са врло тешким КК 3.10 100%
N60B Малигне болести женског репродуктивног система, без врло тешких КК 0.90 139%
N61Z Инфекције женског репродуктивног система 0.53 121%
N62Z Менструални и други поремећаји женског репродуктивног система 0.30 134%

14 Трудноћа, порођај и пуерперијум
O01A Порођај царским резом, са врло тешким или тешким КК 3.75 100%
O01B Порођај царским резом, без врло тешких или тешких КК 2.51 100%
O02A Вагинални порођај са оперативним процедурама, са врло тешким или тешким КК 2.32 100%
O02B Вагинални порођај са оперативним процедурама, без врло тешких или тешких КК 1.55 100%
O03A Ектопична трудноћа, са КК 1.59 100%
O03B Ектопична трудноћа, без КК 1.02 100%
O04A Оперативни поступак у постпарталном периоду или после побачаја, са врло тешким или тешким КК 2.19 100%
O04B Оперативни поступак у постпарталном периоду или после побачаја, без врло тешких или тешких КК 1.12 100%
O05Z Побачај са оперативним процедурама 0.44 100%
O60Z Вагинални порођај 1.66 100%
O61Z Постпартални период и период после побачаја без оперативних поступака 0.69 100%
O63Z Побачај без оперативних процедура 0.32 100%
O64Z Лажни трудови 0.46 100%
O66Z Пренатални или други акушерски пријем 0.56 100%

15 Новорођенчад
P01Z Новорођенче, смртни исход или премештај у другу болницу, < 5 дана од пријема и значајни оперативни поступци 1.09 100%
P02Z Кардиоторакални или васкуларни поремећај новорођенчета 25.77 100%
P03Z Новорођенче, тежина на пријему 1000 - 1499 грама, са значајним оперативним поступком 19.73 100%
P04Z Новорођенче, тежина на пријему 1500 -1999 грама, са значајним оперативним поступком 12.92 100%
P05Z Новорођенче, тежина на пријему 2000 -2499 грама, са значајним оперативним поступком 12.24 100%
P06A Новорођенче, тежина на пријему > 2499 грама, са значајним оперативним поступком, са вишеструким великим тешкоћама 14.54 100%
P06B Новорођенче, тежина на пријему > 2499 грама, са значајним оперативним поступком, без вишеструких великих тешкоћа 6.43 100%
P60A Новорођенче, смртни исход или премештај у другу болницу, < 5 дана од порођаја без значајних оперативних поступака 0.71 100%
P60B Новорођенче, смртни исход или премештај у другу болницу, < 5 дана од пријема без значајних оперативних поступака 0.71 100%
P61Z Новорођенче, тежина на пријему < 750 грама 46.66 100%
P62Z Новорођенче, тежина на пријему 750 - 999 грама 32.15 100%
P63Z Новорођенче, тежина на пријему 1000-1249 грама, без значајних оперативних поступака 10.81 100%
P64Z Новорођенче, тежина на пријему 1250-1499 грама, без значајних оперативних поступака 8.52 100%

P65A Новорођенче, тежина на пријему 1500 -1999 грама, без значајних оперативних поступака, са вишеструким великим 
тешкоћама 7.26 100%

P65B Новорођенче, тежина на пријему 1500 -1999 грама, без значајних оперативних поступака са великим тешкоћама 6.39 100%
P65C Новорођенче, тежина на пријему 1500 -1999 грама, без значајних оперативних поступака са осталим тешкоћама 4.91 100%
P65D Новорођенче, тежина на пријему 1500 -1999 грама, без значајних оперативних поступака без тешкоћа 4.52 100%

P66A Новорођенче, тежина на пријему 2000 -2499 грама, без значајних оперативних поступака са вишеструким великим 
тешкоћама 5.25 100%

P66B Новорођенче, тежина на пријему 2000 -2499 грама, без значајних оперативних поступака са великим тешкоћама 3.93 100%
P66C Новорођенче, тежина на пријему 2000 -2499 грама, без значајних оперативних поступака са осталим тешкоћама 2.93 100%
P66D Новорођенче, тежина на пријему 2000 -2499 грама, без значајних оперативних поступака без тешкоћа 1.26 100%
P67A Новорођенче, тежина на пријему > 2499 грама, без значајних оперативних поступака са вишеструким великим тешкоћама 3.71 100%
P67B Новорођенче, тежина на пријему > 2499 грама, без значајних оперативних поступака са великим тешкоћама 2.09 100%
P67C Новорођенче, тежина на пријему > 2499 грама, без значајних оперативних поступака са осталим тешкоћама 1.19 100%
P67D Новорођенче, тежина на пријему > 2499 грама, без значајних оперативних поступака без тешкоћа 0.66 100%

16 Болести и поремећаји крви и крвотворних органа и имунолошког система
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Q01Z Спленектомија 3.70 100%
Q02A Остале оперативне процедуре због болести крви и крвотворних органа, са врло тешким или тешким КК 5.08 140%
Q02B Остале оперативне процедуре због болести крви и крвотворних органа, без врло тешких или тешких КК 1.57 100%
Q60A Поремећаји имунитета и ретикулоендотелног система, са врло тешким или тешким КК 2.45 123%
Q60B Поремећаји имунитета и ретикулоендотелног система, без врло тешких или тешких КК са малигнитетом 1.28 157%
Q60C Поремећаји имунитета и ретикулоендотелног система, без врло тешких или тешких КК без малигнитета 0.93 123%
Q61A Поремећаји еритроцита, са врло тешким или тешким КК 1.71 168%
Q61B Поремећаји еритроцита, без врло тешких или тешких КК 0.64 157%
Q62Z Поремећаји коагулације крви 1.04 100%

17 Неопластични поремећаји
R01A Лимфом и леукемија са великим оперативним поступцима, са врло тешким или тешким КК 10.56 100%
R01B Лимфом и леукемија са великим оперативним поступцима, без врло тешких или тешких КК 2.75 100%
R02A Остали неопластични поремећаји са великим оперативним процедурама, са врло тешким КК 6.54 100%
R02B Остали неопластични поремећаји са великим оперативним процедурама, са тешким или умереним КК 3.92 100%
R02C Остали неопластични поремећаји са великим оперативним процедурама, без КК 2.28 100%
R03A Лимфом и леукемија са осталим оперативним процедурама, са врло тешким или тешким КК 8.46 165%
R03B Лимфом и леукемија са осталим оперативним процедурама, без врло тешких или тешких КК 2.11 143%
R04A Остали неопластични поремећаји са осталим оперативним процедурама, са КК 3.41 100%
R04B Остали неопластични поремећаји са осталим оперативним процедурама, без КК 1.79 100%
R60A Акутна леукемија, са врло тешким КК 10.63 105%
R60B Акутна леукемија, без врло тешких КК 2.52 100%
R61A Лимфом и неакутна леукемија, са врло тешким КК 6.42 146%
R61B Лимфом и неакутна леукемија, без врло тешких КК 1.78 115%
R61C Лимфом или неакутна леукемија, исти дан 1.78 138%
R62A Остали неопластични поремећаји, са КК 1.58 100%
R62B Остали неопластични поремећаји, без КК 0.60 100%
R63Z Хемотерапија 0.90 80%
R64Z Радиотерапија 0.90 80%

18 Инфективне и паразитске болести
S60Z ХИВ, исти дан 0.36 100%
S65A Болести повезане са ХИВ-ом, са врло тешким КК 7.98 100%
S65B Болести повезане са ХИВ-ом, са тешким КК 4.37 100%
S65C Болести повезане са ХИВ-ом, без врло тешких или тешких КК 2.23 100%
T01A Оперативни поступци због инфективних и паразитарних болести, са врло тешким КК 9.15 144%
T01B Оперативни поступци због инфективних и паразитарних болести, са тешким или умереним КК 3.80 114%
T01C Оперативни поступци због инфективних и паразитарних болести, без КК 2.19 125%
T40Z Инфективне или паразитске болести са вентилаторном подршком 8.03 100%
T60A Септикемија, са врло тешким или тешким КК 3.20 134%
T60B Септикемија без врло тешких или тешких КК 1.44 141%
T61A Постоперативне и посттрауматске инфекције, са врло тешким или тешким КК 2.07 100%
T61B Постоперативне и посттрауматске инфекције, без врло тешких или тешких КК 0.79 116%
T62A Повишена температура непознатог порекла са КК 1.23 107%
T62B Повишена температура непознатог порекла без КК 0.56 100%
T63Z Вирусна инфекција 0.58 100%
T64A Остале инфективне и паразитарне болести, са врло тешким КК 4.68 100%
T64B Остале инфективне и паразитарне болести, са тешким или умереним КК 2.00 117%
T64C Остале инфективне и паразитарне болестии, без КК 1.02 91%

19 Менталне болести и поремећаји
U40Z Лечење менталног здравља, истог дана и примена електроконвулзивне терапије 0.31 100%
U60Z Лечење менталног здравља, истог дана, без примене електроконвулзивне терапије 0.09 200%
U61Z Схизофрени поремећаји 6.38 100%
U62A Параноја и акутни психотични поремећаји, са врло тешким или тешким КК или присилно лечење 4.04 100%
U62B Параноја и акутни психотични поремећаји, без врло тешких или тешких КК, без присилног лечења 2.26 200%
U63Z Велики афективни поремећаји 6.83 100%
U64Z Остали афективни и соматоформни поремећаји 1.96 184%
U65Z Анксиозни поремећаји 1.33 199%
U66Z Поремећаји исхране и опсесивно-компулзивни поремећаји 6.39 129%
U67Z Поремећаји личности и акутне реакције 1.35 200%
U68Z Ментални поремећаји у дечијем добу 4.33 148%

20 Коришћење алкохола/дроге и органски ментални поремећаји узроковани коришћењем алкохола/дроге
V60Z Интоксикација алкохолом и апстиненцијални синдром 1.35 100%
V61Z Интоксикација дрогама и апстиненцијални синдром 1.66 100%
V62A Поремећаји узроковани злоупотребом алкохола и зависност од алкохола 1.18 100%
V62B Поремећаји узроковани злоупотребом алкохола и зависност од алкохола, истог дана 1.18 100%
V63Z Поремећаји узроковани злоупотребом опијата и зависност од опијата 0.86 100%
V64Z Поремећаји узроковани злоупотребом осталих дрога (лекова) и зависност од истих 0.96 100%

21 Повреде, тровања и токсични ефекти лекова
W01Z Процедуре вентилације и краниотомије због вишеструке значајне трауме 12.91 100%

W02A Процедуре на куку, бутној кости и екстремитетима због значајне вишеструке трауме, са имплантацијом, са врло тешким 
или тешким КК 9.56 100%
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W02B Процедуре на куку, бутној кости и екстремитетима због значајне вишеструке трауме, са имплантацијом, без врло тешких 
или тешких КК 6.24 100%

W03Z Абдоминалне процедуре због вишеструке значајне трауме 5.71 100%
W04A Остале процедуре због вишеструке значајне трауме, са врло тешким или тешким КК 9.30 100%
W04B Остале процедуре због вишеструке значајне трауме, без врло тешких или тешких КК 4.86 100%
W60Z Вишеструка траума, смртни исход или премештај у другу болницу, < 5 дана 1.46 100%
W61A Вишеструка траума, без значајних процедура, са врло тешким или тешким КК 4.11 100%
W61B Вишеструка траума, без значајних процедура, без врло тешких или тешких КК 2.03 129%
X02A Микроваскуларни пренос ткива или режња коже због повреде шаке, са врло тешким или тешким КК 2.27 145%
X02B Режањ коже због повреде шаке, без врло тешких или тешких КК 0.77 100%
X04A Остале процедуре због повреде доњих екстремитета, са врло тешким или тешким КК 3.77 100%
X04B Остале процедуре због повреде доњих екстремитета, без врло тешких или тешких КК 1.08 89%
X05A Остале процедуре због повреда на шаци, са КК 1.51 100%
X05B Остале процедуре због повреда на шаци, без КК 0.73 80%
X06A Остале процедуре због других повреда, са врло тешким или тешким КК 2.96 88%
X06B Остале процедуре због других повреда, без врло тешких или тешких КК 0.95 87%
X07A Режањ коже код повреда, искључујући шаку, са микроваскуларним преносом ткива или са врло тешким или тешким КК 5.56 100%
X07B Режањ коже код повреда искључујући шаку, без микроваскуларног преноса ткива, без врло тешких или тешких КК 2.60 100%
X40Z Повреде, тровања и токсични ефекти лекова са вентилаторном подршком 4.33 100%
X60A Повреде, са врло тешким или тешким КК 1.61 100%
X60B Повреде, без врло тешких или тешких КК 0.49 114%
X61Z Алергијске реакције 0.23 80%
X62A Тровање/токсични ефекат лекова, са врло тешким или тешким КК 1.20 120%
X62B Тровање/токсични ефекат лекова, без врло тешких или тешких КК 0.51 100%
X63A Последице лечења, са врло тешким или тешким КК 1.79 159%
X63B Последице лечења, без врло тешких или тешких КК 0.64 107%
X64A Остале повреде, тровања и токсични ефекти, са врло тешким или тешким КК 1.86 100%
X64B Остале повреде, тровања и токсични ефекти, без врло тешких или тешких КК 0.40 108%

22 Опекотине
Y01Z Вентилаtторна подршка за опекотине и опекотине висoког степена 39.23 100%
Y02A Остале опекотине и употреба режња коже, са КК 7.81 126%
Y02B Остале опекотине и употреба режња коже, без КК 2.20 80%
Y03Z Остале оперативне процедуре због других опекотина 1.68 91%
Y60Z Опекотине, премештај у другу установу за акутно болничко лечење, < 5 дана 0.30 100%
Y61Z Тешке опекотине 0.70 87%
Y62A Остале опекотине, са КК 1.36 136%
Y62B Остале опекотине, без КК 0.41 100%

23 Фактори који утичу на здравствено стање и остали контакти са здравственим службама

Z01A Оперативни поступци и дијагнозе које се доводе у везу са осталим контактима са здравственом службом, са врло тешким 
или тешким КК 4.09 138%

Z01B Оперативни поступци и дијагнозе које се доводе у везу са осталим контактима са здравственом службом без врло тешких 
или тешких КК 1.22 100%

Z40Z Ендоскопија и дијагнозе које се доводе у везу са осталим контактима са здравственом службом, исти дан 0.25 127%
Z60A Рехабилитација, са врло тешким КК 2.80 100%
Z60B Рехабилитација, без врло тешких КК 0.95 100%
Z60C Рехабилитација, истог дана 0.18 100%
Z61A Знаци и симптоми 0.97 94%
Z61B Знаци и симптоми, исти дан 0.97 88%
Z63A Остала хируршка накнадна медицинска нега, са врло тешким КК 3.32 100%
Z63B Остала хируршка накнадна медицинска нега, без врло тешких КК 0.88 118%
Z64A Остали фактори који утичу на здравствено стање 0.87 100%
Z64B Остали фактори који утичу на здравствено стање, истог дана 0.87 81%
Z65Z Конгениталне аномалије и проблеми порекла неонаталног периода 0.84 100%

Неповезане оперативне процедуре
801A Оперативне процедуре неповезане са основним узроком хоспитализације, са врло тешким КК 7.26 154%
801B Оперативне процедуре неповезане са основним узроком хоспитализације, са тешким или умереним КК 3.49 123%
801C Оперативне процедуре неповезане са основним узроком хоспитализације, без КК 1.33 100%

Погрешна ДСГ
960Z Не може се груписати 0.00
961Z Неприхватљива главна дијагноза 0.00
963Z Неонатална дијагноза која није у складу са старошћу и тежином 0.00

Корективни фактор за *педијатријске случајеве  – 100% корективни фактор не мења вредност коефицијента. 
*педијатријски  – пацијенти до 18 година старости

Прилог 3.

Категоризација здравствених установа 

Категорије установа секундарне и терцијарне здравствене за-
штите са акутним болничко-стационарним лечењем утврђују се у 

односу на област рада, ниво здравствене заштите, врсту здравстве-
не установе, односно величину организационе јединице здрав-
ствене установе и то:

I Опште болнице 1:
1. Општа болница Прокупље
2. Општа болница Пирот
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3. Општа болница Бор
4. Општа болница „Стефан Високи“ Смедеревска Паланка
5. Општа болница Вршац
6. Општа болница Кикинда
7. Општа болница Врбас
8. Општа болница Јагодина
9. Општа болница Сента
10. Општа болница Неготин (Здравствени центар Неготин)
11. Општа болница Параћин
12. Општа болница Пријепоље (Здравствени центар Ужице)
13. Општа болница Горњи Милановац
14. Општа болница Сурдулица (Здравствени центар Сурду-

лица)
15. Општа болница Аранђеловац (Здравствени центар Аран-

ђеловац)
16. Општа болница Петровац
17. Општа болница Алексинац
18. Општа болница Кладово (Здравствени центар Кладово)
19. Општа болница Књажевац (Здравствени центар Књажевац)
20. Општа болница Прибој (Здравствени центар Ужице)
21. Општа болница Мајданпек
II Опште болнице 2:
1. Здравствени центар Ужице
2. Општа болница Ужице (Здравствени центар Ужице)
3. Општа болница Лесковац
4. Општа болница Сомбор
5. Општа болница Суботица
6. Општа болница Панчево
7. Општа болница Ваљево
8. Општа болница Зрењанин
9. Општа болница Крушевац
10.Општа болница Краљево
11.Општа болница Шабац
12.Општа болница Врање (Здравствени центар Врање)
13.Општа болница Пожаревац
14.Општа болница Чачак
15.Општа болница Сремска Митровица
16.Општа болница Ћуприја
17.Општа болница Лозница
18.Општа болница Зајечар (Здравствени центар Зајечар)
19.Општа болница Нови Пазар
20.Општа болница Смедерево
III Клинички центри и Клиничко-болнички центри 
1. Универзитетски клинички центар Србије
2. Универзитетски клинички центар Ниш
3. Универзитетски клинички центар Војводине
4. Универзитетски клинички центар Крагујевац
5. Клиничко-болнички центар „Звездара”
6. Клиничко-болнички центар „Земун”
7. Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић  – Де-

диње”
8. Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса”
9. Специјална болница за цереброваскуларне болести „Свети 

Сава”
IV Институти за кардиоваскуларне болести
1. Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње”
2. Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Срем-

ска Каменица
3. Клиника за кардиохирургију (Клинички центар Србије)
V Институти за онкологију и радиологију
1. Институт за онкологију и радиологију Србије
2. Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица
VI Институти за здравствену заштиту деце и омладине
1. Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 

„Др Вукан Чупић”
2. Универзитетска дечја клиника
3. Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војво-

дине, Нови Сад
VII Институти и клинике за ортопедију
1. Институт за ортопедију „Бањица”
2. Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију (Кли-

нички центар Србије)
3. Клиника за ортопедију и трауматологију (Клинички ценар 

Крагујевац)

4. Клиника за ортопедију (Клинички центар Ниш)
5. Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију (Кли-

нички центар Војводине)
VIII Клинике за гинекологију и акушерство
1. Гинеколошко-акушерска клиника „Народни фронт”
2. Клиника за гинекологију и акушерство (КЦС)
3. Клиника за гинекологију и акушерство (КЦК)
4. Клиника за гинекологију и акушерство (КЦН)
5. Клиника за гинекологију и акушерство (КЦВ)
IX Институти и клинике за плућне болести
1. Институт за плућне болести Војводине Сремска Каменица
2. Клиника за грудну хирургију и Клиника за плућне болести 

(КЦС)
3. Клиника за грудну хирургију и Клиника за плућне болести 

(КЦН)
 Категорије здравствених установа чине оквир за утврђивање 

појединачних вредности показатеља квалитета пружених здрав-
ствених услуга за ниво Републике Србије, односно вредности у 
односу на коју се мери остварени резултат здравствене установе у 
посматраном периоду.

6194
На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник 

РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија  – Управа за дуван доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „WTF BIG’N TIPSY CRAY”, 
произвођача Arnold Andre GmbH & Co. KG, P.O. Box 1247, 
D-32212 Bunde, Germany, разврстава се у цигарилосе и уписује у 
Регистар о маркама дуванских производа у Oдељак II  – цигаре и 
цигарилоси, Пододељак 2  – цигарилоси, под редним бројем 133.   

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

02-33 број 695-2/21
У Београду, 28. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6195
На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник 

РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија  – Управа за дуван доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „WTF BIG’N TIPSY LIT”, про-
извођача Arnold Andre GmbH & Co. KG, P.O. Box 1247, D-32212 
Bunde, Germany, разврстава се у цигарилосе и уписује у Регистар 
о маркама дуванских производа у Oдељак II  – цигаре и цигарило-
си, Пододељак 2  – цигарилоси, под редним бројем 134.   

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

02-33 број 695-3/21
У Београду, 28. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6196
На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник 

РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија  – Управа за дуван доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „WTF BIG’N TIPSY SHEEESH”, 
произвођача Arnold Andre GmbH & Co. KG, P.O. Box 1247, D-32212 
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Bunde, Germany, разврстава се у цигарилосе и уписује у Регистар 
о маркама дуванских производа у Oдељак II  – цигаре и цигарило-
си, Пододељак 2  – цигарилоси, под редним бројем 135.   

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

02-33 број 695-4/21
У Београду, 28. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6197
На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник 

РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија  – Управа за дуван доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „WTF BIG’N TIPSY SQUAD”, 
произвођача Arnold Andre GmbH & Co. KG, P.O. Box 1247, 
D-32212 Bunde, Germany, разврстава се у цигарилосе и уписује у 
Регистар о маркама дуванских производа у Oдељак II  – цигаре и 
цигарилоси, Пододељак 2  – цигарилоси, под редним бројем 136.   

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

02-33 број 695-5/21
У Београду, 28. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6198
На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник 

РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија  – Управа за дуван доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Tumbaki ABRA CADABRA 
200gr”, произвођача TUMBAKI TOBACCO TUTUN MAMULLERI 
SANAYI TICARET LIMITED SIRKET, Velikoy OSB Mah. 5. Cadde 
No:6C/8, Cerkezkoy, Turkey, разврстава се у резани дуван и уписује 
у Регистар о маркама дуванских производа у Oдељак III  – дуван 
за пушење, Пододељак 1  – резани дуван, под редним бројем 449.   

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

02-33 број 738-2/21
У Београду, 23. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6199
На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник 

РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија  – Управа за дуван доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Tumbaki ABRA CADABRA 500gr”, 
произвођача TUMBAKI TOBACCO TUTUN MAMULLERI SANAYI 
TICARET LIMITED SIRKET, Velikoy OSB Mah. 5. Cadde No:6C/8, 
Cerkezkoy, Turkey, разврстава се у резани дуван и уписује у Регистар о 
маркама дуванских производа у Oдељак III  – дуван за пушење, Подо-
дељак 1  – резани дуван, под редним бројем 450.   

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

02-33 број 738-3/21
У Београду, 23. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6200
На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник 

РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија  – Управа за дуван доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Tumbaki ICE CANDY 200gr”, 
произвођача TUMBAKI TOBACCO TUTUN MAMULLERI SA-
NAYI TICARET LIMITED SIRKET, Velikoy OSB Mah. 5. Cadde 
No:6C/8, Cerkezkoy, Turkey, разврстава се у резани дуван и уписује 
у Регистар о маркама дуванских производа у Oдељак III  – дуван 
за пушење, Пододељак 1  – резани дуван, под редним бројем 451.   

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

02-33 број 738-4/21
У Београду, 23. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6201
На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник 

РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија  – Управа за дуван доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Tumbaki ICE CANDY 500gr”, 
произвођача TUMBAKI TOBACCO TUTUN MAMULLERI SA-
NAYI TICARET LIMITED SIRKET, Velikoy OSB Mah. 5. Cadde 
No:6C/8, Cerkezkoy, Turkey, разврстава се у резани дуван и уписује 
у Регистар о маркама дуванских производа у Oдељак III  – дуван 
за пушење, Пододељак 1  – резани дуван, под редним бројем 452.   

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

02-33 број 738-5/21
У Београду, 23. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6202
На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник 

РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија  – Управа за дуван доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Tumbaki FLASH Sweet Water-
melon 200gr”, произвођача TUMBAKI TOBACCO TUTUN MA-
MULLERI SANAYI TICARET LIMITED SIRKET, Velikoy OSB 
Mah. 5. Cadde No:6C/8, Cerkezkoy, Turkey, разврстава се у резани 
дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских производа у Oде-
љак III  – дуван за пушење, Пододељак 1  – резани дуван, под ред-
ним бројем 453.   

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

02-33 број 738-6/21
У Београду, 23. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6203
На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник 

РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија  – Управа за дуван доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Tumbaki FLASH Sweet Wa-
termelon 500gr”, произвођача TUMBAKI TOBACCO TUTUN 
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MAMULLERI SANAYI TICARET LIMITED SIRKET, Velikoy OSB 
Mah. 5. Cadde No:6C/8, Cerkezkoy, Turkey, разврстава се у резани 
дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских производа у Oде-
љак III  – дуван за пушење, Пододељак 1  – резани дуван, под ред-
ним бројем 454.   

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

02-33 број 738-7/21
У Београду, 23. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6204
На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник 

РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија  – Управа за дуван доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Tumbaki FLASH RIO ORANGE 
200gr”, произвођача TUMBAKI TOBACCO TUTUN MAMULLERI 
SANAYI TICARET LIMITED SIRKET, Velikoy OSB Mah. 5. Cadde 
No:6C/8, Cerkezkoy, Turkey, разврстава се у резани дуван и уписује 
у Регистар о маркама дуванских производа у Oдељак III  – дуван 
за пушење, Пододељак 1  – резани дуван, под редним бројем 455.   

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

02-33 број 738-8/21
У Београду, 23. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6205
На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник 

РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија  – Управа за дуван доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Tumbaki FLASH RIO ORANGE 
500gr”, произвођача TUMBAKI TOBACCO TUTUN MAMULLERI 
SANAYI TICARET LIMITED SIRKET, Velikoy OSB Mah. 5. Cadde 
No:6C/8, Cerkezkoy, Turkey, разврстава се у резани дуван и уписује 
у Регистар о маркама дуванских производа у Oдељак III  – дуван 
за пушење, Пододељак 1  – резани дуван, под редним бројем 456.   

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

02-33 број 738-9/21
У Београду, 23. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6206
На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник 

РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија  – Управа за дуван доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Tumbaki PEACH CRUSH 
200gr”, произвођача TUMBAKI TOBACCO TUTUN MAMULLERI 
SANAYI TICARET LIMITED SIRKET, Velikoy OSB Mah. 5. Cadde 
No:6C/8, Cerkezkoy, Turkey, разврстава се у резани дуван и уписује 
у Регистар о маркама дуванских производа у Oдељак III  – дуван 
за пушење, Пододељак 1  – резани дуван, под редним бројем 457. 

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

02-33 број 738-10/21
У Београду, 23. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6207
На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник 

РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија  – Управа за дуван доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Tumbaki PEACH CRUSH 
500gr”, произвођача TUMBAKI TOBACCO TUTUN MAMULLERI 
SANAYI TICARET LIMITED SIRKET, Velikoy OSB Mah. 5. Cadde 
No:6C/8, Cerkezkoy, Turkey, разврстава се у резани дуван и уписује 
у Регистар о маркама дуванских производа у Oдељак III  – дуван 
за пушење, Пододељак 1  – резани дуван, под редним бројем 458.   

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

02-33 број 738-11/21
У Београду, 23. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6208
На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник 

РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија  – Управа за дуван доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Tumbaki MANILA MANGO 
200gr”, произвођача TUMBAKI TOBACCO TUTUN MAMULLERI 
SANAYI TICARET LIMITED SIRKET, Velikoy OSB Mah. 5. Cadde 
No:6C/8, Cerkezkoy, Turkey, разврстава се у резани дуван и уписује 
у Регистар о маркама дуванских производа у Oдељак III  – дуван 
за пушење, Пододељак 1  – резани дуван, под редним бројем 459.   

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

02-33 број 738-12/21
У Београду, 23. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6209
На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник 

РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија  – Управа за дуван доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Tumbaki MANILA MANGO 
500gr”, произвођача TUMBAKI TOBACCO TUTUN MAMULLERI 
SANAYI TICARET LIMITED SIRKET, Velikoy OSB Mah. 5. Cadde 
No:6C/8, Cerkezkoy, Turkey, разврстава се у резани дуван и уписује 
у Регистар о маркама дуванских производа у Oдељак III  – дуван 
за пушење, Пододељак 1  – резани дуван, под редним бројем 460.

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

02-33 број 738-13/21
У Београду, 23. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.
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6210
На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник 

РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија  – Управа за дуван доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Tumbaki FLASH lime 200gr”, 
произвођача TUMBAKI TOBACCO TUTUN MAMULLERI SA-
NAYI TICARET LIMITED SIRKET, Velikoy OSB Mah. 5. Cadde 
No:6C/8, Cerkezkoy, Turkey, разврстава се у резани дуван и уписује 
у Регистар о маркама дуванских производа у Oдељак III  – дуван 
за пушење, Пододељак 1  – резани дуван, под редним бројем 461.   

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

02-33 број 738-14/21
У Београду, 23. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6211
На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник 

РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија  – Управа за дуван доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Tumbaki FLASH lime 500gr”, 
произвођача TUMBAKI TOBACCO TUTUN MAMULLERI SAN-
AYI TICARET LIMITED SIRKET, Velikoy OSB Mah. 5. Cadde 
No:6C/8, Cerkezkoy, Turkey, разврстава се у резани дуван и уписује 
у Регистар о маркама дуванских производа у Oдељак III  – дуван 
за пушење, Пододељак 1  – резани дуван, под редним бројем 462.   

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

02-33 број 738-15/21
У Београду, 23. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6212
На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник 

РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија  – Управа за дуван доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Tumbaki FLASH Jingle jangle 
200gr”, произвођача TUMBAKI TOBACCO TUTUN MAMULLERI 
SANAYI TICARET LIMITED SIRKET, Velikoy OSB Mah. 5. Cadde 
No:6C/8, Cerkezkoy, Turkey, разврстава се у резани дуван и уписује 
у Регистар о маркама дуванских производа у Oдељак III  – дуван 
за пушење, Пододељак 1  – резани дуван, под редним бројем 463.   

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

02-33 број 738-16/21
У Београду, 23. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6213
На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник 

РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија  – Управа за дуван доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Tumbaki FLASH Jingle jangle 
500gr”, произвођача TUMBAKI TOBACCO TUTUN MAMULLERI 
SANAYI TICARET LIMITED SIRKET, Velikoy OSB Mah. 5. Cadde 
No:6C/8, Cerkezkoy, Turkey, разврстава се у резани дуван и уписује 
у Регистар о маркама дуванских производа у Oдељак III  – дуван 
за пушење, Пододељак 1  – резани дуван, под редним бројем 464.   

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

02-33 број 738-17/21
У Београду, 23. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6214
На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник 

РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија  – Управа за дуван доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Tumbaki FLASH TRIPLE 
GRAPE 200gr”, произвођача TUMBAKI TOBACCO TUTUN MA-
MULLERI SANAYI TICARET LIMITED SIRKET, Velikoy OSB 
Mah. 5. Cadde No:6C/8, Cerkezkoy, Turkey, разврстава се у резани 
дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских производа у Oде-
љак III  – дуван за пушење, Пододељак 1  – резани дуван, под ред-
ним бројем 465.   

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републие 
Србије”.  

02-33 број 738-18/21
У Београду, 23. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6215
На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник 

РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија  – Управа за дуван доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Tumbaki FLASH TRIPLE 
GRAPE 500gr”, произвођача TUMBAKI TOBACCO TUTUN MA-
MULLERI SANAYI TICARET LIMITED SIRKET, Velikoy OSB 
Mah. 5. Cadde No:6C/8, Cerkezkoy, Turkey, разврстава се у резани 
дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских производа у Oде-
љак III  – дуван за пушење, Пододељак 1  – резани дуван, под ред-
ним бројем 466.   

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

02-33 број 738-19/21
У Београду, 23. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6216
На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник 

РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија  – Управа за дуван доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Tumbaki GOLDEN PISTACHIO 
200gr”, произвођача TUMBAKI TOBACCO TUTUN MAMULLERI 
SANAYI TICARET LIMITED SIRKET, Velikoy OSB Mah. 5. Cadde 
No:6C/8, Cerkezkoy, Turkey, разврстава се у резани дуван и уписује 
у Регистар о маркама дуванских производа у Oдељак III  – дуван 
за пушење, Пододељак 1  – резани дуван, под редним бројем 467.   

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

02-33 број 738-20/21
У Београду, 23. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.
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6217

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

Министарство финансија  – Управа за дуван доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Tumbaki GOLDEN PISTACHIO 
500gr”, произвођача TUMBAKI TOBACCO TUTUN MAMULLERI 
SANAYI TICARET LIMITED SIRKET, Velikoy OSB Mah. 5. Cadde 
No:6C/8, Cerkezkoy, Turkey, разврстава се у резани дуван и уписује 
у Регистар о маркама дуванских производа у Oдељак III  – дуван 
за пушење, Пододељак 1  – резани дуван, под редним бројем 468.   

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

02-33 број 738-21/21
У Београду, 23. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

6218
На основу члана 37. Закона о дувану („Службени гласник 

РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19),
Министарство финансија  – Управа за дуван доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Дувански производ марке „Tumbaki GOLDEN PISTACHIO 
1000gr”, произвођача TUMBAKI TOBACCO TUTUN MAMULLERI 
SANAYI TICARET LIMITED SIRKET, Velikoy OSB Mah. 5. Cadde 
No:6C/8, Cerkezkoy, Turkey, разврстава се у резани дуван и уписује 
у Регистар о маркама дуванских производа у Oдељак III  – дуван за 
пушење, Пододељак 1  – резани дуван, под редним бројем 469.   

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

02-33 број 738-22/21
У Београду, 23. децембра 2021. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
6219

На основу члана 21. став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС”, број 111/21) и Упутства за 
одређивање гласачких места у поступку спровођења републичког референдума („Службени гласник РС”, број 113/21),

Градска изборна комисија града Лесковца, на седници одржаној 30. децембра 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о измени Решења о одређивању гласачких места на територији града Лесковца, за гласање на републичком 
референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године

I
За гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године, мења се назив гласачког места под редним бројем 

186, тако да сада гласи
Ред.
бр.

НАЗИВ ГЛАСАЧКОГ 
МЕСТА

АДРЕСА ГЛАСАЧКОГ 
МЕСТА

ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА ГЛАСАЧКО МЕСТО
(насеље, улица, кућни број)

186. ПРОСТОРИЈЕ 
СТОЈИЛКОВИЋ ДЕЈАНА БОЋЕВИЦА Боћевица 

II
Ово решење доставити Републичкој изборној комисији, ради оглашавања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 014-7/2021-I 
У Лесковцу, 30. децембра 2021. године

Градска изборна комисија града Лесковца
Председник,

Милош Стевановић, с.р.

6220
На основу члана 21. став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС”, бр. 111/21 и 119/21) и Упутства 

за одређивање гласачких места у поступку спровођења републичког референдума („Службени гласник РС”, број 113/21),
Градска изборна комисија града Смедерева, на седници одржаној 30. децембра 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о изменама и допунама Решења о одређивању гласачких места на територији града Смедерева, за гласање на 
републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године

1. Решење о одређивању гласачких места на територији града Смедерева, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 
16. јануар 2022. године, број 013-14 од 9. децембра 2021. године („Службени гласник РС”, бр. 124/21 и 128/21), мења се и допуњује у 
следећим деловима тачке I:

 – на гласачком месту број 14. у подручју које обухвата гласачко место, речи „Ослобођења 0, 77-169 и 62-132” замењују се речима 
„Ослобођења 0, 77-169 и 62-134”;
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 – на гласачком месту број 22. у подручју које обухвата гласачко место, додају се речи  „улица Баштованска”;
 – на гласачком месту број 29. у подручју које обухвата гласачко место, додају се речи „улица Десанке Максимовић и Крунска”;
 – на гласачком месту број 41. у подручју које обухвата гласачко место, додају се речи „улица Јована Јовановића Змаја”;
 – на гласачком месту број 63. у подручју које обухвата гласачко место, додају се речи „улица Др Арчибалда Рајса и Ландолска”;
 – на гласачком месту број 77. у подручју које обухвата гласачко место, додају се речи „улица Светосавска”.

II
2. Ово решење доставити Републичкој изборној комисији, ради оглашавања у „Службенoм гласнику Републике Србије”.

Број 013-23/2021
У Смедереву, 30. децембра 2021. године

Градска изборна комисија града Смедерева
Председник,

Наташа Величковић, с.р.

6221
На основу члана 21. став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС”, број 111/21) и Упутства за 

одређивање гласачких места у поступку спровођења републичког референдума („Службени гласник РС”, број 113/21), 
Изборна комисија градске општине Стари град, на седници одржаној 30. децембра 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о допуни Решења о одређивању гласачких места на територији градске општине Стари град, за гласање на 
републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године

I
Решење Изборне комисије градске општине Стари град број 013-1-22/2021 од 6. децембра 2021. године које је допуњено Решењем 

број 013-1-25/2021 од 24. децембра 2021. године, којим је одређено 56 гласачких места на територији градске општине Стари град, за 
гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године, допуњује се у делу који се односи на гласачко место број 
20. тако да сада гласи: 

Ред.
бр.

НАЗИВ ГЛАСАЧКОГ 
МЕСТА

АДРЕСА ГЛАСАЧКОГ 
МЕСТА

ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА ГЛАСАЧКО МЕСТО
(насеље, улица, кућни број)

20 НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗАПОШЉАВАЊА

ГУНДУЛИЋЕВ ВЕНАЦ  
БРОЈ 23-25

Будимска 1, 3, 5, 7, 7-А, 9, 9-А, 11, 15, 17, 19, 21, 21-А, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33-А, 35, 
Венизелосова 34, 36, 38, 40, 42, 43-А, 
Гундулићев венац 2, 4, 6, 8, 10, 12,12-А, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,
Јелисавете Начић 9-А, 20, 22, 24, 26, 
Кнез Милетина 21, 22, 23, 23-А, 24, 26, 28, 30, 32,
Цариградска 1, 3, 5, 7, 9, 11,
Шантићева 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

II
Одељење за општу управу на основу података из Јединственог бирачког списка допуњује новом адресом Гундулићев венац број 

12-А, гласачко место број 20.  
Ово решење доставити Републичкој изборној комисији, ради оглашавања у „Службенoм гласнику Републике Србије”.

Број 013-1-31/2021 
У Београду, 30. децембра 2021. године

Изборна комисија градске општине Стари град
Председник,

Снежана Ђурић, с.р.

6222
На основу члана 21. став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС”, број 111/21) и Упутства за 

одређивање гласачких места у поступку спровођења републичког референдума („Службени гласник РС”, број 113/21),
Општинска изборна комисија општине Сврљиг, на седници одржаној 28. децембра 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о допуни Решења о одређивању гласачких места на територији општине Сврљиг, за гласање на републичком 
референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године

1. Решење о одређивању гласачких места на територији општине Сврљиг, за гласање на републичком референдуму расписаном за 
16. јануар 2022. године број 014-3/2021 од 8. децембра 2021. године („Службени гласник РС”, број 124/21), мења се због техничке грешке 
у делу „ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА ГЛАСАЧКО МЕСТО (насеље, улица, кућни број)” и то за следећа гласачка места:

1)  на гласачком месту број 4. у подручју које обухвата гласачко место, после речи „Тијовац” додаје се  „и Бучум”,
2) на гласачком месту број 8. у подручју које обухвата гласачко место, после речи „Варош” ставља се запета и додају се речи „Мечји 

До и Палилула”,
3) на гласачком месту број 17. у подручју које обухвата гласачко место, после речи „Лабуково” додаје се „и Пирковац”,
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4) на гласачком месту број 18. у подручју које обухвата гласачко место, после речи „Попшица” додаје се „и Гојмановац”,
5) на гласачком месту број 20. у подручју које обухвата гласачко место, после речи „Сливје” додаје се „и Копајкошара”.
2. Ово решење доставити Републичкој изборној комисији, ради оглашавања у „Службенoм гласнику Републике Србије”.

Број 014-3/2021 
У Сврљигу, 28. децембра 2021. године

Општинска изборна комисија општине Сврљиг
Председник,

Биљана Радојковић, с.р.

6223
На основу члана 21. став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС”, број 111/2021) и Упутства за 

одређивање гласачких места у поступку спровођења републичког референдума („Службени гласник РС”, број 113/21), 
Градска изборна комисија за спровођење избора за одборнике Скупштине града Ваљева на седници одржаној 30. децембра 2021. 

године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о измени Решења о одређивању гласачких места на територији града Ваљева, за гласање на републичком 
референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године

I
У Решењу о одређивању гласачких места на територији града Ваљева, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. 

јануар 2022. године број 013-37/2021-04 од 9. децембра 2021. године у тачки I у табели редни број 83 мења се и гласи:
Ред. 
бр.

НАЗИВ ГЛАСАЧКОГ 
МЕСТА

АДРЕСА ГЛАСАЧКОГ 
МЕСТА ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА ГЛАСАЧКО МЕСТО (насеље, улица, кућни број)

83 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА Нема промене Бранковина

II
Ово решење доставити Републичкој изборној комисији, ради оглашавања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 013-39/2021
У Ваљеву, 30. децембра 2021. године

Градска изборна комисија за спровођење избора за одборнике Скупштине града Ваљева
Заменик председника, 

Младен Симовић, с.р.

6224
На основу члана 21. став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС”,  бр. 111/21 и 119/21) и Упут-

ства за одређивање гласачких места у поступку спровођења републичког референдума („Службени гласник РС”, број 113/21),  
Општинска изборна комисија oпштине Бачка Паланка,  на  седници  одржаној  31. децембра 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о допуни Решења о одређивању гласачких места на територији општине Бачка Паланка, за гласање на 
републичком референдуму расписаном за 16. јануар 2022. године

I
У  Решењу о одређивању гласачких места на територији oпштине Бачка Паланка, за гласање на републичком референдуму, расписа-

ном за 16. јануар 2022. године („Службени гласник РС”, бр. 124/21 и 128/21),   додаје се: 
На  гласачком месту број 1  у  подручју које обухвата гласачко место, испред речи: „20. октобра 35-169 и 14-160,”  уписују се речи: 

„Виноградарска 22,”.
На  гласачком месту број 10 у  подручју које обухвата гласачко место, после речи: „Боктерница 37”   додаје се:  „и 43”.
На  гласачком месту број 15 у  подручју које обухвата гласачко место, после речи: „Гундулићева 53-147 и 64-172,”  додају се речи:  

„Ђурђевданска 7,”.

II
Ово решење доставити Републичкој изборној комисији, ради оглашавања у  „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број  IV- 013-1/2021-45
У Бачкој Паланци, 31. децембра 2021. године

Општинска изборна комисија општине Бачка Паланка
Председник,

Ђорђе Појужина, с.р.
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6225
На основу члана 21. став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС”, број 111/21) и Упутства за 

одређивање гласачких места у поступку спровођења републичког референдума („Службени гласник РС”, број 113/21),
Општинска изборна комисија општине Бач, на седници одржаној 31. децембра  2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о изменама и допунама Решења о одређивању гласачких места на територији општине Бач, за гласање на 
републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године

I
У Решењу о одређивању гласачких места на територији општине Бач, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. 

јануар 2022. године, број 013-1-4/2021-I од 8. децембра 2021. године, мењају се, у члану 1. став 1. тач. 1, 5. и 18. тако да сада гласе:
Ред.
бр.

НАЗИВ ГЛАСАЧКОГ 
МЕСТА

АДРЕСА ГЛАСАЧКОГ 
МЕСТА

ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА ГЛАСАЧКО МЕСТО
(насеље, улица, кућни број)

1. ПУ „КОЛИБРИ”                                            БАЧ, ВОЈВОЂАНСКА БР. 30 Вељка Влаховића, Војвођанска, Далматинска, Жарка Зрењанина, Крајишка, Ливаде, Панонска, Радета 
Бундала, Светозара Марковића, Славка Родића и Бело Поље

5. КУД „МЛАДОСТ” БАЧ, ЈНА БР. 45 4. јула, Бориса Кидрича, ЈНА, Остали салаши, Салаш 58, Фабричка  и Кеј Матије Бујака

18. ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ”
 
ВАЈСКА, МАРШАЛА ТИТА 
БР.33

Доктора Ненадовића, Жива насеље, Лабудњача насеље, Радићева и Штросмајерова

II
У осталом делу решење остаје непромењено.

III
Ово решење доставити Републичкој изборној комисији, ради оглашавања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 013-1-5/2021-I
У Бачу, 31. децембра 2021. године

Општинска изборна комисија општине Бач
Председник,

Драган Предојевић, с.р.

6226
На основу члана 21. став 2. Закона о референдуму и народ-

ној иницијативи („Службени гласник РС”, бр. 111/21 и 119/21) и 
Упутства за одређивање гласачких места у поступку спровођења 
републичког референдума („Службени гласник РС”, број 113/21),

Изборна комисија општине Велика Плана, на седници одржа-
ној 31. децембра 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о изменама и допунама Решења о одређивању 
гласачких места на територији општине Велика Плана, 
за гласање на републичком референдуму, расписаном за 

16. јануар 2022. године

I
У Решењу о одређивању гласачких места на територији оп-

штине Велика Плана, за гласање на републичком референдуму, 
расписаном за 16. јануар 2022. године број 014-3/2021-III од 8. де-
цембра 2021. године у одељку I у табели, у колони „Подручје које 
обухвата гласачко место”, под редним бројем:

 – 1. Гласачко место ОШ „ЦРКВЕНА МАЛА” ЛОЗОВИК, по-
сле речи „ЈНА” додаје се „0,”;

 – 5. Гласачко место ОСНОВНА ШКОЛА „ЦЕНТАР” ЛОЗО-
ВИК, после речи „Београдска 0-Б, 1-75”, додаје се „ , 81” и после 
речи „Милана Петровића” додаје се „и улица Обрада Миливоје-
вића 4”;

 – 8. Гласачко место ОСНОВНА ШКОЛА „ЦЕНТАР” МИЛО-
ШЕВАЦ, после речи „Цара Душана” додаје се „и Ресавска”;

 – 14. Гласачко место ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ” 
САВАНОВАЦ КРЊЕВО, после речи „Николе Пашића” број „193” 
замењује се бројем „153”;

 – 15. Гласачко место ОСНОВНА ШКОЛА ВЕЛИКО ОРАШЈЕ 
после речи „Немањина 0, 1-79 и 2-84” додаје се „и 88”;

 – 17. Гласачко место 17. ДОМ КУЛТУРЕ ВЕЛИКО ОРАШЈЕ 
после речи „Немањина 0-А, 81-145 и 96-138” додаје се „и 140”;

 – 18. Гласачко место ЛОВАЧКИ ДОМ ДОЊА ЛИВАДИЦА 
после речи „Николе Тесле” додаје се „0,”;

 – 20. Гласачко место ДОМ ЗДРАВЉА  – МЕДИЦИНА РАДА ВЕ-
ЛИКА ПЛАНА после речи „Драгољуба Деспотовића” додаје се „0,”;

 – 21. Гласачко место ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ВЕЛИ-
КА ПЛАНА после речи „Булевар Деспота Стефана” додаје се „0,”; 
после речи „Краља Александра Првог” речи „95-193” замењују се 
речима „0,95-195”;

 – 22. Гласачко место ДОМ ЗДРАВЉА ВЕЛИКА ПЛАНА по-
сле речи „Марка Милановића” додаје се „0,” и у речима „Устанич-
ка 1-49” број „49” се замењује бројем „47”;

 – 26. Гласачко место ГИМНАЗИЈА  – ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР 
ВЕЛИКА ПЛАНА после речи „Момира Гајића” додати „0,”;

 – 27. Гласачко место „ШТАМПАРИЈА” ВЕЛИКА ПЛАНА 
после речи „Сутјеска” број „21” се замењује бројем „25” и број 
„28” се замењује бројем „30”;

 – 28. Гласачко место ОСНОВНА ШКОЛА „НАДЕЖДА ПЕ-
ТРОВИЋ” ВЕЛИКА ПЛАНА после речи „Моравска 0, 31, 35, 36-
40,” додаје се „41,”;

 – 31. Гласачко место ДОМ КУЛТУРЕ ВЕЛИКА ПЛАНА (БУ-
ГАРИЈА) после речи „Милорада Станковића” додаје се „0,”;

 – 34. Гласачко место ОСНОВНА ШКОЛА ВЕЛИКА ПЛАНА 
(БРЕСЈЕ) после речи „Бресје” додаје се „0,”;

 – 37. Гласачко место ОСНОВНА ШКОЛА  – ГОРЊИ КРАЈ 
СТАРО СЕЛО после речи „Владе Марјановића” додаје се „0,”;

 – 38. Гласачко место МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА СТАРО 
СЕЛО после речи „Владе Марјановића 0” додати „-А”;

 – 41. Гласачко место ОСНОВНА ШКОЛА „ДРУГИ ШУМА-
ДИЈСКИ ОДРЕД” МАРКОВАЦ у речима „8. октобра 0-А и 2-96” 
број „96” се замењује бројем „98” и у речима „7. јула 0, 1-35 и 
2-22” број „35” се замењује бројем „39”;

 – 47. Гласачко место МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „КУПУСИНА” КУ-
ПУСИНА после речи „Купусина” додати речи „и Засеок Купусина”.
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II

Ово решење доставити Републичкој изборној комисији, ради објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 014-5/2021-III
У Великој Плани, 31. децембра 2021. године
Изборна комисија општине Велика Плана

Председник,
Марко Милић, с.р.

6227
На основу члана 21. став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС”, број 111/21) и Упутства за 

одређивање гласачких места у поступку спровођења републичког референдума („Службени гласник РС”, број 113/21),
Na osnovu člana 21. stav 2. Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi („Službeni glasnik RS”, broj 111/21) i Uputstva za određivanje 

glasačkih mesta u postupku sprovođenja republičkog referenduma („Službeni glasnik RS”, broj 113/21),
Изборна комисија општине Сјеница, на седници одржаној 31. децембра 2021. године, донела јe
Izborna komisija opštine Sjenica, na sednici održanoj 31. decembra 2021. godine, donela je

Р Е Ш Е Њ Е

о измени Решења о одређивању гласачких места на територији општине Сјеница, за гласање на републичком 
референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године

R E Š E N J E

o izmeni Rešenja o određivanјu glasačkih mesta na teritoriji opštine Sjenica, za glasanјe na republičkom referendumu, 
raspisanom za 16. januar 2022. godine

I
Решењe о одређивању гласачких места на територији општине Сјеница за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. 

јануар 2022. године број 013-15/21 од 9. децембра 2021. године мења се члан I. у делу који се односи за следећа гласачка места:
Rešenje o određivanju glasačkih mesta na teritoriji opštine Sjenica za glasanje na republičkom referendumu, raspisanom za 16. januar 2022. 

godine broj 013-15/21 od 9. decembra 2021. godine menja se član I. u delu koji se odnosi za sledeća glasačka mesta:
Ред.
бр.

Red.
br.

НАЗИВ ГЛАСАЧКОГ 
МЕСТА

NAZIV GLASAČKOG 
MESTA

АДРЕСА ГЛАСАЧКОГ 
МЕСТА

ADRESA GLASAČKOG 
MESTA

ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА ГЛАСАЧКО МЕСТО
(насеље, улица, кућни број)

PODRUČJE KOJE OBUHVATA GLASAČKO MESTO
(naselјe, ulica, kućni broj)

24.

Приватна кућа Ибра 
Османлића
Privatna kuća Ibra 
Osmanlića

Растеновиће
Rastenoviće

Крња Јела и Растеновиће
Krnja Jela i Rastenoviće

34.

Приватна кућа Бајре 
Хасановић
Privatna kuća Bajre 
Hasanović

Дубница
Dubnica

Дубница
Dubnica

38.

Приватна кућа Неџада 
Муратовића
Privatna kuća Nedžada 
Muratovića

Врсјенице
Vrsjenice

Врсјенице
Vrsjenice

Тако да стоји :
Tako da stoji: 

Ред.
бр.

Red.
Br.

НАЗИВ ГЛАСАЧКОГ 
МЕСТА

NAZIV GLASAČKOG 
MESTA

АДРЕСА ГЛАСАЧКОГ 
МЕСТА

ADRESA GLASAČKOG 
MESTA

ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА ГЛАСАЧКО МЕСТО
(насеље, улица, кућни број)

PODRUČJE KOJE OBUHVATA GLASAČKO MESTO
(naselјe, ulica, kućni broj)

24. Основна школа
Osnovna škola

Тузиње 
Tuzinje

Крња Јела и Растеновиће
Krnja Jela i Rastenoviće

34. Основна школа
Osnovna škola

Зајечиће
Zaječiće

Дубница
Dubnica

38.

Приватна кућа Елведина 
Нишића
Privatna kuća Elvedina 
Nišića

Врсјенице
Vrsjenice

Врсјенице
Vrsjenice

II
У свему осталом Решење о одређивању гласачких места на територији општине Сјеница за гласање на републичком референдуму, 

расписаном за 16. јануар 2022. године број 013-15/21 од 9. децембра 2021. године остаје непромењено.
U svemu ostalom Rešenje o određivanju glasačkih mesta na teritoriji opštine Sjenica za glasanje na republičkom referendumu, raspisanom 

za 16. januar 2022. godine broj 013-15/21 od 9. decembra 2021. godine ostaje nepromenjeno.
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III
Ово решење доставити Републичкој изборној комисији, ради оглашавања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Ovo rešenje dostaviti Republičkoj izbornoj komisiji, radi oglašavanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Број 013-16/21
Broj 013-16/21

У Сјеници, 31. децембра 2021. године
U Sjenici, 31. decembra 2021. godine

Општинска изборна комисија општине Сјеница 
Opštinska izborna komisija opštine Sjenica

Председник,
Predsednik,

Харис Брулић, с.р.
Haris Brulić, s.r.

6228
На основу члана 21. став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС”, број 111/21) и Упутства за 

одређивање гласачких места у поступку спровођења републичког референдума („Службени гласник РС”, број 113/21),
Општинска изборна комисија општине Алексинац, на седници одржаној 31. децембра 2021. године, донела је

ИЗМЕНУ РЕШЕЊА

о одређивању гласачких места на територији општине Алексинац, за гласање на републичком референдуму, 
расписаном за 16. јануар 2022. године

I
Мења се гласачко место за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године, на територији општине 

Алексинац, и то:
Стари назив гласачког места:

Ред.
бр.

НАЗИВ ГЛАСАЧКОГ 
МЕСТА

АДРЕСА ГЛАСАЧКОГ 
МЕСТА

ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА ГЛАСАЧКО МЕСТО
(насеље, улица, кућни број)

59 КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА АЛЕКСИНАЦ, МОМЧИЛА 
ПОПОВИЋА БР. 85

Дракчета Миловановића 17-115 и 10-88, Момчила Поповића 49-125, Омладинских бригада и 
Тимошенкова

Нови назив гласачког места:
Ред.
бр.

НАЗИВ ГЛАСАЧКОГ 
МЕСТА

АДРЕСА ГЛАСАЧКОГ 
МЕСТА

ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА ГЛАСАЧКО МЕСТО
(насеље, улица, кућни број)

59

ОСНОВНА МУЗИЧКА 
ШКОЛА
„ВЛАДИМИР 
ЂОРЂЕВИЋ“ 
АЛЕКСИНАЦ
Издвојено одељење

АЛЕКСИНАЦ, МОМЧИЛА 
ПОПОВИЋА БР. 78а

Дракчета Миловановића 17-115 и 10-88, Момчила Поповића 49-125, Омладинских бригада и 
Тимошенкова

II
Ово решење доставити Републичкој изборној комисији, ради оглашавања у „Службенoм гласнику Републике Србије”.

III број 013-3/2021-10
У Алексинцу, 31. децембра 2021. године

Општинска изборна комисија општине Алексинац 
Председник,

Милош Цолић, с.р.

6229
На основу члана 21. став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС”, број 111/21) и Упутства за 

одређивање гласачких места у поступку спровођења републичког референдума („Службени гласник РС”, број 113/21),
Градска изборна комисија Лознице, на седници одржаној 31. децембра 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о измени Решења о одређивању гласачких места на територији града Лознице, за гласање на републичком 
референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године

I
У Решењу о одређивању гласачких места на територији града Лознице, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. 

јануар 2022. године, објављеном у „Службенoм гласнику РС”, број 124 од 17. децембра 2021. године, тачка I, гласачко место под редним 
бројем 36 мења се и гласи:

Ред.
бр.

НАЗИВ ГЛАСАЧКОГ 
МЕСТА

АДРЕСА ГЛАСАЧКОГ 
МЕСТА

ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА ГЛАСАЧКО МЕСТО
(насеље, улица, кућни број)

36 ДОМ КУЛТУРЕ ЈАДРАНСКА ЛЕШНИЦА Бошка Бухе, Војводе Степе Степановића, Змај Јовина, Јадранска Лешница 1, Ливадице, Саве Ковачевића 
и Милоша Поцерца 
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II

Ово решење доставити Републичкој изборној комисији, ради оглашавања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 013-75/2021
У Лозници, 31. децембра 2021. године
Градска изборна комисија Лознице

Председница,
Слађана Бодирога, с.р.

6230
На основу члана 21. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС”, број 111/21) и упутства  за одређивање 

гласачких места у поступку спровођења републичког референдума („Службени гласник РС”, број 113/21),
Изборна комисија града Новог Пазара, на седници одржаној 31. децембра 2021. године у 11,00 часова, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о измени Решења о одређивању гласачког места на територији града Новог Пазара, за гласање на републичком 
референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године

Ⅰ
Мења се назив гласачког места број 54, тако да уместо назива „кућа Суљовић Хасиба” стоји  „кућа Хајровић Сабахудина”.
Подручје које обухвата бирачко место остаје непромењено.
У осталом решење остаје непромењено.

ⅠⅠ
Ово решење доставити Републичкој изборној комисији, ради оглашавања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Образложење

Изборној комисији града Новог Пазара, достављен је захтев за промену гласачког места од стране Градске управе за изворне и по-
верене послове града Новог Пазара број 3-58/21 од 31. децембра 2021. године, за промену назива гласачког места број 54.

Због немогућности одржавања гласања у кући Суљовић Хасиба, Градска управа је предложила да се гласање на предстојећем рефе-
рендуму одржи у кући Хајровић Сабахудина, која је такође у месту Хотково у непосредној близини.

Из свега наведеног Изборна комисија града Новог Пазара је на седници одржаној, 31. децембра 2021. године, је одлучила као у 
изреци решења.

Број 3-58/2021
У Новом Пазару, 31. децембра 2021. године

Изборна комисија града Новог Пазара
Председник,

Радослав Милић, с.р.

6231
На основу члана 21. став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС”, број 111/21) и Упутства за 

одређивање гласачких места у поступку спровођења републичког референдума („Службени гласник РС”, број 113/21),
Изборна комисија јединице локалне самоуправе  – општине Кучево, на седници одржаној 27. децембра 2021. године, донела је

И С П РА В К У

Решења о одређивању гласачких места на територији општине Кучево, за гласање на републичком референдуму, 
расписаном за 16. јануар 2022. године

I
У Решењу о одређивању гласачких места на територији општине Кучево, за гласање на Републичком референдуму, расписаном за 

16. јануар 2022. године, врше се следеће исправке:
 – на гласачком месту број 32, врши се исправка назива бирачког места, тако да гласи: „ПРИВАТНА ЗГРАДА ВОЈИНКЕ ПАУНО-

ВИЋ”;
 – на гласачком месту број 34, врши се исправка назива бирачког места, тако да гласи: „ПРИВАТНА ЗГРАДА ГОЛУБОВИЋ ГОРАНА”

II
Ову исправку решења доставити Републичкој изборној комисији, ради оглашавања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Број I-013-1-8/2021
У Кучеву, 27. децембра 2021. године

Изборна комисија јединице локалне самоуправе – општине Кучево
Председник,

Драган Милорадовић, с.р.
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ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ  
И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

6232
На основу члана 175. став 4, члана 178. став 4, члана 179. 

став 5, члана 231г став 5, члана 231д став 9, члана 239. и члана 
249. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 
73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15  – др. закон, 83/18 и 9/20), 

Директор Директората цивилног ваздухопловства Републике 
Србије доноси 

П РА В И Л Н И К 

о особљу обезбеђивања и обуци у области обезбеђивања 
у цивилном ваздухопловству 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Предмет Правилника 

Члан 1. 
Овим правилником се прописује ближе разврставање осо-

бља обезбеђивања, услови под којима се издаје, мења, суспендује 
или ставља ван снаге потврда о обучености особља обезбеђивања, 
образац потврде о обучености особља обезбеђивања, као и услови 
под којима се издаје и мења сертификат особља обезбеђивања.

Овим правилником се прописују услови под којима се издаје, 
мења, суспендује и ставља ван снаге потврда о праву на обучавање 
из области обезбеђивања, временски период на који се издаје по-
тврда, образац потврде, начин спровођења провере, као и садржи-
на и начин вођења евиденције особља обезбеђивања.

Овим правилником се прописују ближи услови за издавање, 
суспензију и стављање ван снаге овлашћења за обављање послова 
одговорног руководиоца за обезбеђивање у ваздухопловству, као и 
рок важења овлашћења. 

Овим правилником се прописују врсте особља које мора да 
заврши одговарајућу обуку из области обезбеђивања, време на 
које се обука спроводи, врсте и садржај обуке из области обезбеђи-
вања, услови за издавање, суспензију и стављање ван снаге овла-
шћења инструктора у области обезбеђивања у ваздухопловству, 
као и рок важења тог овлашћења.

Овим правилником се прописују послови унутар провере 
који могу да се повере физичким или правним лицима, ближи 
услови које физичка или правна лица морају да испуне да би им се 
издала дозвола за спровођење појединих послова унутар провере, 
време на које се дозвола издаје, ближи услови под којима се мења, 
суспендује или ставља ван снаге дозвола и образац дозволе.

Значење појединих израза 

Члан 2. 
Поједини изрази који се користе у овом правилнику имају 

следеће значење:
1) безбедносна провера је забележена провера идентитета 

лица, укључујући његов могући криминални досије, која је део 
процене погодности лица да без пратње приступи обезбеђива-
но-рестриктивној зони аеродрома или да приступи критичним 
објектима, инфраструктури и системима; 

2) безбедносно осетљива информација од значаја за обезбе-
ђивање у ваздухопловству је свака информација која би, у случају 
да дође у посед неовлашћених лица, могла да се искористи за вр-
шење радње незаконитог ометања или да на други начин доведе 
до рањивости система обезбеђивања. У ове информације спадају 
нарочито:

(1) Национални програм за обезбеђивање у ваздухопловству;
(2) Програм обуке у области обезбеђивања у ваздухоплов-

ству;
(3) Програм за контролу квалитета мера обезбеђивања у ва-

здухопловству;

(4) други акти означени ознаком тајности и мере које се од-
носе на обезбеђивање у ваздухопловству;

(5) аеродромски програм за обезбеђивање у ваздухопловству;
(6) програм за обезбеђивање у ваздухопловству авио-прево-

зиоца;
(7) стандардне оперативне процедуре у вези са обезбеђива-

њем у ваздухопловству које описују специфичне мере обезбеђива-
ња у ваздухопловству;

(8) детаљи о резултатима провера у области обезбеђивања у 
ваздухопловству и других активности контроле квалитета из ове 
области;

(9) информације о претњама и процене ризика;
(10) информације о инцидентима у области обезбеђивања;
(11) поступци у случају радњи незаконитог ометања;
(12) планови за ванредне ситуације који се односе на обезбе-

ђивање у ваздухопловству;
(13) цртежи, фотографије и видео-снимци који приказују тач-

ке прегледа обезбеђивања, опрему за обезбеђивање која није ви-
дљива јавности, службене пролазе, друге приступне тачке за ула-
зак у контролисане и обезбеђивано-рестриктивне зоне, као и све 
друге области које могу да укажу на слабе тачке обезбеђивања у 
ваздухопловству;

(14) информације о раду опреме за обезбеђивање, као и ин-
формације о детекционим стандардима те опреме, подешавањима 
калибрације, софтверу, итд.;

3) валидацијa у области обезбеђивања у ваздухопловству је 
стандардизован, документован, непристрасан и објективан про-
цес прикупљања и оцењивања доказа, у циљу утврђивања нивоа 
усаглашености субјекта који је предмет валидације са захтевима 
одређеним у Националном програму за обезбеђивање у ваздухо-
пловству;

4) забрањени предмети су оружје, експлозив или друге опа-
сне направе, предмети или супстанце који могу да се користе за 
извршење радњи незаконитог ометања и којима се угрожава обез-
беђивање цивилног ваздухопловства;

5) контрола обезбеђивања је примена поступака, мера и ак-
тивности за спречавање уношења забрањених предмета;

6) контрола приступа је примена поступака, мера и актив-
ности за спречавање приступа неовлашћеним лицима и возилима;

7) контролисана зона аеродрома је површина за кретање ва-
здухоплова, околно земљиште и објекти или њихови делови који-
ма је приступ ограничен;

8) материјал авио-превозиоца је материјал чији је пошиља-
лац и прималац авио-превозилац или материјал који авио-прево-
зилац користи;

9) обезбеђивано-рестриктивна зона аеродрома је део кон-
тролисане зоне аеродрома у коме се, поред ограничења приступа, 
примењују и други стандарди обезбеђивања у ваздухопловству;

10) обезбеђивање у ваздухопловству је скуп мера и људских 
и материјалних потенцијала којима се ваздухопловство обезбеђује 
од радњи незаконитог ометања; 

11) обука на рачунару је давање инструкција полазницима 
обуке путем рачунарских технологија и симулације реалног рад-
ног окружења;

12) познати пошиљалац је пошиљалац који је овлашћен да 
своју робу или пошту непосредно испоручује на ваздухоплов;

13) познати снабдевач залиха намењених потрошњи на 
аеродрому је снабдевач кога је оператер аеродрома овластио за ис-
поруку залиха намењених потрошњи на аеродрому у обезбеђива-
но-рестриктивну зону аеродрома;

14) пошта је свака писмена пошиљка и други предмет, из-
узев поште авио-превозиоца, који поштанска служба предаје на 
превоз или који је намењен за доставу поштанској служби према 
правилима Светског поштанског савеза;

15) пошта авио-превозиоца је пошта чије је пошиљалац и 
прималац авио-превозилац;
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16) преглед обезбеђивања је коришћење техничких или других 

средстава за препознавање и/или откривање забрањених предмета;
17) предати пртљаг је пртљаг који је намењен за превоз у 

пртљажном простору ваздухоплова;
18) пртљаг су ствари путника или посаде које се уносе у ва-

здухоплов уз сагласност авио-превозиоцa;
19) регулисани агент је авио-превозилац, посредник (агент), 

шпедитер или неки други субјект који је овлашћен да обавља кон-
тролу обезбеђивања робе или поште;

20) регулисани снабдевач залиха намењених потрошњи то-
ком лета је снабдевач који је овлашћен за непосредну испоруку на 
ваздухоплов залиха намењених потрошњи током лета;

21) роба је сваки товар намењен за превоз ваздухопло-
вом, изузев пртљага, поште, поште авио-превозиоца, материјала 
авио-превозиоца и залиха намењених потрошњи током лета;

22) ручни пртљаг је пртљаг који путник уноси са собом у 
путничку кабину ваздухоплова;

23) сертификат је исправа коју Директорат цивилног вазду-
хопловства Републике Србије (у даљем тексту: Директорат) издаје 
особљу обезбеђивања и којом се потврђује да њен ималац поседу-
је неопходна знања и способности за обављање поверених посло-
ва на прихватљивом нивоу;

24) тајни податак је податак од интереса за Републику Ср-
бију који је законом, другим прописом или одлуком надлежног ор-
гана донесеном у складу са законом, одређен и означен одређеним 
степеном тајности.

Разврставање особља обезбеђивања

Члан 3.
Под особљем обезбеђивања се сматрају следеће категорије 

лица: 
1) лица која обављају преглед обезбеђивања путника и њихо-

вог ручног пртљага, лица која нису путници и ствари које она носе 
и предатог пртљага; 

2) лица која обављају преглед обезбеђивања робе и поште; 
3) лица која обављају преглед обезбеђивања материјала и по-

ште авио-превозиоца, залиха намењених потрошњи током лета и 
залиха намењених потрошњи на аеродрому;

4) лица која обављају преглед возила;
5) лица која обављају контролу приступа, надгледање и па-

тролирање. 
Обуку особља обезбеђивања врши центар за обуку који има 

потврду о праву на обучавање у области обезбеђивања издату од 
стране Директората.

 Изузетно од става 2. овог члана, обуку особља обезбеђивања 
у области транспорта опасне робе врши инструктор за транспорт 
опасне робе у складу са посебним прописом. 

Друго особље које мора да заврши обуку из области 
обезбеђивања у ваздухопловству

Члан 4.
Поред особља обезбеђивања, одговарајућу обуку из области 

обезбеђивања у ваздухопловству морају да заврше и следећа лица:
1) инструктори у области обезбеђивања у ваздухопловству;
2) валидатори обезбеђивања у ваздухопловству;
3) одговорни руководиоци за обезбеђивање у ваздухоплов-

ству и лица која обављају унутрашњу контролу квалитета приме-
не мера обезбеђивања у ваздухопловству; 

4) лица која непосредно надгледају лица која спроводе кон-
троле обезбеђивања (супервизори); 

5) остала лица која обављају послове који могу да имају ути-
цај на обезбеђивање у ваздухопловству, а у која спадају:

(1) лица која обављају контроле обезбеђивања, а не спадају у 
особље обезбеђивања:

 – лица која врше преглед обезбеђивања ваздухоплова; 
 – лица која врше заштиту ваздухоплова;
 – лица која обављају упаривање путника и пртљага; 
 – лица која обављају контроле обезбеђивања робе и поште 

методама другачијим од прегледа обезбеђивања; 
 – лица која спроводе контроле обезбеђивања поште авио-пре-

возиоца и материјала авио-превозиоца, залиха намењених потро-
шњи током лета и залиха намењених потрошњи на аеродрому ме-
тодама другачијим од прегледа обезбеђивања; 

(2) летачко и кабинско особље; 
(3) контролори летења; 
(4) лица којима се издаје знак идентификације за кретање без 

пратње у обезбеђивано-рестриктивним зонама или која имају при-
ступ критичним објектима, инфраструктури и системима; 

(5) особље превозника које прихвата, превози, складишти и 
испоручује робу и пошту које се превозе ваздухопловом и за које 
су примењене контроле обезбеђивања; особље авио-превозиоца, 
регулисаног снабдевача и познатог снабдевача залиха намењених 
потрошњи током лета које има приступ тим залихама, као и осо-
бље познатог снабдевача залиха намењених потрошњи на аеро-
дрому које има приступ тим залихама.

Обуку лица из става 1. тач. 1) и 2) овог члана врши Директорат.
Обуку лица из става 1. тач. 3) и 4) овог члана врши центар 

за обуку који поседује потврду о праву на обучавање из области 
обезбеђивања у ваздухопловству, издату од стране Директората.

Обуку лица из става 1. тачка 5) овог члана врши центар за 
обуку који поседује потврду о праву на обучавање из области 
обезбеђивања у ваздухопловству, издату од стране Директората 
или инструктор у области обезбеђивања у ваздухопловству који је 
овлашћен од стране Директората за обављање такве обуке.

II. ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ  – ПОТВРДА О ПРАВУ НА БУЧАВАЊЕ, 
НАСТАВНО ОСОБЉЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Услови за издавање потврде о праву на обучавање 

Члан 5.
Потврду о праву на обучавање из области обезбеђивања у 

ваздухопловству (у даљем тексту: потврда о праву на обучавање) 
може да стекне правно лице које испуњава следеће услове:

1) има пословно седиште у Републици Србији; 
2) има приручник о раду; 
3) има приручник о обуци; 
4) именовало је одговорног руководиоца центра за обуку, као 

и једног или више руководиоца обуке; 
5) има одговарајући број овлашћених инструктора у области 

обезбеђивања у ваздухопловству; 
6) располаже одговарајућим просторијама;
7) располаже одговарајућим стручним материјалима, уређа-

јима, опремом и наставним средствима за спровођење обуке.

Подношење захтева за издавање потврде о праву на 
обучавање 

Члан 6. 
Захтев за издавање потврде о праву на обучавање подноси се 

Директорату најкасније 90 дана пре планираног почетка обављања 
обуке на обрасцу који утврђује Директорат.

Уз захтев из става 1. овог члана подносилац захтева доставља 
приручник о раду, приручник о обуци и доказе о уплати прописа-
них такси. 

Приручник о раду 

Члан 7. 
Приручник о раду садржи: 
1) садржај, листу одобрених измена и листу важећих страна 

приручника о раду; 
2) податке о центру за обуку (назив, адреса седишта и кон-

такт подаци); 
3) податке о руководиоцу центра за обуку и руководиоцима 

обуке;
4) потписану изјаву руководиоца центра за обуку у погледу 

политике обезбеђивања у ваздухопловству;
5) организациону структуру центра за обуку и опис права и 

обавеза особља центра за обуку;
6) врсте обука које центар за обуку обавља; 
7) потребне квалификације и радно искуство инструктора те-

оријске и практичне обуке; 
8) права и обавезе инструктора; 
9) опис захтева о стручном усавршавању инструктора; 
10) права и обавезе полазника обуке; 
11) списак и опис документације центра за обуку и начин ње-

ног вођења и чувања; 
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12) списак опреме, учила, стручне литературе и видео-мате-
ријала који се користе у обуци; 

13) списак са адресама просторија за спровођење обуке, чу-
вање документације, учила, опреме и стручне литературе; 

14) мере за праћење и унапређење обуке; 
15) изглед обрасца потврде о обучености, односно обрасца 

потврде о завршеној обуци. 

Приручник о обуци 

Члан 8. 
Приручник о обуци садржи: 
1) садржај, листу одобрених измена и листу важећих страна 

приручника о обуци; 
2) наставне програме за сваку врсту обуке која се спроводи;
3) процедуру за спровођење теоријског дела испита за стица-

ње потврде о обучености (дефинисање теоријског тестирања, на-
чин његовог спровођења, принципи за формирање базе теоријских 
питања и критеријуми за процену стечених знања); 

4) процедуру за спровођење практичног дела испита за сти-
цање потврде о обучености (дефинисање протокола за практично 
тестирање, начин његовог спровођења и критеријуми за процену 
стечених знања и способности);

5) процедуру за проверу напредовања полазника током обуке; 
6) процедуру за процену квалитета обуке; 
7) опис система који се користи за обуку на рачунару (ако се 

таква обука спроводи);
8) начин организовања и спровођења обуке на даљину (ако се 

таква обука спроводи). 

Руководећа структура центра за обуку

Члан 9.
Руководећа структура центра за обуку се састоји од одговор-

ног руководиоца и руководиоца обуке. 
Одговорни руководилац је лице које је одговорно да обезбеди 

довољна финансијска и друга средства за спровођење обуке према 
одобреним приручницима. 

Одговорни руководилац именује руководиоца обуке за сваку 
појединачну обуку. 

Руководилац обуке је лице одговорно за контролисање спро-
вођења обуке и предузимање мера да се обука одвија у складу са 
прописима и процедурама предвиђеним одобреним приручницима. 

Руководилац обуке мора да има овлашћење инструктора у 
одговарајућој области обезбеђивања у ваздухопловству и да има 
радно искуство у тој области од најмање пет година. 

Документација центра за обуку 

Члан 10. 
Центар за обуку је дужан да поседује следећу документацију: 
1) приручник о раду; 
2) приручник о обуци; 
3) досијеа руководиоца обуке и инструктора; 
4) евиденцију полазника обуке; 
5) дневник обуке; 
6) досијеа полазника обуке; 
7) евиденцију издатих потврда о обучености, односно потвр-

да о завршеној обуци. 

Досије руководиоца обуке и инструктора

Члан 11. 
Досије руководиоца обуке и инструктора мора да садржи:
1) копију личне карте или пасоша;
2) копију дипломе о стеченом образовању;
3) потврду о одговарајућем радном искуству у ваздухоплов-

ству;
4) копију решења о стицању овлашћења инструктора у обла-

сти обезбеђивања у ваздухопловству;
5) копије потврда о другим завршеним обукама из области 

обезбеђивања у ваздухопловству.

Евиденција полазника обуке

Члан 12.
Евиденција полазника обуке мора да садржи:
1) личне податке полазника обуке (презиме, име и јединствени 

матични број грађана, односно број пасоша за стране држављане); 
2) податке о врсти обуке, почетку и завршетку обуке и евен-

туалним прекидима у вршењу обуке; 
3) потписе полазника и руководиоца обуке.

Досије полазника обуке

Члан 13.
Досије полазника обуке мора да садржи:
1) личне податке полазника обуке (копију личне карте или 

пасоша полазника обуке); 
2) пријаву за обуку; 
3) податке о врсти обуке коју похађа полазник, почетку и за-

вршетку обуке и евентуалним прекидима у вршењу обуке;
4) тестове и други материјал са одржаних испита;
5) копију потврде о обучености, односно потврде о заврше-

ној обуци;
6) друга документа која се односе на полазника обуке, ако је 

потребно. 

Дневник обуке

Члан 14. 
За сваку обуку центар за обуку води дневник обуке у који се 

уносе следећи подаци:
1) назив обуке;
2) презиме и име полазника обуке;
3) евиденција присутности са потписима полазника обуке;
4) обрађене наставне области;
5) потписе инструктора који су спровели теоријску и прак-

тичну обуку. 

Евиденција издатих потврда о обучености и потврда о 
завршеној обуци 

Члан 15. 
Евиденција издатих потврда о обучености, односно потврда 

о завршеној обуци мора да садржи: 
1) назив центра за обуку;
2) редни број потврде о обучености, односно потврде о завр-

шеној обуци; 
3) датум издавања потврде о обучености, односно потврде о 

завршеној обуци; 
4) врсту одржане обуке; 
5) презиме и име имаоца потврде о обучености, односно по-

тврде о завршеној обуци;
6) датуме почетка и завршетка обуке;
7) презиме, име и потпис руководиоца обуке;
8) презиме, име и потпис одговорног руководиоца.

Чување документације центра за обуку

Члан 16. 
Центар за обуку је дужан да евиденцију полазника обуке, 

дневник обуке, досијеа полазника обуке и евиденцију издатих 
потврда о обучености, односно потврда о завршеној обуци чува 
у складу са посебним прописом о архивској грађи и архивској де-
латности. 

Просторије и средства за обуку 

Члан 17. 
Центар за обуку је дужан да обезбеди: 
1) одговарајуће просторије (учионице) које омогућавају успе-

шно спровођење теоријског и практичног дела обуке; 
2) просторије за руководиоце обуке и инструкторе, као и за сме-

штај опреме, уређаја наставних средстава, документације и архиве;
3) посебне просторије и сеф за чување реплика оружја, ек-

сплозивних направа и материја и других забрањених предмета;
4) наставна средства и помагала за спровођење обуке (табла, 

видео-пројектор, рачунар и сл.); 
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5) писани материјал за теоријски део обуке (са обрађеним на-

ставним јединицама) и другу стручну литературу, видео-материјал 
за извођење појединих елемената обуке, упутства за опрему и си-
стеме који се користе у обуци;

6) оригиналне уређаје или симулаторе за спровођење прак-
тичне обуке.

У случајевима прописаним овим правилником кад се обука 
из области обезбеђивања у ваздухопловству обавља изван центра 
за обуку, послодавац који организује обуку обезбеђује учионице 
са одговарајућим наставним средствима за спровођење теориј-
ске обуке, као и оригиналне уређаје или симулаторе за обављање 
практичног дела обуке, а инструктор који спроводи обуку обезбе-
ђује одговарајући писани материјал за спровођење обуке.

Стицање потврде о праву на обучавање 

Члан 18. 
По пријему захтева за издавање потврде о праву на обучава-

ње, Директорат спроводи основну проверу којом се утврђује да ли 
подносилац захтева испуњава услове за стицање потврде о праву 
на обучавање прописане овим правилником. 

Ако испуњава услове за стицање потврде о праву на обуча-
вање Директорат доноси решење о издавању потврде о праву на 
обучавање, којим се одобравају приручник о раду и приручник о 
обуци, укључујући наставне програме.

Издавањем потврде о праву на обучавање центар за обуку се 
овлашћује за спровођење једне или више врста обука. 

Важење потврде о праву на обучавање 

Члан 19. 
Потврда о праву на обучавање важи пет година.
Oвлашћења која су садржана у потврди о праву на обучава-

ње, укључујући и накнадно стечена овлашћења, важе до истека 
рока важења потврде о праву на обучавање.

Изглед и садржај обрасца потврде о праву на обучавање дат 
је у Прилогу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов 
саставни део. 

Промене у току важења потврде о праву на обучавање 

Члан 20. 
У току важења потврде о праву на обучавање центар за обуку 

може да поднесе захтев за упис овлашћења за спровођење нове вр-
сте обуке, уз који прилаже одговарајућу документацију.

На основу захтева из става 1. овог члана Директорат врши 
проверу испуњености услова за упис новог овлашћења. 

Ако центар за обуку испуњава прописане услове за упис но-
вог овлашћења, то овлашћење му се уписује у потврду о праву на 
обучавање.

Центар за обуку је дужан да обавести Директорат о намери 
увођења промена које обухватају измене услова рада или вршења 
обуке најкасније 30 дана пре планиране промене, као и да прибави 
одобрење за одговарајуће измене приручника о раду, односно при-
ручника о обуци. 

Поновно издавање потврде о праву на обучавање 

Члан 21.
Ималац потврде о праву на обучавање чији рок важења исти-

че, а који намерава да настави да обавља обуку у области обезбе-
ђивања у ваздухопловству, дужан је да најкасније 60 дана пре ис-
тека рока важења потврде поднесе Директорату захтев за поновно 
издавање потврде о праву на обучавање.

Уз захтев за поновно издавање потврде о праву на обучавање 
центар за обуку подноси приручник о раду, приручник о обуци и 
доказ о уплати прописаних такси.

На основу захтева из става 1. овог члана Директорат врши про-
веру испуњености услова за издавање потврде о праву на обучавање. 

Суспензија потврде о праву на обучавање 

Члан 22. 
Директорат суспендује потврду о праву на обучавање, одно-

сно поједина овлашћења уписана у ту потврду, ако утврди да је 

центар за обуку привремено престао да испуњава услове прописа-
не овим правилником. 

Суспензија потврде о праву на обучавање, односно суспензи-
ја појединих овлашћења уписаних у потврду, може да траје најду-
же шест месеци, рачунајући од дана када је достављено решење о 
суспензији. 

Решењем о суспензији потврде о праву на обучавање центру 
за обуку се забрањује да обавља сву обуку у области обезбеђивања 
у ваздухопловству, а решењем о суспензији појединих овлашћења 
уписаних у потврду забрањује му се да обавља обуку коју је оба-
вљао на основу тих овлашћења. 

Решењем о суспензији потврде о праву на обучавање Дирек-
торат може центру за обуку да наложи да у одређеном року ис-
пуни одговарајуће обавезе у циљу испуњења услова прописаних 
овим правилником. 

Суспензија потврде о праву на обучавање, односно суспен-
зија појединих овлашћења престаје да важи истеком времена на 
које је изречена или доношењем решења о укидању суспензије, 
ако центар за обуку отклони уочене неправилности пре истека су-
спензије.

Стављање ван снаге потврде о праву на обучавање 

Члан 23. 
Директорат ставља ван снаге потврду о праву на обучавање: 
1) ако утврди да је потврда о праву на обучавање стечена на 

основу фалсификоване документације; 
2) ако центар за обуку трајно престане да испуњава услове 

прописане овим правилником;
3) ако утврди да је центар за обуку злоупотребио потврду о 

праву на обучавање; 
4) ако центар за обуку, до истека рока који је одређен у ре-

шењу о суспензији, не испуни обавезе које су му наложене тим 
решењем; 

5) ако центар за обуку обавести Директорат да одустаје од 
спровођења обуке. 

III. ОБУКА  – ВРСТЕ, САДРЖАЈ, ПЛАНИРАЊЕ И 
СПРОВОЂЕЊЕ 

Врсте обука у области обезбеђивања у ваздухопловству

Члан 24.
У области обезбеђивања у ваздухопловству се спроводе сле-

деће врсте обука:
1) иницијална обука, која има за циљ да полазник обуке, пре 

него што започне обављање додељених послова, стекне знања и 
способности који су неопходни за обављање тих послова, а која 
се, у зависности од категорије особља, може састојати од једне 
или више следећих врста обука: 

(1) основне обуке  – обуке заједничке за више категорија 
особља;

(2) посебне обуке  – која одговара специфичностима послова 
из области обезбеђивања које обављају одређене категорије особља;

(3) обуке у области транспорта опасне робе;
(4) обуке о значају обезбеђивања;
(5) опште обуке у вези са значајем обезбеђивања у ваздухо-

пловству;
(6) обуке на радном месту;
2) периодична обука, која може да буде:
(1) редовна, у циљу одржавања и унапређења знања и спо-

собности стечених током иницијалне обуке; 
(2) ванредна, која се спроводи:
 – ради стицања нових знања и способности неопходних због 

измена у погледу претњи и ризика, као и због измена процедура 
и опреме, укључујући примену најновијих технолошких достиг-
нућа;

 – ако лице није обављало одговарајуће послове у области 
обезбеђивања у ваздухопловству дуже од шест месеци, изузев у 
случају инструктора у области обезбеђивања у ваздухопловству, 
одговорног руководиоца за обезбеђивање или валидатора обезбе-
ђивања у ваздухопловству;

 – у свим другим случајевима када је процењено да је неоп-
ходно да се изврши освежење знања и обнављање способности.
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Редовна периодична обука особља обезбеђивања из члана 3. 
став 1. тач. 1) –3) овог правилника се спроводи сваке треће године, 
док се редовна периодична обука осталог особља обезбеђивања, 
као и особља из члана 4. овог правилника, спроводи сваке пете 
године.

Поред периодичне обуке из става 2. овог члана, особље обез-
беђивања које обавља преглед обезбеђивања коришћењем ренд-
генских уређаја и система за детекцију експлозива је дужно да на 
сваких шест месеци заврши и периодичну обуку препознавања 
слика на уређају у трајању од најмање шест сати. 

Обукe из става 1. овог члана, у зависности од категорије осо-
бља које се обучава, састојe се од теоријског и/или практичног дела.

Врсте обуке које мора да заврши особље обезбеђивања 

Члан 25.
Лица која обављају преглед обезбеђивања путника и њиховог 

ручног пртљага, лица која нису путници и ствари које она носе и 
предатог пртљага морају да заврше:

1) основну обуку;
2) посебну обуку за обављање прегледа обезбеђивања путни-

ка и њиховог ручног пртљага, лица која нису путници и ствари 
које она носе и предатог пртљага;

3) обуку у области транспорта опасне робе.
Лица која обављају преглед обезбеђивања робе и поште мо-

рају да заврше:
1) посебну обуку за обављање прегледа обезбеђивања робе 

и поште;
2) обуку у области транспорта опасне робе. 
Лица која обављају преглед обезбеђивања материјала и по-

ште авио-превозиоца, залиха намењених потрошњи током лета и 
залиха намењених потрошњи на аеродрому морају да заврше:

1) посебну обуку за обављање прегледа обезбеђивања мате-
ријала и поште авио-превозиоца, залиха намењених потрошњи то-
ком лета и залиха намењених потрошњи на аеродрому;

2) обуку у области транспорта опасне робе.
Лица која обављају преглед возила морају да заврше:
1) основну обуку;
2) посебну обуку за обављање прегледа возила;
3) обуку у области транспорта опасне робе.
Лица која обављају контролу приступа, надгледање и патро-

лирање морају да заврше:
1) основну обуку;
2) посебну обуку за обављање контроле приступа, надгледа-

ње и патролирање. 
Поред обуке из ст. 1 –5. овог члана, особље обезбеђивања 

мора да заврши и обуку на радном месту коју организује посло-
давац. 

Врсте обуке које мора да заврши друго особље

Члан 26.
Инструктори у области обезбеђивања у ваздухопловству мо-

рају да заврше:
1) основну обуку;
2) посебну обуку за инструктора у области обезбеђивања у 

ваздухопловству.
Валидатори обезбеђивања у ваздухопловству морају да завр-

ше посебну обуку за валидаторе. 
Одговорни руководиоци за обезбеђивање у ваздухопловству 

и лица која обављају унутрашњу контролу квалитета примене 
мера обезбеђивања у ваздухопловству морају да заврше:

1) основну обуку;
2) посебну обуку за одговорног руководиоца у ваздухоплов-

ству и лица која обављају унутрашњу контролу квалитета приме-
не мера обезбеђивања у ваздухопловству.

Лица која непосредно надгледају лица која спроводе контро-
ле обезбеђивања (супервизори) морају да заврше:

1) основну обуку;
2) посебну обуку за супервизора.
Одговарајућу посебну обуку, сходно пословима које обавља-

ју, морају да заврше следећа лица:
1) лица која обављају преглед обезбеђивања ваздухоплова;
2) лица која врше заштиту ваздухоплова;

3) лица која обављају упаривање путника и пртљага;
4) лица која обављају контроле обезбеђивања робе и поште 

методама другачијим од прегледа обезбеђивања;
5) лица која спроводе контроле обезбеђивања поште 

авио-превозиоца и материјала авио-превозиоца, залиха намење-
них потрошњи током лета и залиха намењених потрошњи на аеро-
дрому, методама другачијим од прегледа обезбеђивања;

6) контролори летења.
Летачко и кабинско особље мора да заврши посебну обуку за по-

ступање са путницима/лицима неприхватљивог понашања, а ако оба-
вља преглед обезбеђивања ваздухоплова или заштиту ваздухоплова, 
мора да заврши и одговарајућу посебну обуку из става 5. овог члана.

Лица којима се издаје знак идентификације за кретање без 
пратње у обезбеђивано-рестриктивним зонама или имају при-
ступ критичним објектима, инфраструктури и системима морају 
да заврше обуку о значају обезбеђивања, изузев ако је то лице већ 
завршило основну или посебну обуку прописану за одређене ка-
тегорије особља из члaна 25. и члана 26. ст. 1 –5. овог правилника. 

Особље превозника које прихвата, превози, складишти и ис-
поручује робу и пошту које се превозе ваздухопловом и за које су 
примењене контроле обезбеђивања, особље авио-превозиоца, ре-
гулисаног снабдевача и познатог снабдевача залиха намењених 
потрошњи током лета које има приступ тим залихама, као и осо-
бље познатог снабдевача залиха намењених потрошњи на аеро-
дрому које има приступ тим залихама, мора да заврши општу обу-
ку у вези са значајем обезбеђивања у ваздухопловству.

Обука на радном месту

Члан 27.
Лице које је стекло потврду о обучености особља обезбеђи-

вања може да полаже испит за стицање сертификата особља обез-
беђивања тек након што заврши обуку на радном месту.

Обуку на радном месту организује послодавац који је имаоца 
потврде о обучености упутио на обуку у области обезбеђивања у 
ваздухопловству.

Обука на радном месту се састоји од практичне обуке у по-
гледу примене мера обезбеђивања у реалном радном окружењу и 
обавља се под надзором ментора.

Обука на рачунару (Computer based training – CBT)

Члан 28.
За спровођење обуке у области обезбеђивања у ваздухоплов-

ству може да се користи рачунарски систем са одговарајућим ра-
чунарским програмом (софтвером), ако центар за обуку, односно 
овлашћени инструктор за то добије одобрење Директората.

Директорат одобрава коришћење рачунарског система и про-
грама у обуци ако такав вид обуке обухвата одговарајуће наставне 
области и ако утврди да се на тај начин полазницима обуке омогу-
ћава адекватно тумачење слика и анализирање аларма добијених 
коришћењем опреме за обезбеђивање, као и стицање знања о на-
чину на који се користи опрема за обезбеђивање. 

Осим за спровођење обуке, коришћење рачунарског система 
са одговарајућим рачунарским програмом може да се одобри и за 
завршно тестирање полазника обуке и добијање резултата спрове-
дене обуке. 

Ако се током обуке на рачунарском систему користе слике за-
брањених предмета (TIP), оне морају да испуњавају услове пропи-
сане Националним програмом за обезбеђивање у ваздухопловству 
и да одговарају пословима за које се полазници обуке обучавају.

Спровођењу обуке на рачунару у учионици мора да присуству-
је инструктор или, у случају даљинске обуке (тзв. e-learning), да по-
стоји могућност контакта полазника обуке са инструктором, како би 
полазник обуке могао да добије одговарајуће додатне инструкције. 

Ако се за спровођење обуке, тестирање полазника обуке или 
добијање резултата спроведене обуке користи рачунарски систем 
са одговарајућим софтвером, центар за обуку мора да обезбеди 
њихово редовно одржавање и ажурирање.

Наставни програми 

Члан 29. 
За сваку врсту обуке у области обезбеђивања у ваздухоплов-

ству коју спроводи, центар за обуку мора да има одобрен наставни 
програм.
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Решењем којим издаје потврду о праву на обучавање Дирек-

торат истовремено одобрава наставне програме центра за обуку 
под условом да су они усклађени са Програмом обуке у области 
обезбеђивања у ваздухопловству. 

Ако обуку спроводи инструктор у области обезбеђивања у 
ваздухопловству који је овлашћен од стране Директората, посло-
давац који организује обуку за своје особље је дужан да наставни 
програм достави Директорату на одобрење најкасније 60 дана пре 
дана када се планира почетак обуке. 

Наставним програмом се одређује: 
1) садржај обуке и предмети (модули) који је чине; 
2) наставне области;
3) број часова теоријске обуке; 
4) број часова практичне обуке (ако је прописано спровођење 

практичне обуке);
5) распоред спровођења обуке. 

Планирање обуке

Члан 30.
Центар за обуку је дужан да до 31. децембра текуће године 

изради план спровођења обуке у наредној календарској години и 
да га достави Директорату.

У плану спровођења обуке се наводе врста планиране обуке, 
број полазника обуке који ће моћи да похађају обуку, место спрово-
ђења обуке, оквирни период када се планира спровођење обуке, као 
и други подаци који могу да буду од значаја за планирану обуку. 

У плану спровођења обуке центар за обуку мора да предвиди 
најмање два оквирна периода за спровођење сваке врсте обуке за 
коју је центар за обуку овлашћен. 

Ако због броја пријављених полазника није могуће органи-
зовати обуку у планираним терминима, центар за обуку може да 
организује обуку изван планираних термина, с тим да је дужан да 
о томе обавести Директорат.

Изузетно од ст. 1 –4. овог члана, ако обуку спроводи овлашће-
ни инструктор у области обезбеђивања у ваздухопловству, време и 
место спровођења обуке се одређује непосредним договором ин-
структора и послодавца који упућује полазнике на обуку. 

Центри за обуку, односно овлашћени инструктори у области 
обезбеђивања у ваздухопловству су дужни да о тачном датуму 
почетка обуке и врсти обуке обавесте Директорат најмање десет 
дана пре почетка обуке. 

Упућивање на обуку 

Члан 31. 
На обуку у области обезбеђивања у ваздухопловству пола-

знике обуке упућује послодавац чији су запослени обавезни да за-
врше одговарајућу врсту обуке. 

За сваког полазника обуке послодавац формира пријаву за 
обуку која садржи:

1) личне податке полазника обуке (име, презиме и име једног 
од родитеља, јединствени матични број грађана, датум и место ро-
ђења, занимање и степен стручне спреме);

2) фотографију полазника обуке; 
3) назив обуке на коју се полазник упућује;
4) својеручни потпис полазника обуке.
Уз пријаву за обуку, послодавац доставља центру за обуку, 

односно инструктору у области обезбеђивања у ваздухопловству, 
копију личне карте или пасоша полазника обуке, као и оцену о 
томе да у погледу полазника обуке не постоје безбедносне сметње 
прописане законом којим се уређује ваздушни саобраћај. 

Број полазника обуке и присуство током обуке 

Члан 32.
Број полазника практичне обуке не сме да буде већи од 20, а 

број полазника теоријске обуке не сме да буде већи од 30. 
Полазник који је одсуствовао са обуке више од 15% од укуп-

ног времена трајања обуке обавезан је да поново похађа целу обуку.

Заштита података и информација током обуке 

Члан 33. 
Ако приликом спровођења обуке постоји потреба да се 

полазницима обуке откривају тајни подаци или саопштавају 

безбедносно осетљиве информације од значаја за обезбеђивање у 
ваздухопловству, инструктор који спроводи обуку мора претход-
но да упозори полазнике обуке на њихову обавезу да те податке, 
односно информације не прослеђују даље и да их не злоупотре-
бљавају. 

У случају из става 1. овог члана, пре почетка обуке полазни-
ци обуке својеручно потписују изјаву да су упознати са чињени-
цом да ће током обуке имати приступ таквим подацима, односно 
информацијама и са обавезом да са њима морају да поступају 
у складу са прописима којима се уређује тајност података и по-
ступање са безбедносно осетљивим информацијама од значаја за 
обезбеђивање у ваздухопловству. 

Признавање обуке

Члан 34.
У циљу стицања потврде о обучености особља обезбеђива-

ња, Директорат може да призна обуку из области обезбеђивања у 
ваздухопловству која је спроведена у страној држави под следе-
ћим условима:

1) ако завршена обука по свом садржају одговара обуци која 
се спроводи у Републици Србији;

2) ако је обука обављена у складу са међународним стандар-
дима и препорученом праксом Meђународне организације цивил-
ног ваздухопловства (ICAO), Европске уније и Европске конфе-
ренције цивилног ваздухопловства (ECAC);

3) ако је обука спроведена у центру за обуку или сличној ор-
ганизацији која је за вршење те обуке овлашћена од стране надле-
жног органа те државе.

На основу решења Директората о признавању обуке завр-
шене у страној држави, кандидат може да приступи испиту ради 
стицања потврде о обучености, на начин прописан овим правил-
ником.

IV. ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА У ЦЕНТРУ ЗА ОБУКУ

Комисија за спровођење испита

Члан 35. 
Након завршене обуке центар за обуку спроводи испит којим 

се врши провера знања и процена способности које је полазник 
стекао током обуке.

У случају обуке за стицање потврде о обучености особља 
обезбеђивања испит се састоји из теоријског и практичног дела, а у 
свим другим случајевима испит се састоји само из теоријског дела.

Теоријски и практични испит кандидат полаже пред комиси-
јом за спровођење испита, коју формира центар за обуку и која се 
састоји од председника комисије и два члана.

Председник и чланови комисије морају да имају овлашћење 
инструктора у области обезбеђивања у ваздухопловству. 

Председник комисије, по правилу, не може да буде инструк-
тор који је вршио практичну обуку кандидата.

Центар за обуку је дужан да о времену и месту спровођења 
теоријског и практичног дела испита благовремено обавести Ди-
ректорат.

Ако је на основу овлашћења Директората обуку полазника 
обуке спровео инструктор у области обезбеђивања у ваздухоплов-
ству, он је овлашћен и да изврши проверу знања полазника обуке. 

Полагање теоријског дела испита 

Члан 36. 
Теоријски испит се састоји од најмање 20 питања, комбино-

ваних тако да буду обухваћене све наставне области. 
За теоријски испит се могу користити две врсте питања: 
1) отворена питања, на која се одговор даје у слободној фор-

ми (нпр. изјава, есеј и сл.); 
2) питања са више понуђених одговора, на која се одговор 

даје избором једне од понуђених опција. 
Теоријски део испита се спроводи писаним путем, а ако се 

састоји само од питања са више понуђених одговора, може се 
спровести на рачунару.

Сматра се да је кандидат положио теоријски део испита ако 
тачно одговори на најмање 75% питања из сваке наставне области. 
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Приликом оцењивања кандидата који су положили теоријски 
део испита користи се следећа скала оцењивања:

1) изузетан (10), ако је проценат тачних одговора од 95% до 
100%; 

2) одличан (9), ако је проценат тачних одговора од 90% до 95%; 
3) врло добар (8), ако је проценат тачних одговора од 85% до 

90%; 
4) добар (7), ако је проценат тачних одговора од 80% до 85%; 
5) довољан (6), ако је проценат тачних одговора од 75% до 80%. 

Полагање практичног дела испита 

Члан 37. 
Ако се испит састоји из теоријског и практичног дела, канди-

дат може да приступи полагању практичног дела испита тек након 
што положи теоријски део испита.

Практични део испита се састоји у провери стечених знања и 
способности кандидата у реалном окружењу, на оригиналним уре-
ђајима или веродостојним симулаторима. 

Сматра се да је кандидат положио практични део испита ако 
је успешно извршио најмање 75% задатака за сваку од области 
које биле обухваћене испитом.

Приликом оцењивања кандидата који су положили практи-
чан део испита користи се следећа скала оцењивања:

1) изузетан (10), ако је проценат успешно извршених задата-
ка од 95% до 100%; 

2) одличан (9), ако је проценат успешно извршених задатака 
од 90% до 95%; 

3) врло добар (8), ако је проценат успешно извршених задата-
ка од 85% до 90%; 

4) добар (7), ако је проценат успешно извршених задатака од 
80% до 85%; 

5) довољан (6), ако је проценат успешно извршених задатака 
од 75% до 80%. 

Полагање поправног испита 

Члан 38.
Ако кандидат није положио теоријски или практични део ис-

пита, центар за обуку, односно инструктор у области обезбеђива-
ња у ваздухопловству, дужни су да омогуће кандидату полагање 
поправног испита у року од 30 дана од дана када је завршен испит 
који кандидат није положио. 

Извештај о одржаној обуци и спроведеном испиту 

Члан 39. 
По завршеној обуци и одржаном испиту, центар за обуку, 

односно инструктор у области обезбеђивања у ваздухопловству, 
саставља извештај и доставља га послодавцу који је упутио пола-
знике на обуку.

Извештај из става 1. овог члана садржи: 
1) захтев на основу кога је обука одржана; 
2) назив обуке са наставним јединицама; 
3) датум, време и место одржавања обуке; 
4) име руководиоца обуке и имена инструктора; 
5) листу наставних и материјалних средстава коришћених за 

обуку; 
6) број полазника обуке и редовност похађања часова; 
7) име и презиме полазника обуке; 
8) успех који је кандидат постигао на теоријском и, ако је 

применљиво, практичном испиту;
9) просечну оцену свих полазника обуке; 
10) напомене које се односе на догађаје који су утицали на 

спровођење обуке и тестирање полазника; 
11) закључак који се односи на издавање потврде о обучено-

сти, односно потврде о завршеној обуци;
12) потписе инструктора који су обавили обуку и спровели 

испит. 

V. ПОТВРДА О ОБУЧЕНОСТИ. ПОТВРДА О ЗАВРШЕНОЈ 
ОБУЦИ

Издавање и важење потврде о обучености 

Члан 40. 
Полазнику обуке који је навршио 18 година живота, који по-

седује најмање средње стручно образовање, који је завршио обуку 

и положио теоријски и практични испит за стицање потврде о 
обучености, центар за обуку издаје потврду о обучености особља 
обезбеђивања. 

Потврда о обучености особља обезбеђивања се издаје са ро-
ком важења од три године.

Изузетно од става 2. овог члана, у случају лица која обављају 
преглед возила и лица која обављају контролу приступа, надгледа-
ње и патролирање, потврда о обучености се издаје са роком важе-
ња од пет година. 

Изглед и садржај обрасца потврде о обучености особља обез-
беђивања су дати у Прилогу 2, који је одштампан уз овај правил-
ник и чини његов саставни део. 

Издавање и важење потврде о завршеној обуци

Члан 41.
Особљу из члана 4. став 1. тач. 3) и 4) овог правилника по-

тврду о завршеној обуци издаје центар за обуку, док особљу из 
члана 4. став 1. тачка 5) овог правилника потврду о завршеној обу-
ци издаје центар за обуку или инструктор у области обезбеђивања 
у ваздухопловству, у зависности од тога ко је спровео обуку. 

Потврде о завршеној обуци из става 1. овог члана се издају са 
роком важења од пет година.

Изглед и садржај образаца потврда о завршеној обуци из 
области обезбеђивања у ваздухопловству које издају центри за 
обуку и овлашћени инструктори су дати у Прилогу 3, који је од-
штампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

VI. СЕРТИФИКАЦИЈА ОСОБЉА ОБЕЗБЕЂИВАЊА

Сертификат особља обезбеђивања

Члан 42.
Поред потврде о обучености, за обављање послова особља 

обезбеђивања из члана 3. овог правилника, неопходно је да лице 
поседује и важећи сертификат особља обезбеђивања, са уписаним 
овлашћењем које одговара врсти послова које то лице може да 
обавља.

Овлашћења у сертификату особља обезбеђивања

Члан 43.
Сертификат особља обезбеђивања издаје Директорат и прили-

ком издавања у њега уписује једно или више следећих овлашћења:
1) А1  – овлашћење за преглед обезбеђивања лица, ручног пр-

тљага и ствари које се носе и предатог пртљага;
2) А2  – овлашћење за преглед обезбеђивања робе и поште;
3) А3  – овлашћење за преглед обезбеђивања материјала 

авио-превозиоца и поште авио-превозиоца, залиха намењених по-
трошњи током лета и залиха намењених потрошњи на аеродрому;

4) А4  – овлашћење за преглед возила;
5) А5  – овлашћење за контролу приступа, надгледање и па-

тролирање.

Услови за стицање сертификата особља обезбеђивања

Члан 44.
Сертификат особља обезбеђивања Директорат издаје канди-

дату које испуњава следеће услове: 
1) има држављанство Републике Србије;
2) има пребивалиште на територији Републике Србије; 
3) за њега је извршена безбедносна провера којом је утврђе-

но да не постоје безбедносне сметње прописане законом којим се 
уређује ваздушни саобраћај;

4) здравствено је способно за обављање послова обезбеђивања; 
5) поседује важећу потврду о обучености особља обезбеђи-

вања;
6) завршило је обуку на радном месту; 
7) положило је испит за стицање сертификата особља обезбе-

ђивања са одговарајућим овлашћењем. 

Здравствена способност особља обезбеђивања

Члан 45.
Здравствена способност особља обезбеђивања значи да 

је ималац сертификата особља обезбеђивања психофизички 
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способан за обављање одговарајућих послова обезбеђивања, што 
нарочито подразумева следеће:

1) да може, са или без наочара или контактних сочива, да 
види визуелну ознаку појаве аларма на опреми за обезбеђивање, 
да правилно прочита ознаке на регистарској таблици возила са 
удаљености од 3 m и да може да чита етикете са појединачних па-
ковања течности, гелова и аеросола са раздаљине од 30 до 50 cm;

2) да опажа боје у довољној мери да би могао да користи 
рендгенски уређај са екраном у боји, скенер за преглед обезбеђи-
вања и/или да може да проверава овлашћења за лица и пропусни-
це за возила које на себи имају различите боје;

3) да чује, са или без помагала, радио и телефонску комуни-
кацију или аудио сигнале које емитује опрема за обављање кон-
троле приступа и прегледа обезбеђивања, односно да чује просеч-
ну фреквенцију људског гласа током комуникације на удаљености 
од 2,5 m у тзв. „тихојˮ соби;

4) да има способност препознавања предмета које је означио 
рендгенски уређај или систем за детекцију експлозива;

5) да није зависан од алкохола, дроге или других психоактив-
них супстанци; 

6) да поседује посебне способности неопходне за обавља-
ње послова обезбеђивања, као што су одржавање високог нивоа 
концентрације при обављању посла, самоконтрола у контакту са 
лицима, склоност за обављање послова обезбеђивања и препо-
знавање опасности, укључујући и процену понашања лица, добре 
усмене и писмене комуникацијске вештине, које нису под утица-
јем говорних сметњи;

7) да поседује разумну физичку снагу и окретност, укључу-
јући могућност честог подизања и ношења пртљага или савијања, 
хватања, нагињања, чучања и стајања током дужег периода; 

8) да поседује когнитивне способности које омогућавају ис-
пуњавање задатака прегледа рендгенском опремом, као што су ро-
тација и суперпозиција слике.

Здравствена способност особља обезбеђивања се утврђује 
здравственим прегледима извршеним у здравственим установама 
које обављају делатност из области медицине рада, односно здрав-
ственим прегледима који се обављају у сврху издавања физичком 
лицу лиценце за вршење послова приватног обезбеђења. 

Подношење захтева за издавање сертификата особља 
обезбеђивања 

Члан 46.
Кандидат за стицање сертификата особља обезбеђивања 

подноси Директорату, посредством свог послодавца, захтев за из-
давање сертификата на обрасцу чији је изглед и садржај утврдио 
Директорат.

Уз захтев из става 1. овог члана, кандидат подноси:
1) копију личне карте или пасоша;
2) копију важеће потврде о обучености особља обезбеђивања;
3) потврда послодавца о завршеној обуци на радном месту;
4) доказ о томе да је за њега извршена безбедносна провера 

којом је утврђено да не постоје безбедносне сметње;
5) лекарско уверење које није старије од шест месеци; 
6) доказе о уплати прописаних такси.
Захтев из става 1. овог члана се подноси најкасније 30 дана 

пре дана који је Директорат одредио за почетак редовног термина за 
полагање испита ради стицања сертификата особља обезбеђивања.

У току једне календарске године Директорат одређује најма-
ње два редовна термина за полагање испита ради стицања серти-
фиката особља обезбеђивања.

Поступање по пријему захтева за издавање сертификата

Члан 47.
По пријему захтева за издавање сертификата особља обезбе-

ђивања Директорат проверава да ли кандидат испуњава услове из 
члана 44. став 1. тач. 1) –6) овог правилника. 

Ако утврди да кандидат не испуњава услове из става 1. овог 
члана Директорат, у року од 30 дана од подношења захтева, доно-
си решење којим одбија захтев за издавање сертификата особља 
обезбеђивања. 

Ако утврди да кандидат испуњава услове из става 1. овог 
члана Директорат обавештава кандидата и његовог послодавца о 
месту и времену спровођења испита.

Испит спроводи комисија коју именује Директорат и која се 
састоји од председника комисије и најмање два члана.

За председника и најмање једног члана комисије се именују 
представници Директората, а преостали чланови комисије се би-
рају са листе испитивача у зависности од врсте овлашћења које се 
стиче полагањем испита. 

За испитивача се може одредити лице које поседује важеће 
овлашћење инструктора у области обезбеђивања у ваздухоплов-
ству и има најмање пет година радног искуства у одговарајућој 
области обезбеђивања у ваздухопловству. 

Листу испитивача из става 5. овог члана утврђује Директорат 
и објављује је на својој интернет страници.

Садржај испита 

Члан 48. 
Испит за стицање сертификата особља обезбеђивања се са-

стоји од теоријског и практичног дела.
Ако кандидат полаже испит за стицање сертификата особља 

обезбеђивања са овлашћењем А1, А2 или А3, пре приступања 
практичном делу испита кандидат мора да положи и стандардизо-
вани тест тумачења слика.

Теоријски део испита 

Члан 49. 
Теоријски део испита за стицање сертификата особља обезбе-

ђивања има за циљ да се провери да ли кандидат поседује неопход-
но знање у одговарајућој области обезбеђивања у ваздухопловству. 

Теоријски испит се састоји од најмање 20 питања, комбино-
ваних тако да буду обухваћена три дела: 

1) познавање прописа из области обезбеђивања у ваздухо-
пловству;

2) познавање оперативних поступака и процедура; 
3) познавање техника за обављање контрола обезбеђивања, 

као и карактеристика и могућности опреме за обављање прегледа 
обезбеђивања.

Сматра се да је кандидат положио теоријски део испита ако 
тачно одговори на најмање 80% из сваког дела испита из става 2. 
овог члана. 

Практични део испита 

Члан 50. 
Практични део испита за стицање сертификата особља обез-

беђивања има за циљ да се процени да ли је кандидат практично 
оспособљен за обављање одговарајућих послова. 

Практични део испита се може спровести тек након што кан-
дидат положи теоријски део испита односно, у случају стицања 
сертификата особља обезбеђивања са овлашћењем А1, А2 или А3, 
након што положи теоријски део испита и стандардизовани тест 
тумачења слика.

Практични део испита се спроводи у реалном окружењу, на 
основу унапред утврђеног протокола, при чему кандидат мора да 
демонстрира примену мера обезбеђивања или да усмено образло-
жи поступак рада. 

У зависности од врсте овлашћења које се стиче полагањем 
испита, Директорат израђује одговарајући протокол за спровођење 
практичног испита. 

Сматра се да је кандидат положио практични део испита ако 
је успешно реализовао најмање 80% задатака из сваког дела прак-
тичног испита. 

Стандардизовани тест тумачења слика 

Члан 51. 
Стандардизовани тест тумачења слика има за циљ да се извр-

ши процена да ли кандидат за стицање сертификата особља обез-
беђивања са овлашћењем А1, А2 или А3 поседује способност да 
анализира слике добијене употребом рендгенске опреме или систе-
ма за детекцију експлозива (EDS) и да открије забрањене предмете. 

Приликом спровођења теста тумачења слика кандидату се 
приказује најмање 80 слика, укључујући слике свих одговарајућих 
категорија забрањених предмета, у зависности од овлашћења које 
кандидат треба да стекне.
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Тест мора да буде израђен тако да се користе слике ствари које 
садрже један или више забрањених предмета, у комбинацији са 
одређеним бројем слика ствари које не садрже забрањени предмет. 

Од кандидата се захтева да за сваку слику ствари која се при-
каже означи да ли садржи забрањени предмет или не и, ако сматра 
да га садржи, да га идентификује. 

Време које је дозвољено за анализу слике се одређује тако да 
одговара раду у реалном окружењу. 

Сматра се да је кандидат положио тест тумачења слика ако 
успешно анализира најмање 85% приказаних слика. 

Стандардизовани тест тумачења слика израђује Директорат и 
спроводи се уз коришћење рачунарског програма (софтвера) који 
симулира рад опреме за обављање прегледа обезбеђивања. 

Поправни испит 

Члан 52. 
Кандидат који не положи теоријски или практични део испи-

та или стандардизовани тест тумачења слика, биће упућен на по-
правни испит, односно тест, који се спроводи најкасније до краја 
редовног термина који је Директорат одредио за полагање испита.

Ако кандидат не положи поправни испит, односно тест, Ди-
ректорат доноси решење којим се одбија захтев за издавање серти-
фиката особља обезбеђивања.

Извештај о спроведеном испиту 

Члан 53. 
Након завршеног теоријског и практичног испита комисија 

израђује извештај о спроведеном испиту.
Осим личних података кандидата, извештај из става 1. овог 

члана мора да садржи датум, време и место спровођења испита, 
основне информације о одржаном испиту (број и врста питања, 
протокол за спровођење практичног испита, и сл.), проценат успе-
шности на теоријском и практичном делу испита, као и резултат це-
локупног испита уношењем оцене „положио” или „није положио”.

Копију извештаја о спроведеном испиту за сваког кандидата 
Директорат доставља послодавцу који је кандидата упутио на ис-
пит, као и самом кандидату.

Достављање извештаја и копије извештаја о спроведеном ис-
питу се може обавити и електронским путем.

Издавање сертификата особља обезбеђивања 

Члан 54.
Ако кандидат испуни све услове из члана 44. овог правилни-

ка Директорат му издаје сертификат особља обезбеђивања са одго-
варајућим овлашћењем из члана 43. овог правилника.

Директорат води евиденцију лица којима је издао сертификат 
особља обезбеђивања која, поред личних и контакт података има-
лаца сертификата, мора да садржи податке о врсти и року важења 
овлашћења које је уписано у сертификат и послодавцу код којег је 
ималац сертификата запослен.

Важење сертификата и овлашћења. Издавање додатних 
овлашћења 

Члан 55.
Сертификат особља обезбеђивања се издаје без ограничења 

рока важења и сматраће се важећим ако је важеће овлашћење које 
је уписано у тај сертификат, изузев у случају суспензије или ста-
вљања ван снаге.

Рок важења овлашћења за преглед обезбеђивања лица, руч-
ног пртљага и ствари које се носе и предатог пртљага (А1), овла-
шћења за преглед обезбеђивања робе и поште (А2) и овлашћења 
за преглед обезбеђивања материјала авио-превозиоца и поште 
авио-превозиоца, залиха намењених потрошњи током лета и зали-
ха намењених потрошњи на аеродрому (А3) је три године, а рок 
важења овлашћења за обављање прегледа обезбеђивања возила 
(А4) и овлашћења за обављање контроле приступа, надгледање и 
патролирање (А5) је пет година.

Ако ималац сертификата особља обезбеђивања, након сти-
цања сертификата, испуни услове прописане овим правилником 
за стицање другог овлашћења, то додатно овлашћење Директорат 
уписује у већ издати сертификат, са роком важења прописаним у 
ставу 2. овог члана.

Уз захтев за упис додатног овлашћења није потребно да под-
носилац захтева обавља здравствени преглед и доставља ново ле-
карско уверење.

Продужење рока важења овлашћења

Члан 56. 
За продужење рока важења овлашћења уписаног у сертифи-

кат особља обезбеђивања потребно је да ималац овлашћења под-
несе одговарајући захтев и да у периоду од два месеца који прет-
ходе истицању рока важења овлашћења поново положи целокупан 
теоријски и практични испит, укључујући стандардизовани тест 
тумачења слика у случајевима када је то прописано овим правил-
ником.

Уз захтев за продужење рока важења овлашћења подноси се 
документација из члана 46. став 2. овог правилника, изузев доказа 
о завршеној обуци на радном месту.

У случају из става 1. овог члана нови рок важења овлашће-
ња тече наредног дана од дана истицања претходног рока важења 
овлашћења.

Приликом издавања сертификата особља обезбеђивања на-
кон поновног полагања теоријског и практичног испита, ималац 
сертификата задржава јединствени алфанумерички број сертифи-
ката добијен након иницијалне сертификације.

Суспензија и стављање ван снаге сертификата особља 
обезбеђивања 

Члан 57.
Директорат суспендује сертификат особља обезбеђивања или 

одређено овлашћење уписано у сертификат ако се инспекцијским 
надзором утврди да је ималац сертификата одступио од правила и 
процедура прописаних законом којим се уређује ваздушни саобра-
ћај и прописима донетим на основу њега или ако је привремено 
престао да испуњава одређени услов предвиђен за издавање сер-
тификата.

Решењем о суспензији сертификата имаоцу сертификата се 
забрањује да током трајања суспензије обавља све послове у вези 
са овлашћењима уписаним у сертификат, а решењем о суспензији 
појединог овлашћења уписаног у сертификат забрањује му се да 
обавља послове које је вршио на основу тог овлашћења.

Суспензија сертификата или одређеног овлашћења уписаног 
у сертификат особља обезбеђивања може да траје најдуже шест 
месеци, почев од дана када је имаоцу сертификата достављено ре-
шење о суспензији.

Директорат ставља ван снаге сертификат особља обезбеђи-
вања или одређено овлашћење уписано у сертификат у следећим 
случајевима:

1) ако утврди да обука није извршена у складу са одредбама 
овог правилника;

2) ако утврди да су сертификат или одређено овлашћење из-
дати на основу фалсификоване документације или као последица 
друге недозвољене радње;

3) ако ималац сертификата до истека суспензије не испуни 
обавезе које су му наложене решењем о суспензији;

4) ако ималац сертификата трајно престане да испуњава неки 
од услова предвиђених за издавање сертификата. 

Ако је сертификат особља обезбеђивања суспендован или 
стављен ван снаге, његов ималац је дужан да врати сертификат 
Директорату у року од 15 дана, рачунајући од дана када је примио 
решење Директората о суспензији или стављању сертификата ван 
снаге.

Решење о суспензији или стављању ван снаге сертификата 
особља обезбеђивања или одређеног овлашћења уписаног у сер-
тификат доставља се и послодавцу имаоца сертификата.

Образац сертификата особља обезбеђивања 

Члан 58. 
Образац сертификата особља обезбеђивања је једноделан, 

правоугаоног облика, димензија 85,6 mm x 54 mm.
Материјал који се употребљава за израду сертификата мора 

да буде светлоплаве боје и довољно квалитетан да обезбеди очува-
ност сертификата током периода његовог важења и да спречи или 
јасно покаже било какве измене или брисања.
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Подаци који се уносе у образац сертификата особља обезбе-

ђивања морају да буду црне боје, исписани латиничним писмом и 
арапским бројевима. 

Изглед обрасца сертификата особља обезбеђивања је дат у 
Прилогу 4, који је одштампан уз овај правилник и чини његов са-
ставни део.

VII. ИНСТРУКТОРИ У ОБЛАСТИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА У 
ВАЗДУХОПЛОВСТВУ 

Услови за издавање овлашћења инструктора 

Члан 59. 
За издавање овлашћења инструктора у области обезбеђивања 

у ваздухопловству кандидат мора да испуни следеће услове: 
1) да има стечено најмање средње образовање; 
2) да има најмање три године радног искуства у области за 

коју намерава да спроводи обуку;
3) да је за њега извршена безбедносна провера којом је утвр-

ђено да не постоје безбедносне сметње прописане законом којим 
се уређује ваздушни саобраћај;

4) да успешно заврши обуку за стицање овлашћење инструк-
тора у области обезбеђивања у ваздухопловству коју организује 
Директорат.

У току једне календарске године Директорат одређује најма-
ње један редован термин за вршење обуке ради стицања овлашће-
ња инструктора у области обезбеђивања у ваздухопловству.

Подношење захтева

Члан 60. 
Кандидат за стицање овлашћења инструктора у области обез-

беђивања у ваздухопловству подноси Директорату захтев за изда-
вање овлашћења инструктора на обрасцу чији је изглед и садржај 
утврдио Директорат. 

Захтев из става 1. овог члана кандидат подноси најкасније 30 
дана пре дана који је Директорат одредио за почетак редовног тер-
мина за вршење обуке.

Уз захтев из става 1. овог члана кандидат подноси:
1) копију личне карте или пасоша;
2) доказ о захтеваном стеченом образовању;
3) доказ о радном искуству у одговарајућој области обезбеђи-

вања у ваздухопловству;
4) попуњен захтев за вршење безбедносне провере, који ће 

Директорат, у складу са законом, поднети министарству надле-
жном за унутрашње послове;

5) доказе о уплати прописаних такси.
Ако кандидат испуњава услове из члана 59. став 1. тач. 1) –3) 

овог правилника, Директорат ће га обавестити о месту и времену 
спровођења обуке за стицање овлашћења.

Ако кандидат не испуњава услове из става 4. овог члана Ди-
ректорат доноси решење којим одбија захтев за издавање овла-
шћења инструктора.

Обука за стицање овлашћења инструктора 

Члан 61. 
Обука за стицање овлашћења инструктора у области обез-

беђивања у ваздухопловству има за циљ да кандидат стекне не-
опходна знања за обављање послова инструктора, вештине у по-
гледу организације и спровођења обуке, као и разумевање улоге 
инструктора.

Обука из става 1. овог члана се састоји од теоријског и прак-
тичног дела.

Завршни део обуке за стицање овлашћења инструктора у 
области обезбеђивања у ваздухопловству је провера стечених зна-
ња и вештина кандидата путем теста. 

Кандидат је успешно завршио обуку ако успешност на тесту 
износи најмање 80%.

Ако кандидат није успешно завршио обуку, Директорат до-
носи решење којим одбија захтев за издавање овлашћења инструк-
тора.

Издавање овлашћења инструктора и врсте обука 

Члан 62. 
Ако је кандидат испунио све услове из члана 59. овог правил-

ника, Директорат доноси решење којим се кандидату издаје овла-
шћење инструктора у области обезбеђивања у ваздухопловству и 
одређује једна или више следећих врста обуке за коју се инструк-
тор овлашћује:

1) општа обука у вези са значајем обезбеђивања у ваздухо-
пловству;

2) обука о значају обезбеђивања;
3) обука за преглед обезбеђивања путника и њиховог ручног 

пртљага, лица која нису путници и ствари које она носе и предатог 
пртљага;

4) обука за преглед обезбеђивања робе и поште;
5) обука за преглед обезбеђивања материјала и поште 

авио-превозиоца, залиха намењених потрошњи током лета и зали-
ха намењених потрошњи на аеродрому;

6) обука за преглед возила;
7) обука за контролу приступа, надгледање и патролирање;
8) обука за одговорног руководиоца у ваздухопловству и лица 

која обављају унутрашњу контролу квалитета примене мера обез-
беђивања у ваздухопловству;

9) обука за непосредно надгледање лица која спроводе кон-
троле обезбеђивања (супервизори);

10) обука за преглед обезбеђивања ваздухоплова;
11) обука за заштиту ваздухоплова;
12) обука за упаривање путника и пртљага;
13) обука за поступање са путницима/лицима неприхватљи-

вог понашања;
14) обука за контролу обезбеђивања робе и поште методама 

другачијим од прегледа обезбеђивања;
15) обука за контролу обезбеђивања поште авио-превозиоца 

и  материјала авио-превозиоца, залиха намењених потрошњи то-
ком лета и залиха намењених потрошњи на аеродрому, методама 
другачијим од прегледа обезбеђивања;

16) обука за контролора летења.
У решењу о издавању овлашћења инструктора у области 

обезбеђивања у ваздухопловству Директорат додељује јединстве-
ни број инструктора.

Проширење обима овлашћења 

Члан 63.
У току важења овлашћења инструктор у области обезбеђива-

ња у ваздухопловству може да поднесе Директорату захтев за про-
ширење обима обуке за коју је овлашћен. 

Обука за проширење обима овлашћења инструктора се врши на 
начин прописан у члану 61. овог правилника и ако је успешно спро-
ведена Директорат доноси решење којим се овлашћење инструктора 
допуњује новом врстом обуке за коју се инструктор овлашћује.

Директорат води листу овлашћених инструктора у области 
обезбеђивања у ваздухопловству, која поред личних и контакт по-
датака инструктора мора да садржи врсту обуке за коју је инструк-
тор овлашћен, рок важења овлашћења и, ако је примењиво, назив 
центра за обуку у коме је инструктор ангажован.

Важење овлашћења инструктора

Члан 64. 
Овлашћење инструктора у области обезбеђивања у ваздухо-

пловству важи пет година.
За продужење рока важења овлашћења инструктора у обла-

сти обезбеђивања у ваздухопловству је неопходно да ималац овла-
шћења најкасније 60 дана пре истека важења овлашћења поднесе 
Директорату захтев за продужење рока важења овлашћења. 

У случају из става 2. овог члана, ако се утврди да ималац 
овлашћења и даље испуњава све услове из члана 59. овог пра-
вилника, нови рок важења овлашћења тече наредног дана од дана 
истицања претходног рока важења овлашћења.

Суспензија и стављање ван снаге овлашћења инструктора 

Члан 65. 
Ако се инспекцијским надзором утврди да ималац овлашће-

ња инструктора у области обезбеђивања у ваздухопловству није 
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вршио обуку на прописан начин, Директорат доноси решење ко-
јим се то овлашћење суспендује и којим се налаже његовом имао-
цу да заврши у Директорату одговарајућу додатну обуку.

Суспензија овлашћења инструктора у области обезбеђивања 
у ваздухопловству може да траје најдуже шест месеци и за време 
трајања суспензије ималац овлашћења не може да врши обуку.

Директорат ставља ван снаге овлашћење инструктора у обла-
сти обезбеђивања у ваздухопловству ако утврди да је овлашћење 
издато на основу фалсификоване документације или ако ималац 
овлашћења не заврши додатну обуку која му је наложена решењем 
о суспензији. 

Признавање обуке спроведене у иностранству

Члан 66. 
Изузетно од члана 59. став 1. тачка 4) овог правилника, за 

стицање овлашћења инструктора у области обезбеђивања у вазду-
хопловству Директорат може да призна обуку за инструктора у 
области обезбеђивања у ваздухопловству која је обављена у стра-
ној држави, с тим што ће посредством теста обавити проверу сте-
чених знања и вештина кандидата.

У случају из става 1. овог члана, кандидат је дужан да уз 
захтев за издавање овлашћења инструктора и документације из 
члана 60. овог правилника достави Директорату и захтев за при-
знавање обуке, као и документацију о завршеној обуци у страној 
држави. 

VIII. ОДГОВОРНИ РУКОВОДИОЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ У 
ВАЗДУХОПЛОВСТВУ

Услови за издавање овлашћења за обављање послова 
одговорног руководиоца 

Члан 67.
Да би одређено лице могло да обавља послове одговорног 

руководиоца за обезбеђивање у ваздухопловству оно мора да посе-
дује овлашћење за обављање тих послова, које издаје Директорат.

Кандидат за стицање овлашћења за обављање послова одго-
ворног руководиоца за обезбеђивање у ваздухопловству мора да 
испуни следеће услове: 

1) да има најмање три године радног искуства у примени 
мера обезбеђивања у ваздухопловству за које је надлежан вазду-
хопловни субјект који намерава да га именује за одговорног руко-
водиоца; 

2) да је за њега извршена безбедносна провера којом је утвр-
ђено да не постоје безбедносне сметње прописане законом којим 
се уређује ваздушни саобраћај;

3) да у овлашћеном центру за обуку заврши обуку за стицање 
овлашћења за обављање послова одговорног руководиоца за обез-
беђивање у ваздухопловству;

4) да је у Директорату успешно положио тест за проверу сте-
чених знања и вештина за обављање послова одговорног руково-
диоца за обезбеђивање у ваздухопловству. 

Изузетно од става 2. тачка 1) овог члана, кандидат мора да 
има најмање пет година радног искуства у примени одговарајућих 
мера обезбеђивања ако се овлашћење стиче ради обављања посло-
ва одговорног руководиоца за обезбеђивање у ваздухопловству код 
следећих ваздухопловних субјеката:

1) оператера аеродрома који поседује сертификат аеродрома;
2) правног лица које је са оператером аеродрома закључило 

уговор о обављању послова контроле приступа, прегледа обезбе-
ђивања, надгледања и патролирања;

3) авио-превозиоца који обавља редован јавни авио-превоз. 
Услов из става 2. тачка 4) овог члана се сматра испуњеним 

ако је кандидат успешно урадио најмање 80% од укупног броја за-
датака на тесту.

Спровођење обуке у центру за обуку

Члан 68. 
Обука за стицање овлашћења за обављање послова одговор-

ног руководиоца за обезбеђивање у ваздухопловству се састоји од 
теоријског и практичног дела.

Подношење захтева за издавање овлашћења за обављање 
послова одговорног руководиоца

Члан 69. 
Ваздухопловни субјект који као послодавац намерава да име-

нује одређено лице за одговорног руководиоца за обезбеђивање у 
ваздухопловству подноси Директорату, у име тог лица, захтев за 
издавање овлашћења за обављање послова одговорног руководио-
ца за обезбеђивање у ваздухопловству, на обрасцу чији је изглед и 
садржај утврдио Директорат. 

Уз захтев из става 1. овог члана, подноси се следећа докумен-
тација:

1) копија личне карте или пасоша;
2) доказ о радном искуству у одговарајућој области обезбеђи-

вања у ваздухопловству;
3) доказ о непостојању безбедносних сметњи;
4) потврда о завршеној обуци у центру за обуку;
5) докази о уплати прописаних такси.

Издавање и важење овлашћења за обављање послова 
одговорног руководиоца 

Члан 70. 
Овлашћење за обављање послова одговорног руководиоца за 

обезбеђивање у ваздухопловству се издаје са роком важења од пет 
година.

За продужење рока важења овлашћења за обављање посло-
ва одговорног руководиоца за обезбеђивање у ваздухопловству је 
неопходно да ималац овлашћења, у току последњих шест месеци 
важења овлашћења, заврши периодичну обуку коју организује 
овлашћени центар за обуку и да најкасније 30 дана пре истека ва-
жења овлашћења поднесе Директорату захтев за продужење рока 
важења овлашћења. 

У случају из става 2. овог члана нови рок важења овлашће-
ња тече наредног дана од дана истицања претходног рока важења 
овлашћења.

Врсте овлашћења

Члан 71. 
У зависности од ваздухопловног субјекта који као послода-

вац намерава да именује одређено лице за одговорног руководио-
ца за обезбеђивање у ваздухопловству, Директорат издаје следеће 
врсте овлашћења:

1) овлашћење за обављање послова одговорног руководиоца 
за обезбеђивање у ваздухопловству оператера аеродрома који по-
седује сертификат аеродрома;

2) овлашћење за обављање послова одговорног руководиоца 
за обезбеђивање у ваздухопловству оператера аеродрома који по-
седује дозволу за коришћење аеродрома;

3) овлашћење за обављање послова одговорног руководиоца 
за обезбеђивање у ваздухопловству правног лица које са операте-
ром аеродрома има уговор о обављању послова контроле присту-
па, прегледа обезбеђивања, надгледање и патролирање;

4) овлашћење за обављање послова одговорног руководиоца 
за обезбеђивање у ваздухопловству авио-превозиоца који обавља 
редован јавни авио-превоз;

5) овлашћење за обављање послова одговорног руководиоца 
за обезбеђивање у ваздухопловству авио-превозиоца који обавља 
ванредан јавни авио-превоз;

6) овлашћење за обављање послова одговорног руководиоца 
за обезбеђивање у ваздухопловству пружаоца услуга у ваздушној 
пловидби;

7) овлашћење за обављање послова одговорног руководиоца 
за обезбеђивање у ваздухопловству регулисаног агента;

8) овлашћење за обављање послова одговорног руководиоца 
за обезбеђивање у ваздухопловству познатог пошиљаоца;

9) овлашћење за обављање послова одговорног руководиоца 
за обезбеђивање у ваздухопловству регулисаног снабдевача залиха 
намењених потрошњи током лета;

10) овлашћење за обављање послова одговорног руководио-
ца за обезбеђивање у ваздухопловству познатог снабдевача залиха 
намењених потрошњи на аеродрому.

Директорат води листу лица којима је издао овлашћење за 
обављање послова одговорног руководиоца за обезбеђивање у 
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ваздухопловству која, поред личних и контакт података за свако од 
тих лица, садржи податке о врсти и року важења овлашћења, као 
и назив ваздухопловног субјекта који је лице именовао за одговор-
ног руководиоца.

Суспензија и стављање ван снаге овлашћења за обављање 
послова одговорног руководиоца 

Члан 72.
Ако се инспекцијским надзором утврди да ималац овлашће-

ња за обављање послова одговорног руководиоца за обезбеђива-
ње у ваздухопловству не обавља те послове на прописан начин, 
Директорат доноси решење којим се то овлашћење суспендује и 
којим се налаже његовом имаоцу да у овлашћеном центру за обуку 
заврши одговарајућу додатну обуку.

Суспензија овлашћења за обављање послова одговорног ру-
ководиоца за обезбеђивање у ваздухопловству може да траје нај-
дуже шест месеци и за време трајања суспензије ималац овлашће-
ња не може да врши послове одговорног руководиоца.

Директорат ставља ван снаге овлашћење за обављање посло-
ва одговорног руководиоца за обезбеђивање у ваздухопловству 
ако утврди да је овлашћење издато на основу фалсификоване до-
кументације или ако ималац овлашћења не заврши додатну обуку 
која му је наложена решењем о суспензији. 

Признавање обуке спроведене у иностранству

Члан 73. 
Изузетно од члана 67. став 2. тачка 3) овог правилника, за 

стицање овлашћења одговорног руководиоца за обезбеђивање у 
ваздухопловству Директорат може да призна обуку за обављање 
послова одговорног руководиоца за обезбеђивање у ваздухоплов-
ству која је обављена у страној држави, с тим што ће посредством 
теста обавити проверу стечених знања и вештина кандидата.

У случају из става 1. овог члана, послодавац који намерава да 
именује одговорног руководиоца за обезбеђивање у ваздухоплов-
ству је дужан да уз захтев за издавање овлашћења одговорног ру-
ководиоца за обезбеђивање у ваздухопловству и документације из 
члана 69. овог правилника, достави Директорату и захтев за при-
знавање обуке, као и документацију о завршеној обуци у страној 
држави. 

IX. ВАЛИДАТОРИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА У ВАЗДУХОПЛОВСТВУ

Поверавање послова унутар провере у области обезбеђивања 
у ваздухопловству 

Члан 74.
Спровођење појединих послова унутар провере у области 

обезбеђивања у ваздухопловству, који се односе на обезбеђивање 
робе и поште, залиха намењених потрошњи током лета и залиха 
намењених потрошњи на аеродрому, Директорат може да повери 
другом правном лицу или физичком лицу које није запослено у 
Директорату.

Спровођење послова из става 1. овог члана представља вали-
дацију обезбеђивања у ваздухопловству, а лице које је обавља је 
валидатор обезбеђивања у ваздухопловству.

Услови за издавање дозволе валидатора обезбеђивања у 
ваздухопловству

Члан 75.
За обављање послова валидатора обезбеђивања у ваздухо-

пловству лице мора да поседује дозволу које издаје Директорат.
За издавање дозволе валидатора обезбеђивања у ваздухо-

пловству морају да буду испуњени следећи услови: 
1) за физичко лице: 
(1) да има стечено високо образовање; 
(2) да има најмање осам година радног искуства у примени 

мера обезбеђивања у ваздухопловству у областима за које намера-
ва да спроводи поједине послове унутар провере; 

(3) да је за њега извршена безбедносна провера којом је утвр-
ђено да не постоје безбедносне сметње прописане законом којим 
се уређује ваздушни саобраћај;

(4) да заврши обуку за валидатора обезбеђивања у ваздухо-
пловству коју спроводи Директорат; 

(5) да положи испит за стицање дозволе. 
2) за правно лице: 
(1) да има пословно седиште у Републици Србији; 
(2) да располаже са одговарајућим бројем лица која поседују 

дозволу валидатора обезбеђивања у ваздухопловству; 
(3) да има сертификат за приступ тајним подацима.

Подношење захтева

Члан 76.
Захтев за издавање дозволе валидатора обезбеђивања у ва-

здухопловству за спровођење појединих послова унутар провере 
подноси се Директорату на обрасцу чији изглед и садржај утврђује 
Директорат. 

Ако захтев из става 1. овог члана подноси физичко лице, оно 
уз захтев доставља следећу документацију:

1) копију личне карте или пасоша;
2) доказ о захтеваном стеченом образовању;
3) доказ о радном искуству у одговарајућој области обезбеђи-

вања у ваздухопловству;
4) попуњен захтев за вршење безбедносне провере, који ће 

Директорат, у складу са законом, поднети министарству надле-
жном за унутрашње послове;

5) доказе о уплати прописаних такси.
Ако захтев из става 1. овог члана подноси правно лице, оно 

уз захтев доставља следећу документацију:
1) податке о адреси седишта и контактима;
2) списак валидатора обезбеђивања у ваздухопловству, са њи-

ховим личним подацима и бројем дозволе валидатора обезбеђива-
ња који је издао Директорат;

3) доказ о сертификату за приступ тајним подацима издатом 
од стране Канцеларије Савета за националну безбедност и зашти-
ту тајних података; 

4) доказ о уплати прописаних такси.

Обука валидатора обезбеђивања у ваздухопловству

Члан 77. 
Ако кандидат за стицање дозволе валидатора обезбеђивања у 

ваздухопловству, који је физичко лице, испуњава услове из члана 
75. став 2. тачка 1) подтач. (1) –(3) овог правилника, Директорат 
ће га обавестити о месту и времену спровођења обуке за стицање 
дозволе валидатора.

Ако кандидат не испуњава услове из става 1. овог члана Ди-
ректорат доноси решење којим одбија захтев за издавање дозволе 
валидатора.

Обука из става 1. овог члана има за циљ да кандидат стекне 
неопходна знања за обављање валидације обезбеђивања у ваздухо-
пловству и разумевање улоге валидатора.

Обука из става 1. овог члана састоји се од теоријског и прак-
тичног дела.

Полагање испита за стицање дозволе валидатора 
обезбеђивања у ваздухопловству

Члан 78. 
Након завршене обуке кандидата за стицање дозволе вали-

даторa обезбеђивања у ваздухопловству Директорат спроводи са 
кандидатом испит који се састоји из теоријског и практичног дела.

Теоријски део испита се састоји из најмање 20 питања и има 
за циљ да се изврши провера знања кандидата о садржини дома-
ћих прописа из области обезбеђивања у ваздухопловству, као и о 
међународним стандардима и препорученој пракси у тој области. 

Након положеног теоријског дела испита са кандидатом се 
спроводи практични део испита, који има за циљ да се изврши 
процена способности кандидата у погледу начина организације и 
спровођења провере, израде извештаја о извршеној провери и пра-
ћења реализације корективног плана.

За стицање дозволе валидатора обезбеђивања у ваздухоплов-
ству кандидат мора успешно да положи теоријски и практични део 
испита са најмање 80% успешности.
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Кандидат који не положи теоријски или практични део испи-
та има право да полаже поправни испит, и то у року од 30 дана од 
дана када је завршен испит који кандидат није положио. 

Ако кандидат не положи поправни испит, Директорат доноси 
решење којим се одбија захтев за издавање дозволе валидатора.

Кандидат који не положи поправни испит може поново да 
поднесе захтев за издавање дозволе валидатора обезбеђивања у ва-
здухопловству по истеку рока од једне године од дана неуспешног 
полагања поправног испита. 

Издавање дозволе валидатора обезбеђивања у 
ваздухопловству и упис овлашћења 

Члан 79.
Кандидату који испуњава све услове из члана 75. овог пра-

вилника Директорат издаје дозволу валидатора обезбеђивања у 
ваздухопловству.

Стицањем дозволе валидатора обезбеђивања у ваздухоплов-
ству кандидат стиче једно од следећих овлашћења које се уписује 
у дозволу:

1) С/М  – овлашћење за обављање провере регулисаних агена-
та, познатих пошиљаоца и провера у вези робе и поште;

2) IfS  – овлашћење за обављање провере регулисаних снаб-
девача залиха намењених потрошњи током лета, познатих снаб-
девача залиха намењених потрошњи током лета и провера у вези 
залиха намењених потрошњи током лета;

3) AS  – овлашћење за обављање провере познатих снабдевача 
залиха намењених потрошњи на аеродрому и провера у вези зали-
ха намењених потрошњи на аеродрому.

Директорат води листу лица којима је издао дозволу валида-
тора обезбеђивања у ваздухопловству која, поред личних и кон-
такт података тих лица, садржи број дозволе и податке о врсти и 
року важења овлашћења.

Важење дозволе валидатора обезбеђивања у ваздухопловству 
и овлашћења 

Члан 80.
Дозвола валидатора обезбеђивања у ваздухопловству се изда-

је без ограничења рока важења и сматраће се важећом ако је важе-
ће овлашћење које је уписано у дозволу, изузев у случају суспен-
зије или стављања ван снаге.

Рок важења овлашћења уписаног у дозволу валидатора обез-
беђивања у ваздухопловству је пет година.

Ако ималац дозволе валидатора обезбеђивања у ваздухоплов-
ству, након стицања дозволе, испуни услове прописане овим пра-
вилником за стицање другог овлашћења, то додатно овлашћење 
Директорат уписује у већ издату дозволу, са роком важења од пет 
година.

За продужење рока важења овлашћења уписаног у дозволу 
валидатора обезбеђивања у ваздухопловству је неопходно да има-
лац овлашћења, у току последњих шест месеци важења овлашће-
ња, заврши периодичну обуку коју организује Директорат и да пре 
истека важења овлашћења поднесе Директорату захтев за проду-
жење рока важења овлашћења. 

Суспензија и стављање ван снаге дозволе валидатора 
обезбеђивања у ваздухопловству 

Члан 81. 
Ако се утврди да валидатор обезбеђивања у ваздухопловству 

не обавља на прописан начин поједине послове унутар провере у 
области обезбеђивања у ваздухопловству који су му поверени, Ди-
ректорат доноси решење којим се суспендује дозвола валидатора 
обезбеђивања у ваздухопловству или поједино овлашћење уписа-
но у ту дозволу и налаже њеном имаоцу да заврши у Директорату 
одговарајућу додатну обуку.

Решењем о суспензији дозволе валидатора обезбеђивања у 
ваздухопловству имаоцу те дозволе се забрањује да обавља све 
послове у вези са овлашћењима уписаним у дозволу, а решењем 
о суспензији појединог овлашћења уписаног у дозволу забрањује 
му се да обавља послове које је вршио на основу тог овлашћења.

Суспензија дозволе валидатора обезбеђивања у ваздухоплов-
ству или одређеног овлашћења уписаног у ту дозволу може да 

траје најдуже шест месеци, почев од дана када је имаоцу дозволе 
достављено решење о суспензији.

Директорат ставља ван снаге дозволу валидатора обезбеђи-
вања у ваздухопловству, односно поједино овлашћење уписано у 
дозволу, ако утврди да су дозвола или овлашћење издати на основу 
фалсификоване документације или ако ималац дозволе не заврши 
додатну обуку која му је наложена решењем о суспензији. 

Ако је дозвола валидатора обезбеђивања у ваздухопловству 
суспендована или стављена ван снаге, њен ималац је дужан да 
врати дозволу Директорату у року од 15 дана, рачунајући од дана 
када је примио решење Директората о суспензији или стављању 
дозволе ван снаге.

Образац дозволе валидатора обезбеђивања у ваздухопловству 

Члан 82. 
Образац дозволе валидатора обезбеђивања у ваздухопловству 

је једноделан, правоугаоног облика, димензија 85,6 mm x 54 mm.
Материјал који се употребљава за израду дозволе валидатора 

мора да буде светлоплаве боје и довољно квалитетан да обезбеди 
очуваност дозволе током периода њеног важења и да спречи или 
јасно покаже било какве измене или брисања.

Подаци који се уносе у образац дозволе валидатора обезбеђи-
вања у ваздухопловству морају да буду црне боје, исписани лати-
ничним писмом и арапским бројевима. 

Изглед обрасца дозволе валидатора обезбеђивања у ваздухо-
пловству је дат у Прилогу 5, који је одштампан уз овај правилник 
и чини његов саставни део.

X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Важење потврда о праву на обучавање издатих пре ступања 
на снагу овог правилника и усклађивање наставних програма

Члан 83.
Центри за обуку којима је потврда о праву на обучавање ва-

здухопловног особља у области обезбеђивања издата на основу 
Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља 
које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухо-
пловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 4/16, 49/18  – др. правилник и 1/20) дужни 
су да у року од два месеца од ступања на снагу овог правилника 
ускладе своје приручнике о раду и приручнике о обуци са одред-
бама овог правилника и доставе их Директорату на одобрење, 
након чега ће им потврда о праву на обучавање бити замењена 
одговарајућом потврдом издатом у складу са одредбама овог пра-
вилника, са роком важења претходне потврде. 

Послодавац који организује обуку за своје особље, а која се 
спроводи ван центра за обуку, дужан је да у року од два месеца од 
ступања на снагу овог правилника усклади наставне програме са 
одредбама овог правилника и достави их Директорату на одобрење. 

Важење потврда о обучености и замена сертификата издатих 
пре ступања на снагу овог правилника 

Члан 84.
Потврде о обучености особља које обавља преглед обезбеђи-

вања које су издате на основу Правилника о потврдама о обуче-
ности и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања 
и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђи-
вања у ваздухопловству („Службени гласник РС”, бр. 4/16, 49/18 
 – др. правилник и 1/20) важе до истека рока на који су издате и 
признају се за полагање испита за стицање сертификата особља 
обезбеђивања по одредбама овог правилника.

Сертификате за обављање прегледа обезбеђивања који су из-
дати на основу Правилника о потврдама о обучености и сертифи-
катима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за 
обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухо-
пловству („Службени гласник РС”, бр. 4/16, 49/18  – др. правилник 
и 1/20) Директорат ће заменити сертификатима издатим у складу 
са овим правилником под условима предвиђеним у ставу 3. овог 
члана.

Замена постојећих сертификата новим сертификатима са 
уписаним овлашћењима из члана 43. овог правилника извршиће 
се на следећи начин: 
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1) сертификат са уписаним овлашћењем А1 издаје се лицима 

која у тренутку замене сертификата поседују сва следећа овлашће-
ња: CONV1, CONV2, LEDS, MDЕ1, HS1, HS2, HS3, ETD1, ETD2 
и ETD4, с тим што ће се као рок важења овлашћења А1 уписати 
рок важења оног од наведених овлашћења које прво истиче. Ако у 
тренутку замене сертификата лице не поседује сва наведена овла-
шћења, за издавање овлашћења А1 потребан је доказ о завршеној 
одговарајућој обуци за овлашћења која недостају и полагање до-
датног испита у Директорату за та овлашћења, с тим што ће се и у 
овом случају као рок важења овлашћења А1 уписати рок важења 
оног од наведених овлашћења које прво истиче; 

2) сертификат са уписаним овлашћењем А2 издаје се лицима 
која у тренутку замене сертификата поседују сва следећа овлашће-
ња: CONV3, HS4 и ETD3, с тим што ће се као рок важења овлашће-
ња А2 уписати рок важења овлашћења која лице поседује;

3) сертификат са уписаним овлашћењем А3 издаје се лицима 
која у тренутку замене сертификата поседују сва следећа овлашће-
ња: CONV4, HS5 и ETD5, с тим што ће се као рок важења овлашће-
ња А3 уписати рок важења овлашћења која лице поседује;

4) сертификат са уписаним овлашћењем А4 издаје се лицима 
која у тренутку замене сертификата поседују овлашћење VEH, с 
тим што ће се као рок важења овлашћења А4 уписати рок важења 
наведеног овлашћења VEH;

5) сертификат са уписаним овлашћењем А5 издаје се лицима 
која у тренутку замене сертификата поседују овлашћење ACSP, с 
тим што ће се као рок важења овлашћења А5 уписати рок важења 
наведеног овлашћења ACSP.

До замене сертификата извршене на начин предвиђен у ставу 
3. овог члана, а најкасније до истека рока од 18 месеци од ступа-
ња на снагу овог правилника, имаоци сертификата за обављање 
прегледа обезбеђивања издатих на основу Правилника о потвр-
дама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед 
обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у обла-
сти обезбеђивања у ваздухопловству („Службени гласник РС”, бр. 
4/16, 49/18  – др. правилник и 1/20) могу да наставе да обављају 
послове на које су овлашћени под условом да им је важеће овла-
шћење које је уписано у тај сертификат.

Лица којима сходно члану 56. Правилника о потврдама о обу-
чености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђива-
ња и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбе-
ђивања у ваздухопловству („Службени гласник РС”, бр. 4/16, 49/18 
 – др. правилник и 1/20) није било дозвољено да поднесу захтев за 
сертификацију у одређеном року након неуспешног полагања по-
правног испита, односно теста, могу то учинити након ступања на 
снагу овог правилника.

Важење овлашћења инструктора и одговорних руководилаца 
која су издата пре ступања на снагу овог правилника

Члан 85.
Овлашћења инструктора у области обезбеђивања у вазду-

хопловству која су издата пре ступања на снагу овог правилника 
Директорат ће заменити овлашћењима издатим у складу са одред-
бама овог правилника.

Замена досадашњих овлашћења инструктора у области обез-
беђивања у ваздухопловству новим овлашћењима из члана 62. 
овог правилника извршиће се на следећи начин:

1) овлашћење за вршење опште обуке у вези са значајем 
обезбеђивања у ваздухопловству издаје се инструктору који је 
овлашћен за модул 1;

2) овлашћење за вршење обуке о значају обезбеђивања издаје 
се инструктору који је овлашћен за модул 1 и модул 2;

3) овлашћење за вршење обуке за преглед обезбеђивања пут-
ника и њиховог ручног пртљага, лица која нису путници и ства-
ри које она носе и предатог пртљага издаје се инструктору који 
је овлашћен за модуле 4 –6. Ако лице не поседује овлашћење за 
све наведене модуле, Директорат ће организовати додатне провере 
знања и способности кандидата за вршење обуке из модула који 
недостаје;

4) овлашћење за вршење обуке за преглед обезбеђивања робе 
и поште издаје се инструктору који је овлашћен за модул 7;

5) овлашћење за вршење обуке за преглед обезбеђивања ма-
теријала и поште авио-превозиоца, залиха намењених потрошњи 
током лета и залиха намењених потрошњи на аеродрому издаје се 
инструктору који је овлашћен за модул 8;

6) овлашћење за вршење обуке за преглед возила издаје се 
инструктору који је овлашћен за модул 9;

7) овлашћење за вршење обуке за контролу приступа, над-
гледање и патролирање издаје се инструктору који је овлашћен за 
модул 10;

8) овлашћење за вршење обуке за одговорног руководиоца у 
ваздухопловству и лица која обављају унутрашњу контролу ква-
литета примене мера обезбеђивања у ваздухопловству издаје се 
инструктору који је овлашћен за модул 18;

9) овлашћење за вршење обуке за непосредно надгледање 
лица која спроводе контроле обезбеђивања (супервизори) издаје се 
инструктору који је овлашћен за модул 17;

10) овлашћење за вршење обуке за преглед обезбеђивања ва-
здухоплова издаје се инструктору који је овлашћен за модул 11;

11) овлашћење за вршење обуке за заштиту ваздухоплова из-
даје се инструктору који је овлашћен за модул 12;

12) овлашћење за вршење обуке за упаривање путника и пр-
тљага издаје се инструктору који је овлашћен за модул 13;

13) овлашћење за вршење обуке за поступање са путницима/
лицима неприхватљивог понашања издаје се инструктору који је 
овлашћен за модул 20;

14) овлашћење за вршење обуке за контролу обезбеђивања 
робе и поште методама другачијим од прегледа обезбеђивања из-
даје се инструктору који је овлашћен за модул 14;

15) овлашћење за вршење обуке за контролу обезбеђивања 
поште авио-превозиоца и  материјала авио-превозиоца, залиха на-
мењених потрошњи током лета и залиха намењених потрошњи на 
аеродрому, методама другачијим од прегледа обезбеђивања издаје 
се инструктору који је овлашћен за модул 15;

16) овлашћење за вршење обуке за контролора летења издаје 
се инструктору који је овлашћен за модул 16.

Овлашћења одговорних руководилаца за обезбеђивање у ва-
здухопловству која су издата пре ступања на снагу овог правилни-
ка важе до истека рока на који су издата.

Обука и поступци започети пре ступања на снагу овог 
правилника

Члан 86.
Започета обука и поступци који до дана ступања на снагу 

овог правилника нису окончани, окончаће се по одредбама пропи-
са који је био на снази до дана ступања на снагу овог правилника.

Престанак важења другог прописа

Члан 87. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о потврдама о обучености и сертификатима особља 
које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухо-
пловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 4/16, 49/18  – др. правилник и 1/20).

Ступање Правилника на снагу

Члан 88.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Брoj 5/1-01-0025/2021-0001
У Београду, 24. децембра 2021. године

Директор,
Мирјана Чизмаров, с.р.
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6233
На основу члана 15. тачка 4) Статута Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије („Службени гласник 

РС”, број 10/19, у даљем тексту: Статут),
Одбор Директората на седници одржаној 14. децембра 2021. године, донео је

ОД Л У К У

о изменама и допунама Правилника о условима за категоризацију радијационих делатности

1. У Правилнику о условима за категоризацију радијационих делатности („Службени гласник РС”, број 94/19) мења се Табела 1 
Категоризација радијационих делатности, новом Табелом 1 са истим називом.

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 021-01-5/18/2021-02
У Београду, 14. децембра 2021. године

Председница Одбора,
Маја Гојковић, с.р.

ТАБЕЛА 1. Категоризација радијационих делатности

ОБЛАСТ ПРИМЕНЕ РАДИЈАЦИОНA ДЕЛАТНОСТ
КАТЕГОРИЈА

Ризик
МЕДИЦИНА
1. Дијагностика у медицини Коришћење рендген апарата за снимање и/или просветљавање Умерен

за мамографију Умерен
за компјутеризовану томографију Висок
за остеодензитометрију Низак

Коришћење рендген апарата за испитивање in vitro узорака ткива Низак
Коришћење отворених извора у радиоимунолошкој лабораторији Низак
Коришћење отворених извора у нуклеарној медицини Висок

2. Терапија у медицини Коришћење рендген апарата ортоволтажни рендген апарати Висок
Коришћење линеарних акцелератора Висок
Коришћење затворених извора Co-60 Висок

Средњедозна брахитерапија (MDR) Висок
Високодозна брахитерапија (HDR) Висок

Коришћење отворених извора у нуклеарној медицини Висок
3. Интервентне процедуре у медицини Коришћење рендген апарата Висок
4. Озрачивање крвних узорака Коришћење затворених извора Висок
СТОМАТОЛОГИЈА
5. Дијагностика у стоматологији Коришћење рендген апарата за интраорално снимање Низак

за ортопантомографска снимања Низак
за ортопантомографска  и CBCT снимања Умерен

ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА
6. Дијагностика у ветеринарској медицини Коришћење рендген апарата − за снимање и просветљавање Низак
ПРИВРЕДА
7. Анализа садржаја материјала и предмета Коришћење рендген апарата и то: XRF, EDXRF, XRD Низак

Коришћење затворених радиоактивних извора У складу са 
Табелом 2.

8. Индустријска радиографија Коришћење рендген апарата Висок
Коришћење затворених радиоактивних извора Висок

9. Контрола квалитета, производа и процеса (одређивање 
дебљине, влаге, нивоа, густине, елиминација статичког 
електрицитета и др.)

Коришћење рендген апарата Низак
Коришћење затворених радиоактивних извора У складу са 

Табелом 2.
10. Производња извора зрачења Производња електричних уређаја који производе јонизујуће зрачење Умерен

Производња радиофармацеутика Висок
Производња, препакивање и рециклирање 
затворених извора зрачења

Кат. IV и V Умерен
Кат. I, II и III Висок

11. Рад са изворима зрачења Монтирање и демонтирање затворених 
извора зрачења у уређајима са изворима 
зрачења

Кат. IV и V Умерен

Кат. I, II и III Висок

Уклањање радиоактивних громобрана Умерен
12. Рад у бушотинама Коришћење неутронског генератора Висок

Коришћење затворених радиоактивних извора У складу са 
Табелом 2.

13. Стерилизација и конзервирање намирница и предмета 
опште употребе, медицинског прибора, фармацеутских 
сировина и готових производа

Коришћење затворених радиоактивних извора У складу са 
Табелом 2.

14. Сервисирање и поправљање уређаја са изворима 
зрачења

Сервисирање и поправљање генератора зрачења Умерен
Сервисирање и поправљање уређаја у којима су уграђени затворени извори У складу са 

Табелом 2.
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15. Научно-истраживачки рад Коришћење рендген апарата и то: XRF, EDXRF, XRD Низак

Коришћење затворених радиоактивних извора У складу са 
Табелом 2.

Коришћење отворених извора зрачења У складу са 
Табелом 2.

Коришћење извора јона/електрона Низак
16. Образовање Коришћење рендген апарата У складу са 

делатношћу за 
коју се врши 
образовање

Коришћење затворених радиоактивних извора У складу са 
Табелом 2.

Коришћење отворених извора зрачења У складу са 
Табелом 2.

ПРОМЕТ И ТРАНСПОРТ
17. Промет Генератори зрачења са складиштењем Низак

без складиштења Низак
Радиоактивни извори без складиштења Низак
Радиоактивни извори са складиштењем Кат. III, IV, V Умерен

Кат. I и II Висок
18. Транспорт опасне робе класе 7 ADR/RID/ADN 
(радиоактивне материје)

са транспортним контејнером типа А UN2915, UN3327, UN3332, UN3333 Низак
LSA UN3324, LSA UN3325 Низак
SCO UN3326 Низак
UN2913 Низак
HASS и фисиони материјал у паковањима UN2916, UN3328, UN2917, UN3329, UN3323, 
UN3330, Висок

уз испуњење посебних услова у паковањима UN2919, UN3331; UF6 у паковањима UN2977, 
UN2978 и UN3507 Висок

ОСТАЛО
19. Калибрација и провера инструмената и уређаја Коришћење рендген апарата Умерен

Коришћење затворених радиоактивних извора У складу са 
Табелом 2.

Коришћење отворених извора зрачења У складу са 
Табелом 2.

20. Контрола робе и пошиљки Испитивање садржаја пртљага, ручног пртљага, пакета и пошиљки употребом рендгенских 
уређаја Низак

Испитивање садржаја возила и терета употребом акцелератора Умерен
21. Декомисија радијационих постројења Висок

6234
На основу члана 63а став 2. Закона о пензијском и инвалид-

ском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04  – УС, 
84/04  – др. закон, 85/05, 101/05  – др. закон, 63/06  – УС, 5/09, 107/09, 
101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19  – УС, 86/19 
и 62/21) и члана 21. Статута Републичког фонда за пензијско и ин-
валидско осигурање („Службени гласник РС”, број 48/21), 

Директор Републичког фонда за пензијско и инвалидско оси-
гурање доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о утврђивању обрачунског износа просечне годишње 
зараде за осигуранике који остварују право у децембру 

2021. године

1. Обрачунски износ просечне годишње зараде за осигура-
нике који остварују право у децембру 2021. године, утврђује се у 
износу од 1.070.028 динара.

2. Ово решење о објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

01 број 022.4-11028/21
У Београду, 30. децембра 2021. године

Директор,
Драгана Калиновић, с.р.

6235
На основу члана 21. став 1. тачка 7) Статута Републичког 

фонда за пензијско и инвалидско осигурање („Службени гласник 
РС”, број 48/21) и члана 2. став 2. Одлуке о утврђивању основице 
доприноса за лица укључена у обавезно осигурање у Републичком 
фонду за пензијско и инвалидско осигурање („Службени гласник 
РС”, бр. 9/18 и 37/19),

Директор Републичког фонда за пензијско и инвалидско оси-
гурање доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о утврђивању месечне основице доприноса за лица 
укључена у обавезно осигурање, на коју се обрачунава 

и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање 
у 2022. години

1. Овим решењем утврђује се номинални износ месечне осно-
вице доприноса на коју се обрачунава и плаћа допринос за обаве-
зно пензијско и инвалидско осигурање у Републичком фонду за 
пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту: основица до-
приноса) у 2022. години, за лица укључена у обавезно осигурање, 
у складу са чланом 15. Закона о пензијском и инвалидском осигу-
рању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04  – УС, 84/04  – др. 
закон, 85/05, 101/05  – др. закон, 63/06  – УС, 5/09, 107/09, 101/10, 
93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19  – УС, 86/19 и 62/21).
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2. Основица доприноса за лица из тачке 1. овог решења, у складу са чланом 2. Одлуке о утврђивању основице доприноса за лица 
укључена у обавезно осигурање у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање („Службени гласник РС”, бр. 9/18 и 37/19) 
утврђује се у износу од: 

1) 30.880 динара;
2) 35.291 динара;
3) 47.643 динара;
4) 57.348 динара;
5) 70.582 динара;
6) 76.758 динара;
7) 101.462 динара;
8) 112.050 динара;
9) 136.753 динара;
10) 176.456 динара;
11) 264.684 динара;
12) 352.912 динара;
13) 441.140 динара.
3. На основицу доприноса из тачке 2. овог решења обрачунава се и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање до децем-

бра 2022. године. 
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

01 број 022.4-11029/21
У Београду, 30. децембра 2021. године

Директор,
Драгана Калиновић, с.р.

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
6236

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, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18, 153/20 и 53/21),

 ADALYA TOBACCO д.о.о. Београд  – Нови Београд, Јурија Гагарина 225, Београд, објављује малопродајне цене дуванских прера-
ђевина, које важе од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ

Ред. 
бр. Увозник Врста дуванске прерађевине Марка дуванске прерађевине Јединица 

мере 

Малопродајна цена 
 (у динарима )

по јединици мере 
1.  „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Acai 200g 1 kg 5.000,00
2.  „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Acai 1000g 1 kg 4.500.00
3.  „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Adalya Power 200g 1 kg 5.000,00
4.  „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Banana Milk 200g 1 kg 5.000,00
5.  „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Banana Milk 1000g 1 kg 4.500,00
6.  „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Berlin Nights 200g 1 kg 5.000,00
7.  „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Berlin Nights 1000g 1 kg 4.500,00
8.  „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Berrymix 200g 1 kg 5.000,00
9.  „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Berrymix 1000g 1 kg 4.500,00
10.  „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Black Cherry 200g 1 kg 5.000,00
11.  „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Black Cherry 1000g 1 kg 4.500,00
12.  „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Black Grape 200g 1 kg 5.000,00
13.  „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Black Grape 1000g 1 kg 4.500,00
14.  „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Blue Ice 200g 1 kg 5.000,00
15.  „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Blue Ice 1000g 1 kg 4.500,00
16  „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Blue Moon 200g 1 kg 5.000,00
17. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Blueberry Mint 200g 1 kg 5.000,00
18. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Blueberry Mint 1000g 1 kg 4.500,00
19. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Capri 200g 1 kg 5.000,00
20. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Castro Island 1000g 1 kg 4.500,00
21. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Cherry 1000g 1 kg 4.500,00
22. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Cherry Banana 200g 1 kg 5.000,00
23. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Cherry Banana 1000g 1 kg 4.500,00
24. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Cherry Banana Ice 200g 1 kg 5.000,00
25. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Cherry Banana Ice 1000g 1 kg 4.500,00
26. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Cherry Ice 1000g 1 kg 4.500,00
27. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Cherry Mint 200g 1 kg 5.000,00
28. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Cherry Mint 1000g 1 kg 4.500,00
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29. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Chewinggum Mint 200g 1 kg 5.000,00
30. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Chewinggum Mint 1000g 1 kg 4.500,00
31. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Chocolate 200g 1 kg 5.000,00
32. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Coconut Chocolate 1000g 1 kg 4.500,00
33. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Cola Dragon 200g 1 kg 5.000,00
34. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Cola Dragon 1000g 1 kg 4.500,00
35. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Cola Orange 200g 1 kg 5.000,00
36. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Cola Orange 1000g 1 kg 4.500,00
37. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Crazy Lemon 200g 1 kg 5.000,00
38. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Crazy Lemon 1000g 1 kg 4.500,00
39. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Double Melon 200g 1 kg 5.000,00
40. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Double Melon 1000g 1 kg 4.500,00
41. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Double Melon Ice 200g 1 kg 5.000,00
 42. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Dobule Melon Ice 1000g 1 kg 4.500,00
43. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Dubai 200g 1 kg 5.000,00
44. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Exotic Rush 1000g 1 kg 4.500,00
45. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Freshberry 200g 1 kg 5.000,00
46. “ADALYA TOBACCO” д.o.o. резани дуван Adalya Freshberry 1000g 1 kg 4.500,00
47. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Grape 200g 1 kg 5.000,00
48. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Grape 1000g 1 kg 4.500,00
49. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Guarana 200g 1 kg 5.000,00
50. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван  Adalya Guarana 1000g 1 kg 4.500,00
51. “ADALYA TOBACCO” д.o.o. резани дуван Adalya Hawaii 200g 1 kg 5.000,00
52. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Hawaii 1000g 1 kg 4.500,00
53. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Ice Apple 200g 1 kg 5.000,00
54. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Ice Apple 1000g 1 kg 4.500,00
55. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Ice Bonbon 200g 1 kg 5.000,00
56. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Ice Bonbon 1000g 1 kg 4.500,00
57. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Ice Lime on the Rocks 200g 1 kg 5.000,00
58. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Ice Lime on the Rocks 1000g 1 kg 4.500,00
59. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Ice Raspberry 200g 1 kg 5.000,00
60. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Ice Raspberry 1000g 1 kg 4.500,00
61. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Izmir Romantic 1000g 1 kg 4.500,00
62. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya JK777 200g 1 kg 5.000,00
63. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya JK777 1000g 1 kg 4.500,00
64. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Jungle Jungle 200g 1 kg 5.000,00
65. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Jungle Jungle 1000g 1 kg 4.500,00
66. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Lady Killer 200g 1 kg 5.000,00
67. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Lady Killer 1000g 1 kg 4.500,00
68. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Lemonchello Blue 1000g 1 kg 4.500,00
69. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Love 66 200g 1 kg 5.000,00
70. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Love 66 1000g 1 kg 4.500,00
71. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Mango Tango 200g 1 kg 5.000,00
72. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Mint 200g 1 kg 5.000,00
73. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Mint 1000g 1 kg 4.500,00
74. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Mixfruits 200g 1 kg 5.000,00
75. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Peach Mint 200g 1 kg 5.000,00
76. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Peach Mint 1000g 1 kg 4.500,00
77. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Picole Groselha 1000g 1 kg 4.500,00
78. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Punk Man 200g 1 kg 5.000,00
79. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Raspberry 200g 1 kg 5.000,00
80. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Raspberry 1000g 1 kg 4.500,00 
81. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Rhapsody 200g 1 kg 5.000,00
82. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Seven Seas 1000g 1 kg 4.500,00
83. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Sky Fall 1000g 1 kg 4.500,00
84. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Strawberry Banana 200g 1 kg 5.000,00
85. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Strawberry Banana 1000g 1 kg 4.500,00
86. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Strawberry Banana Ice 1000g 1 kg 4.500,00
87. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Strawberry Vanilla 200g 1 kg 5.000,00
88. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Strawberry Vanilla 1000g 1 kg 4.500,00
89. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Summer Nights 1000g 1 kg 4.500,00
90. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Sunshine Day 1000g 1 kg 4.500,00
91. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Swiss Bonbon 200 g 1 kg 5.000,00
92. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Swiss Bonbon 1000g 1 kg 4.500,00
93. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Three Angels 200g 1 kg 5.000,00
94. „ADALYA TOBACCO” д.o.o. резани дуван Adalya Three Angels 1000g 1 kg 4.500,00
95. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Tynky Wynky 200g 1 kg 5.000,00
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96. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Tynky Wynky 1000g 1 kg 4.500,00
97. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Watermelon Mint 200g 1 kg 5.000,00
98. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Adalya Watermelon Mint 1000g 1 kg 4.500,00
99. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Blue Horse Baku Nights 200g 1 kg 5.000,00
100. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Blue Horse Baku Nights 1000g 1 kg 4.500,00
101. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Blue Horse Euphoria 1000g 1 kg 4.500,00
102. „ADALYA TOBACCO” д.o.o. резани дуван Blue Horse Istanblue 200g 1 kg 5.000,00
103. „ADALYA TOBACCO” д.o.o. резани дуван Blue Horse Istanblue 1000g 1 kg 4.500,00
104. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Blue Horse London Fog 200g 1 kg 5.000,00
105. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Blue Horse London Fog 1000g 1 kg 4.500,00
106. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Blue Horse Mi Amor 200g 1 kg 5.000,00
107. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Blue Horse Mi Amor 1000g 1 kg 4.500,00
108. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Blue Horse Moscow Evenings 200g 1 kg 5.000,00
109. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Blue Horse Moscow Evenings 1000g 1 kg 4.500,00
110. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Blue Horse No Woman No Cry 200g 1 kg 5.000,00
111. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Blue Horse Strong Menthol 200g 1 kg 5.000,00
112. „ADALYA TOBACCO” д.о.о. резани дуван Blue Horse Strong Menthol 1000g 1 kg 4.500,00

Ове малопродајне цене објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Директор,
Јасмин Беговић, с.р.


