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

У К А З

о проглашењу Закона о Привременом регистру 
држављана Републике Србије од 16 до 29 година којима 

се уплаћује новчана помоћ за ублажавање последица 
пандемије болести CОVID-19 изазване вирусом  

SARS-CоV-2

Проглашава се Закон о Привременом регистру држављана 
Републике Србије од 16 до 29 година којима се уплаћује новча-
на помоћ за ублажавање последица пандемије болести CОVID-19 
изазване вирусом SARS-CоV-2, који је донела Народна скупштина 
Републике Србије на седници Петнаестог ванредног заседања у 
Дванаестом сазиву, 11. јануара 2022. године.

ПР број 1
У Београду, 12. јануара 2022. године

Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

З А К О Н

о Привременом регистру држављана Републике Србије 
од 16 до 29 година којима се уплаћује новчана помоћ за 
ублажавање последица пандемије болести CОVID-19 

изазване вирусом SARS-CоV-2

Предмет закона

Члан 1.
Овим законом уређују се сачињавање и вођење Привременог 

регистра држављана Републике Србије од 16 до 29 година, који-
ма се уплаћује новчана помоћ за ублажавање последица панде-
мије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 (у даљем 
тексту: Привремени регистар), начин уплате новчане помоћи за 
ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване ви-
русом SARS-CоV-2 држављанима Републике Србије од 16 до 29 
година (у даљем тексту: новчана помоћ), као и друга питања која 
су од значаја за добијање новчане помоћи.

Значење израза

Члан 2.
У смислу овог закона, поједини изрази имају следеће значење:
1) „држављанин Републике Србије од 16 до 29 година” (у 

даљем тексту: прималац новчане помоћи) је физичко лице од на-
вршених 16 до навршених 29 година живота, на дан ступања на 
снагу овог закона, које је држављанин Републике Србије, које има 
пребивалиште на територији Републике Србије у складу са зако-
ном којим се уређују пребивалиште и боравиште грађана, које 
поседује важећу личну карту и које се пријави за уплату новчане 
помоћи у складу са овим законом;

2) „прималац новчане социјалне помоћи” је физичко лице од 
навршених 16 до навршених 29 година живота, на дан ступања на 
снагу овог закона, које је држављанин Републике Србије и које на 
дан ступања на снагу овог закона остварује новчану социјалну по-
моћ у смислу закона којим се уређује социјална заштита;

3) „лице у заводу за извршење кривичних санкција” је фи-
зичко лице од навршених 16 до навршених 29 година живота, на 
дан ступања на снагу овог закона, које је држављанин Републике 
Србије и над којим се на дан ступања на снагу овог закона спро-
води мера притвора, казна затвора или друга кривична санкција у 
заводу за извршење кривичних санкција у складу са законом којим 

се уређује извршење кривичних санкција, односно у складу са за-
коном који се примењује према малолетним учиниоцима кривич-
них дела;

4) „новчана помоћ” је накнада коју Република Србија  – Ми-
нистарство финансија, преко Управе за трезор исплаћује, у складу 
са овим законом, примаоцу новчане помоћи и лицима из тач. 2) и 
3) овог члана у износу од 100 евра у динарској противвредности 
по званичном средњем курсу динара према евру који утврђује На-
родна банка Србије на дан ступања на снагу овог закона.

Привремени регистар

Члан 3.
Ради уплате новчане помоћи Министарство финансија сачи-

њава и води Привремени регистар.
Привремени регистар из става 1. овог члана садржи следеће 

податке:
1) податке које прималац новчане помоћи доставља Мини-

старству финансија:
(1) јединствени матични број грађана,
(2) регистарски број важеће личне карте,
(3) назив банке код које je отворен или ће бити отворен ра-

чун тог примаоца новчане помоћи на који ће се уплатити новчана 
помоћ;

2) податке о примаоцу новчане социјалне помоћи које Ми-
нистарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
доставља Министарству финансија, на дан ступања на снагу овог 
закона:

(1) име и презиме,
(2) јединствени матични број грађана,
(3) начин исплате новчане социјалне помоћи из евиденције 

прималаца новчане социјалне помоћи,
(4) број текућег рачуна примаоца новчане социјалне помоћи 

коме се материјална подршка уплаћује преко тог рачуна;
3) податке о лицу у заводу за извршење кривичних санкција 

које Министарство правде  – Управа за извршење кривичних санк-
ција, доставља Министарству финансија, на дан ступања на снагу 
овог закона:

(1) име и презиме,
(2) јединствени матични број грађана,
(3) матични број лица у заводу за извршење кривичних санк-

ција који је додељен приликом ступања лица у завод за извршење 
кривичних санкција,

(4) депозитни рачун завода за извршење кривичних санкција 
на који се уплаћује новчана помоћ.

Прималац новчане помоћи и органи из става 2. овог члана 
дужни су да достављају тачне и потпуне податке Министарству 
финансија.

Тачност и потпуност података из става 2. тачка 1) подтач. (1) 
и (2), тачка 2) подтач. (1) и (2) и тачка 3) подтач. (1) и (2) овог 
члана Министарство финансија проверава у сарадњи са Мини-
старством унутрашњих послова, а Министарство унутрашњих 
послова податке из става 2. тачка 1) подтач. (1) и (2) овог члана, 
у случају када су исти тачни и потпуни, доставља Министарству 
финансија уз податак о имену и презимену.

Тачност и потпуност података из става 2. тачка 1) подтач. (1) 
и (3) овог члана, као и име и презиме примаоца новчане помоћи, 
Министарство финансија проверава на основу података које му, 
преко Народне банке Србије, доставе банке које воде рачуне из 
подтачке (3).

Министарство финансија у сарадњи са Министарством др-
жавне управе и локалне самоуправе проверава да ли је прималац 
новчане помоћи уписан у матичну књигу, у року од пет дана од 
дана подношења захтева.

Податке из става 4. овог члана Министарство финансија, 
ради провере тачности и потпуности доставља електронским пу-
тем Министарству унутрашњих послова преко Управе за трезор.

Министарство унутрашњих послова проверава, без накнаде, 
тачност и потпуност података из става 4. овог члана, у року од пет 
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дана од дана подношења захтева за проверу њихове тачности и 
потпуности.

Податке из става 5. овог члана Министарство финансија, пре-
ко Управе за трезор, доставља у електронском облику Народној 
банци Србије ради прослеђивања банкама.

Банка је дужна да податке о динарским рачунима прималаца 
новчане помоћи који нису обухваћени ставом 2. тач. 2) и 3) овог 
члана, на које ће бити исплаћена новчана помоћ, и то: јединствени 
матични број грађана и број рачуна, достави Народној банци Ср-
бије у року од пет радних дана од дана пријема података из става 
9. овог члана, односно наредног радног дана од дана отварања ра-
чуна из члана 5. став 3. овог закона, на начин који утврди Народна 
банка Србије.

Народна банка Србије прибављене податке из става 10. овог 
члана доставља Министарству финансија, преко Управе за трезор, 
најкасније наредног радног дана од дана њиховог пријема.

Министарство финансија податке из става 1. овог члана об-
рађује у сврху прописану овим законом и чува и штити у складу са 
законом којим се уређује заштита података о личности.

Пријављивање за уплату новчане помоћи

Члан 4.
Прималац новчане помоћи пријављује се за уплату новчане 

помоћи у периоду од 15. до 30. јануара 2022. године, у складу са 
овим законом  – електронски преко портала Управе за трезор.

Изузетно од става 1. овог члана, примаоцу новчане социјалне 
помоћи и лицу у заводу за извршење кривичних санкција новчана 
помоћ уплаћује се без подношења пријаве из става 1. овог члана.

Посебан наменски рачун прималаца новчане помоћи и 
прималаца новчане социјалне помоћи којима се уплаћује 

новчана помоћ

Члан 5.
Ако прималац новчане социјалне помоћи нема текући рачун 

за уплату новчане социјалне помоћи у смислу закона којим се уре-
ђује социјална заштита, Министарство финансија ће овом лицу 
отворити посебан наменски рачун за уплату новчане помоћи код 
банке „Банка Поштанска штедионица” а.д. Београд.

„Банка Поштанска штедионица” а.д. Београд дужна је да 
отвори посебан наменски рачун из става 1. овог члана у року од 
пет дана од дана подношења захтева Министарства финансија.

У случају да прималац новчане помоћи нема текући рачун 
отворен код банке или не жели да му се уплата изврши у банци у 
којој има отворен текући рачун, Министарство финансија отвара 
посебан наменски рачун за уплату новчане помоћи у банци коју 
прималац новчане помоћи одреди приликом пријављивања за 
уплату новчане помоћи у складу са чланом 4. став 1. овог закона.

Изабрана банка из става 3. овог члана дужна је да отвори по-
себан наменски рачун из тог става у року од пет дана од дана под-
ношења захтева Министарства финансија.

При отварању посебног наменског рачуна из ст. 1. и 3. овог 
члана не закључује се оквирни уговор којим се уређују услови за 
отварање, вођење и гашење тог рачуна.

Подаци о посебним наменским рачунима из ст. 1. и 3. овог 
члана не достављају се у јединствени регистар текућих и других 
рачуна правних и физичких лица који води Народна банка Србије.

За отварање и вођење посебних наменских рачуна из ст. 1. и 
3. овог члана, као и за извршење платних трансакција и пружање 
других услуга у вези с тим рачунима, Управа за трезор, банке и ЈП 
„Пошта Србије” не могу наплатити накнаду нити друге трошкове.

Народна банка Србије не наплаћује Управи за трезор накнаде 
и друге трошкове за пренос средстава по основу уплате новчане 
помоћи у платним системима чији је оператор.

Након што банка у целини исплати износ новчане помоћи са 
посебног наменског рачуна или након што прималац новчане по-
моћи и новчане социјалне помоћи на други начин располаже сред-
ствима те помоћи у целини (нпр. пренос на други рачун), банка 
има право да угаси тај рачун.

Банка је дужна да у складу са уговореним начином комуника-
ције са клијентом (нпр. дописом, имејлом, SMS-ом, или у аплика-
цији електронског банкарства) обавести примаоца новчане помо-
ћи, свог клијента, да је на његов текући рачун у банци извршена 
уплата новчане помоћи из члана 2. тачка 4) овог закона.

Начин исплате новчане помоћи и рекламације

Члан 6.
Министарство финансија исплаћује примаоцу новчане помо-

ћи и примаоцу новчане социјалне помоћи који испуњава услове 
за уплату новчане помоћи, новчану помоћ у износу од 100 евра у 
динарској противвредности по званичном средњем курсу динара 
према евру који утврђује Народна банка Србије на дан ступања на 
снагу овог закона преносом средстава са посебног наменског ра-
чуна који је отворен за ту намену код Управе за трезор на текући, 
односно посебни наменски рачун примаоца новчане помоћи или 
примаоца новчане социјалне помоћи који се води код банке.

Министарство финансија исплаћује лицу у заводу за изврше-
ње кривичних санкција, а које испуњава услове за уплату новчане 
помоћи, новчану помоћ у износу од 100 евра у динарској против-
вредности по званичном средњем курсу динара према евру који 
утврђује Народна банка Србије на дан ступања на снагу овог за-
кона преносом средстава са посебног наменског рачуна који је 
отворен за ту намену код Управе за трезор на депозитни рачун за-
вода за извршење кривичних санкција у којем се над лицем коме 
се уплаћује новчана помоћ спроводи мера притвора, казна затвора 
или друга кривична санкција у складу са законом којим се уређује 
извршење кривичних санкција, односно у складу са законом који 
се примењује према малолетним учиниоцима кривичних дела.

Примаоци новчане помоћи из става 1. овог члана, који су ма-
лолетници од 16 до 18 година, могу самостално подићи ова нов-
чана средства са текућег, односно посебног наменског рачуна у 
просторијама банке, изузев ако постоји други разлог осим мало-
летства за пословну неспособност тог лица, у ком случају то лице 
заступа родитељ или старатељ, односно његов законски заступник 
у складу са законом.

Министарство финансија започиње исплату новчане помоћи 
из ст. 1. и 2. овог члана у фебруару 2022. године.

Рекламацију поводом исплате новчане помоћи прималац 
новчане помоћи, прималац новчане социјалне помоћи и завод за 
извршење кривичних санкција, за лице у заводу за извршење кри-
вичних санкција, подноси у складу са овим законом  – електронски 
преко портала Управе за трезор.

Доношење прописа

Члан 7.
Министарство финансија ће ради прецизирања начина при-

јаве за добијање новчане помоћи из чл. 3. и 4. овог закона, као и 
начина исплате средстава и подношења рекламација из чл. 5. и 6. 
овог закона, донети посебан правилник.

Изузимање од извршења

Члан 8.
Новчана помоћ не може бити предмет извршења у смислу за-

кона којим се уређују извршење и обезбеђење.

Брисање података из Привременог регистра

Члан 9.
Подаци из Привременог регистра бришу се по истеку годину 

дана од дана ступања на снагу овог закона.

Ступање на снагу

Члан 10.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Републике Србије”.
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На основу члана 61. став 12. и члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13  – исправка, 108/13, 142/14, 68/15  – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21  – 
др. закон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о употреби средстава тeкуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/21), у оквиру Раз-
дела 16  – Министарство финансија, Програм 0606  – Подршка раду органа јавне управе, функција 110  – Извршни и законодавни органи, 
финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 0039  – Извршење судских поступака, апропријација економ-
ска класификација 483  – Новчане казне и пенали по решењу судова, средства у укупном износу од 20.300.000 динара преносе се у текућу 
буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 16  – Министарство финансија, Програм 2402  – Интервенцијска средства, функција 160  – 
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Програмска активност 0001  – Текућа буџетска резерва, апропријација економска 
класификација 499  – Средства резерве, и распоређују се Генералном секретаријату Владе, на име дотације Православној епархији осеч-
копољској и барањској у Даљу, Република Хрватска, ради обезбеђивања финансијске помоћи за реализацију пројеката.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру Раздела 3  – Влада, Глава 3.9  – Генерални 
секретаријат Владе, Програм 2102  – Подршка раду Владе, функција 110  – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални по-
слови и спољни послови, Програмска активност 0008  – Стручни и оперативни послови Генералног секретаријата Владе, апропријација 
економска класификација 481  – Дотације невладиним организацијама.

3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија. 
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 401-95/2022
У Београду, 10. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 26. став 3. Закона о заштити од буке у жи-
вотној средини (,,Службени гласник РС”, број 96/21),

Министар заштите животне средине доноси

П РА В И Л Н И К 

о условима које треба да испуњава комунални 
милиционар да би могао да врши послове мерења буке 

пореклом из угоститељских објеката

Члан 1.
Овим правилником ближе се прописују услови које треба да 

испуњава комунални милиционар да би могао да врши послове 
мерења буке пореклом из угоститељских објеката.

Члан 2.
Мерење буке пореклом из угоститељских објеката у циљу 

контроле нивоа буке, може се вршити ако је комунални милици-
онар запослен у јединици локалне самоуправе, односно органу 
јединице локалне самоуправе, која испуњава услове у погледу ка-
дрова и опреме за мерење буке.

Мерење буке пореклом из угоститељских објеката у циљу 
израде извештаја о мерењу буке, може се вршити ако је комунал-
ни милиционар запослен у јединици локалне самоуправе, односно 
органу јединице локалне самоуправе, која поред услова прописа-
них овим правилником испуњава услове прописане посебним за-
коном.

Члан 3.
Kомунални милиционар који врши послове мерења буке по-

реклом из угоститељских објеката у циљу контроле нивоа буке 
треба да испуњава услове за комуналног милиционара прописане 
законом којим се уређује комунална милиција.  

Члан 4.
Мерење буке пореклом из угоститељских објеката у циљу 

контроле нивоа буке, комунални милиционар врши опремом која 
задовољaва захтеве за опрему прописане стандардом SRPS ISO 
1996-2, и то: 

1) мерилом нивоа звука, односно системом за мерење нивоа 
звучног притиска, укључујући микрофон (микофоне), као и кабл 
(каблове), штитник (штитнике) од ветра, уређаје за снимање и 
друге додатке, уколико се употребљевају, класе 1 према стандарду 
SRPS EN 61672-1;

2) филтером класе 1 према стандарду SRPS EN 61260-1;
3) калибратором звука класе 1 према стандарду SRPS EN IEC 

60942.
Опрема из става 1. овог члана треба да буде еталонирана од 

стране акредитоване лабораторије (ISO/IEC 17025) у временским 
интервалима утврђеним стандардом SRPS ISO 1996-2.

Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-150/21-08
У Београду, 30. децембра 2021. године

Министар,
Ирена Вујовић, с.р.
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20
На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18  – др. закон и 91/19) 

објављују се одлуке о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске организације (у даљем тексту: 
СЦО) на 67. заседању априла 2021. године објављене на сајту СЦО у априлу 2021. године, а у складу са Уговором потписаним између 
СЦО и Управе царина Републике Србије од 28. априла 2008. године, које у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик 
гласе:

The following list contains the classification decisions (other than those subject to a reservation) taken by the Harmonized System 
Committee (67h Session  – April 2021) on specific products, together with their related Harmonized System code numbers and, in certain cases, 
the classification rationale.

Advice
Parties seeking to import or export merchandise covered by a decision are advised to verify the implementation of the decision by the 

importing or exporting country, as the case may be.
No Product description Classification HS codes considered Classification rationale
1. Frozen baby corn cobs originating from sweet corn (Zea mays var. saccharata)  – with a length of 

5 to 12 cm and a diameter of 10 mm or more, but not more than 20 mm (CODEX STAN 188-1993 for 
baby corn).
Baby corn cobs are harvested at an early stage as immature corn cobs (before fertilisation) and 
therefore they contain only
immature/undeveloped maize grains.

0710.40 0710.40 and 0710.80 GIRs 1 and 6.

2. Frozen baby corn cobs originating from cereal maize (i.e. other than sweet corn) – with a length 
of 5 to 12 cm and a diameter of 10 mm or more, but not more than 20 mm (CODEX STAN 188-1993 
for baby corn).
Baby corn cobs are harvested at an early stage as immature corn cobs (before fertilisation) and 
therefore they contain only immature/undeveloped maize grain

0710.80 07.10 and 10.05 GIRs 1 and 6.

3. Formula #1 Cookies & Cream – containing calcium caseinate, carrageenan gum, citrus pectin, 
fructose powder, guar gum powder, medium chain triglycerides, micronized sucralose powder, 
bromelain, silicon dioxide 200, xanthan gum, polydextrose powder, inulin (90%, from chicory), 
oat fibre, potassium chloride, lecithin liquid, papain, ginger root powder, non- hydrogenated canola 
oil, aminogen enzymes, whey protein concentrate (80%), soy protein isolate, flavour (cookie dough 
powder and cream powder), dried blueberry powder, honey powder, vitamin premix, mineral premix, 
papaya fruit powder, pomegranate powder, cookie crumbs (made with non-hydrogenated oil.
The cookie crumbs contains wheat flour, sugar, canola oil, cocoa (processed with alkali), salt, baking 
soda.

1806.90 18.06 and 19.05 GIRs 1 and 6.

4. Baby corn cobs originating from sweet corn (Zea mays var. saccharata) prepared or preserved 
otherwise than by vinegar or acetic acid  – with a length of 5 to 12 cm and a diameter of 10 mm or 
more, but not more than 20 mm (CODEX STAN 188  – 1993 for baby corn).
The ingredients are: baby corn cobs, water, salt, ascorbic acid.
Baby corn cobs are harvested at an early stage as immature corn cobs (before fertilisation) and 
therefore they contain only
immature/undeveloped maize grain

2005.80 2005.80 and 2005.99 GIRs 1 and 6.

5. Baby corn cobs originating from other maize preserved otherwise than by vinegar or acetic acid- with 
a length of 5 to 12 cm and a diameter of 10 mm or more, but not more than 20 mm (CODEX STAN 
188  – 1993 for baby corn).
The ingredients are: baby corn cobs, water, salt, ascorbic acid.
Baby corn cobs are harvested at an early stage as immature corn cobs (before fertilisation) and 
therefore they contain only
immature/undeveloped maize grain

2005.99 20.05 and 20.08 GIRs 1 and 6.

6. Herbal Tea Concentrate – containing maltodextrin, orange pekoe tea extract, green tea extract, 
fructose powder, flavour (natural lemon peel), natural caffeine powder, cardamom seed extract, 
hibiscus flower powder, Malva Sylvestris extract.

2101.20 21.01 and 21.06 GIRs 1 and 6.

7. Herbal Aloe Concentrate – containing purified Aloe Vera (whole leaf), purified water, anhydrous 
citric acid, dehydrate sodium citrate, flavour (lemon juice concentrate), chamomile flower powdered 
extract potassium sorbate, sodium benzoate.
It is in liquid form and must be diluted with water or other beverages before consumed as part of daily 
diet.

2106.90 21.06 GIRs 1 and 6.

8. Chocolate Flavour dietary sip feed  – being a brown, milky cloudy watery liquid with a sweet taste 
with a chocolate flavour, presented in 200 ml plastic bottles. It is a high- calorific sip feed suitable as a 
sole source of nutrition or as a dietary food for special medical purposes.
The ingredients (extract) are: water, maltodextrin, milk proteins, sugar, vegetable oils, cocoa, 
flavouring, emulsifier, colourings, minerals, vitamins and other additives.
Nutritional values per 100 ml: 5.8 g proteins, 18.5 g carbohydrates, 5.8 g fat. The water content of the 
product is 77 g per 100 ml.
The product can be used to supplement the normal diet (1-3 bottles per day) or as a sole source of 
nutrition (5-7 bottles per day).

2202.99 18.06 and 22.02 GIRs 1 and 6

9. Blackcurrant Flavour dietary sip feed – being a reddish-brown, clear, watery liquid with a sweet/ 
sour taste and a flavour of blackcurrants. Presented in 200 ml plastic bottles. It is a high-calorific sip 
feed suitable as a sole source of nutrition, dietary food for special medical purposes.
Ingredients (extract): water, sugar, milk proteins, flavouring, colourings, minerals, vitamins, other 
additives.
Nutritional values per 100 ml: 3.9 g proteins, 33.5 g carbohydrates, 0.01 g fat. The water content of the 
product is 76 g per 100 ml.
The product can be used to supplement the normal diet (1-3 bottles per day).

2202.99 21.06 and 22.02 GIRs 1 and 6

10. Banana Flavour dietary sip feed – being a beige-coloured, milky-cloudy, watery liquid with a sweet 
taste and a banana flavour. Presented in 200 ml plastic bottles. It's a high-calorific sip feed suitable as a 
sole source of nutrition, dietary food for special medical purposes.
Ingredients (extract) are: water, glucose syrup, milk proteins, vegetable oils, flavouring, colourings, 
minerals, vitamins, additives.
Nutritional values per 100 ml: 9.6 g proteins, 29.7 g carbohydrates, 9.3 g fat. The water content of the 
product is 64 g per 100 ml.
The product can be used to supplement the normal diet (1-3 bottles per day) or as a sole source of 
nutrition (5-7 bottles per day).

2202.99 21.06 and 22.02 GIRs 1 and 6
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11. Apricot Flavour dietary sip feed – being a light -coloured, cloudy, watery liquid with a sweet/sour, 

slightly unctuous taste a flavour of apricot. Presented in 125 ml plastic bottles. It's a high-calorific sip 
feed suitable as a sole source of nutrition, dietary food for special medical purposes.
The ingredients (extract) are: water, maltodextrin, vegetable oils, whey protein, fructose, flavouring, 
colourings, minerals, vitamins, other additives.
Nutritional values per 100 ml: 3.9 g proteins, 23.5 g carbohydrates, 10 g fat. The water content of the 
product is 71 g per 100 ml.
The product can be used to supplement the normal diet (1-3 bottles per day).

2202.99 21.06 and 22.02 GIR 1 and 6

12. Vanilla Flavour dietary sip feed – being a beige-coloured, milky- cloudy, watery liquid with a sweet 
unctuous taste and a flavour of vanilla. Presented in 200 ml plastic bottles. It's a high-calorific sip feed 
suitable as a sole source of nutrition, dietary food for special medical purposes.
The ingredients (extract) are: water, sugar, milk proteins, vegetable oils, flavouring, minerals, 
vitamins, other additives.
Nutritional values per 100 ml: 5.9 g proteins, 18.4 g carbohydrates, 5.8 g fat. The water content of the 
product is 78 g per 100 ml.
The product can be used to supplement the normal diet (1-3 bottles per day) or as a sole source of 
nutrition (5-7 bottles per day).

2202.99 21.06 and 22.02 GIRs 1 and 6

13. Partially Defatted Coconut Powder – It a yellowish white coloured, fine sticky powder that smells 
like coconut and has a creamy taste. It is a virgin partially defatted coconut powder produced from 
matured coconuts (not copra).
During its production each coconut is first husked, shelled, and the white kernels are separated from 
their outer brown skin. Subsequently, the kernels are washed, cut and dried for 45 min at max. 40 °C. 
The oil extraction is done without a solvent, in just one step and under cold conditions. The final fat 
content is 12.4% by weight.
It is put up for retail sale in 500 g packages and used for food industry or domestic use (for various 
gluten free and fibre rich baker's wares (for example breads, cakes, and pies).

2306.50 23.06 GIRs 1 and 6

14. Certain INN products.
Classification of 125 products and consequential reclassification of 3 products of INN list 120 
"baloramotide", "pegloprastide" and "mocemestrocel" respectively. (See INN LISTS)

Chapters 29 30 and 39

15. Certain INN products.
Classification of 143 new INN products (INN List 121) and consequential reclassification (HS 2022) 
of 15 products. (See INN LISTS)

Chapters 28, 29 and 30

16. Certain INN products
Consequential reclassification (HS 2022) of 143 INN products. (See INN LISTS)

Chapters 28, 29, 30, 34 
and 39

17. Certain INN products
Reclassification of "zilucoplan" (INN List 118) in heading 29.33 (subheading 2933.79).

2933.79 29.33

18. Certain INN products
Classification of 132 (HS 2017 Edition) and 6 consequential reclassifications (HS 2022 Edition) of 
INN List 122. (See INN LISTS)

Chapters 28, 29, 30, 32 
and 39

19. Certain INN products
Classification of 162 product and the consequential reclassifications (HS 2022 Edition) of 17 products 
of INN List 123 (See INN LIST)

Chapters 28, 29, 30 
and 35

20. Certain INN products
Consequential reclassification (HS 2022 Edition) of 7 INN products, "aviscumine" (INN List 84), 
"cintredekine besudotox" (INN List 92)", "dalatazide" (INN List 111), "linaclotide" (INN List 96), 
"tozuleristide" (INN List 115), "transferrine aldifito" (INN List 94) and "tagraxofusp" (INN List 118). 
(See INN LISTS)

3002.49 30.02

21. Certain INN products
Reclassifications of "etryptamine" (INN), "etryptamine acetate" and "etryptamine hydrochloride" in 
subheading 2939.79. (See INN LISTS)

2939.79 29.39

22. Certain INN products
Reclassifications of 5 chemical products, "Rivanicline (INN List 93)" in subheading 2939.79, 
"Omacetaxine mepesuccinate (INN List 98)" in subheading 2939.79, "Ilepcimide (INN List 70)" in 
subheading 2939.79, "Trabectedin (INN List 87)" in subheading 2939.80 and Psilocybine (INN List 
12) in subheading 2939.80. (See INN LISTS)

Chapter 29

23. Certain INN products
25 classifications and 6 consequential reclassifications (HS 2022 Edition) of "abdavomeran", 
"ganulameran", "pidacmeran", "reluscovtogene ralaplasmide", "tozinameran" and "zorecimeran" (INN 
List 124) in subheading 3002.41 and INN List 124 Covid-19 (Special Edition).
(See INN LISTS)

Chapters 29, 30 and 35

24. Essential oils put up for retail sale  – with different fragrances packaged in 5-15 ml glass bottles with 
screw-type cap.
The products have various uses such as cosmetics, aromatherapy, massage, diffusers, inhalation and 
oral consumption, among others.

33.01 33.01 GIR 1

25. Lavender essential oil put up for retail sale.
The product has various uses such as cosmetics, aromatherapy, massage, diffusers, inhalation and oral 
consumption, among others

3301.29 33.01 GIR 1 and 6

26. Distilled monoglyceride  – produced from fully hydrogenated edible palm oil. Presented in 25 kg 
bags.
After esterification of the raw material, it passes through a distillation process where concentrated 
monoglycerides are obtained, concentrating the product to the following specifications: min. 90% 
monoglycerides; Iodine value: max. 2%; Free glycerol: max. 1%; Acid value: max. 3%; Melting point: 
approx. 63 °C; Trans- fatty acids: < 1%.
It is commonly used in bakery goods, margarine, coffee whiteners, pasta products, potato products, 
candies and toffees, whipping gel and peanut butter.

3404.90 34.04 GIRs 1 and 6

27. A 1.75mm Refill Filament
manufactured for 3D printers  – Consisting of two separate items, a filled thermoplastic filament spool 
and a chip. Presented with a desiccant pouch for moisture and an instruction sheet.
The refill contains 600 grams of filament. The refill filament has a 1.75 mm diameter filament with 
various types of colours available and is presented in a cardboard box weighing 0.9 kg and dimensions 
of 7.45 x 7.05 x 2.55.
It is designed for the Filament Cartridge, which supports certain 3D Printers.

3916.90 39.16 GIRs 1, 3 (b) and 6
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28. Plastic garbage containers or on- street containers  – US6d by lOCdl

authorities to enable towns, cities and neighborhoods to bring household waste from such areas 
together before it is collected on a daily basis by municipal garbage trucks.
Their technical specifications being as follows:
 – UV-stabilized high-density polyethylene (HDPE).
 – Frontal or lateral gripping with kit.
 – 160 mm diameter wheels with flexible rubber tyre.
 – Drain plug.
 – Dimensions (mm): H. 1165 x W. 1265 x D. 775.
 – Weight: 38 kg  – load capacity 250 kg.
 – Conform to Standards EN 840-1, 5 and 6.
 – Container: grey-green.
 – Lid: dark grey-green  – brown  – blue
 – yellow  – maroon.
 – Optional: lateral gripping kit  – reinforced spring coupling.

3926.90 39.24 , 39.25
and 39.26

GIRs 1 and 6

29. Pneumatic tyres, of rubber  – types A and B, intended for vehicles used for the transportation of 
goods in construction, mining or industry.
Type A has a 13R22.5 size, a RIM diameter of 22.5 inches, a Load Index of 156/150 (specify the 
maximum load the tyre can carry at the speed indicated) equivalent to 3350/4000 Kg, a Speed Rating 
K (equivalent to a maximum speed velocity of 110 Km/h) and a Load Carrying Capacity (LCC) (Kg) 
of 4000 kg.
Type B is a drive tyre engineered to work in demanding applications such as mining, construction, 
and logging. The tread design is an aggressive multi-lug design which provides exceptional off-road 
traction while the enhanced rubber compound improves cut and chunking resistance. Open shoulder 
design delivers superior stability and uniform wear. The deep 31/32" tread depth offers a longer tread 
life and exceptional fuel efficiency. It is designed to work in demanding applications such as mining, 
construction and logging. The design provides exceptional off-road traction.
Specifications: 3 different sizes: 13R22.5, 295/80R22.5 or 315/80R22.5 size, a RIM diameter of 22.5 
inches, a Load Index of 156/150, equivalent to 3350/4000 Kg for the first size, a Speed Rating of G or 
J (equivalent to a maximum speed velocity of 90/100 Km/h depending on the size) and an LCC (Kg) 
of 3550  – 4000 depending on the model

4011.20 40.11 GIRs 1 and 6

30. Steam boiling generator for use in a steam room.
The main components are:
■ Control panel: controls steam room heat temperature.
■ Heat sensor: to be fixed in the steam room to read heat temperature.
■ Steam solenoid valve: to control steam exit.
■ Water solenoid valve: to control water inlet.
■ Operating pressure control device: to protect the steam generator from high pressure.
■ Water level probe: to protect the heaters from working without water.
■ Sight glass assembly: to watch water level in tank.
■ Auto drain: to drain out the water after finishing.
■ Pressure gage: to watch pressure inside the generator tank.
■ Print circuit board: to receive sensor, water level probe and pressure control signal.
■ Indication light: to monitor electric power.
■ Switch control: to control power cut (steam solenoid/water solenoid/ heating element).
■ Circuit contactors: to control electricity connection to the heat element.
■ Heating element: to heat the water producing water steam vapour
■ Cabinet size can provide steam for 3000 cubic feet (84.95 m³) steam room).

8402.19 84.02 GIRs 1 and 6

31. Steam boiling generator for use in a steam room.
The main components are:
■ Control panel: controls steam room heat temperature.
■ Heat sensor: to be fixed in the steam room to read heat temperature.
■ Steam solenoid valve: to control steam exit.
■ Water solenoid valve: to control water inlet.
■ Operating pressure control device: to protect the steam generator from high pressure.
■ Water level probe: to protect the heaters from working without water.
■ Sight glass assembly: to watch water level in tank.
■ Auto drain: to drain out the water after finishing.
■ Pressure gage: to watch pressure inside the generator tank.
■ Print circuit board: to receive sensor, water level probe and pressure control signal.
■ Indication light: to monitor electric power.
■ Switch control: to control power cut (steam solenoid/water solenoid/ heating element).
■ Circuit contactors: to control electricity connection to the heat element.
■ Heating element: to heat the water producing water steam vapour.
■ Cabinet size can provide steam for 740 cubic feet (20.9 m³) steam room.

8402.19 84.02 GIRs 1 and 6

32. Steriliser Formaldehyde – is a low- temperature steriliser for preparing thermolabile goods and 
medical products in a low-temperature formaldehyde water vapour process (FO) in a vacuum as 
per standards for healthcare facilities such as hospitals, practice clinics and industrial sterile goods 
suppliers.
Presented as a single unit with all components inside an outer cabinet.
It is fully automatic and includes a sterilising chamber with a fan and chamber outer walls and door 
that are electrically heated and heat- insulated, a continuous flow evaporator chamber, a consumable 
supply compartment which provides controlled doses of formaldehyde and water, a vacuum pump and 
gas ejector system, and a microcomputer control unit.
It also includes the temperature sensors, displays, electronic door lock and other operating elements 
required. It is used for the sterilisation of heat-sensitive goods by the formaldehyde-water vapour- 
process. A formaldehyde-water mixture is heated at a temperature of 55 to 60 °C in the continuous 
evaporator unit of the apparatus to transform it to a gaseous state.
The formaldehyde vapour is then uniformly distributed around the material or objects in the 
sterilisation chamber.
It is primarily intended for use in sterilising laboratory equipment/materials and medical devices.

8419.20 84.19 and 84.79 GIRs 1 and 6
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33. Self-Propelled Articulated Boom Lift – fitted with working platform (cage or man-basket) attached 

on its end, and mounted on electric motor- powered wheeled base unit.
It is designed for a worker aboard with tools to do the construction, maintenance and repair works for 
buildings, electricity, communications equipment, bridges, etc.
Main specifications
 – Working height (Max.) : 15.7 m
 – Platform capacity : 227 kg
 – Drive speed (Max.) : 5.2k m/h (folded), 0.8 km/h (unfolded)
 – Gross weight (Max.): 6,500 kg.

8427.10 84.27 and 84.28 GIRs 1 and 6

34. Floor polisher (Electric brush)  – is an electric rope polisher with an integrated and flexible pad 
controller for a balanced and safe operation, a mechanical locking system that must be released before 
the switch lever can be activated. This security function helps prevent unauthorized operation of the 
machine if left unattended. Transport wheels built into the back of the unit help transportation.
With the following characteristics:
 – Produces a high-gloss shine
 – 20-inch/51-cm work path
 – 1.5 HP motor and 1500 RPM pad speed for productivity
 – Flexible, built-in pad driver for smooth, balanced, and safe operation
 – Transport wheels make moving from job-to-job easy
 – Non-marking bumper protects walls and fixtures from accidental damage.

8479.89 84.79 GIRs 1 and 6

35. Floor polisher (Electric brush)  – is a versatile, economical dual-speed floor machine, precision 
balanced for easy operation and manoeuvrability. It saves time and money by effectively doing the job 
of two rotary scrubbers -a standard 180 RPM floor machine and a 320 RPM buffer.
With the following characteristics :
 – Precision balanced for easy operation and manoeuvrability;
o 320 RPM machine for polishing buffing, and damp scrubbing hard floors; o 180 RPM is used in 
congested areas where greater control is needed;
 – Lock-out safety mechanism on the handle prevents accidental starts.

8479.89 84.79 GIRs 1 and 6

36. Electric generating set consisting of an alternating current (AC) electric generator and a diesel engine 
which are mounted together as one unit, with dual power ratings: 375 kVA for prime power and 410 
kVA for standby power.
It has the following specifications:
 – Diesel engine (4 cycle, water cooled, 1500 rpm).
 – Compact power units.
 – Engine mounted cooling radiator and fan.
 – Electronic governor control.
 – Electric starter and charge alternator (24 V DC).
 – Normal duty, dry type air filter.
 – Single bearing alternator, IP21 enclosure, class H insulation.
 – Standard voltage 400/230 V AC, 50 Hz.
 – Welded steel base frame with A/V mounting.
 – Fuel tank built in the base frame.
 – Flexible fuel connection hoses with lube-oil drain valve fitted.
 – 24 V DC battery set with cables and rack.
 – Optional silent enclosure.

8502.13 85.02 GIRs 1 and 6

37. Electronic Speed Controller  – the primary function is to ensure the electronic speed control of 
asynchronous electric motors. Designed to be installed in an electrical enclosure and are for various 
applications, industrial and commercial (service sector) alike.
The power circuit unit consists of a mains rectifier, the DC link and an inverter at the output. The 
mains rectifier converts the AC voltage of the mains into DC voltage. The DC link is used for voltage 
ripple smoothing and protection of the circuit.
They come in the form of a shell, the size of which depends on their power in KW or kVA, a04nd they 
generally have:
 – a dialogue interface (LCD screen, red LED text display with four or more characters);
 – a control/command terminal block (digital/analogue inputs/outputs);
 – a power terminal block (for connecting the supply, the motor and an optional braking resistor);
 – a communication port with several protocols being available;
 – a slot for a memory card (optional);
 – an additional card (optional) to connect 1 or 2 speed feedbacks (incremental encoders, tachometers, 
resolvers, Sin/Cos encoders, absolute encoders, etc.)
To enable parameter setting, diagnostics and drive optimization, the device can be connected to a 
computer via a RS232C, RS485 or ETHERNET communication port. These devices are designed to 
operate with a single or three-phase 230 VAC 50/60 Hz supply or a three- phase supply that may range 
from 400 VAC to 660 VAC 50/60 Hz.
The device consist of the following parts:
 – - Soft sensors" that detect the speed and/or torque of the motor with a view to controlling one or 
both;
 – Control card which is equipped with one or more microcontrollers and includes the control firmware;
 – A power unit consisting of :
◦ Power card, also called the driver card, which:  – sends information to the control card on all variables 
and all operating states of the device;  – receives the signals transmitted by the control card and 
interacts with the power components of the device (passive semiconductors).
◦ Rectifiers or thyristors (depending on the power) which convert alternating electrical energy into 
continuous electrical energy.
◦ Chemical capacitors (the size and number of which depend on the power of the device) which are 
used to store continuous electrical energy and to smooth the DC voltage. o IGBT power transistors 
(usually three or six depending on the power of the device).
◦ Braking transistor (optional).

8504.40 85.04 GIRs 1 and 6

38. Mild hybrid vehicle  – It has a 1.5- litre turbocharged four-cylinder petrol engine with outputs 135 kW 
(184 horsepower) and 280 Nm of torque. It also has an EQ boost system with a starter/generator that 
can supplement the internal combustion engine's output by another 10 kW (14 horsepower) and 160 
Nm of torque.
This vehicle does not have an exclusive electric-only mode of propulsion.

8703.22 8703.22 and 8703.40 GIRs 1 and 6.
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39. Tracing Light Box- It is a battery- powered LED light box, whose housing is made of ABS 

(acrylonitrile-butadiene-styrene) resin.
Box dimensions: 250 mm x 340 mm x 25 mm.
The light box allows users to trace the outline of an image on a paper as accurately as possible, by 
illuminating the paper, together with the original image put below, through its translucent cover using 
LED light. These product does not have any grid or plot on the upper surface. No accessories are 
attached to help drawing or drafting.

9405.40 85.43 and 94.05 GIRs 1 and 6

Copyright © 2021 World Customs Organization. All rights reserved. Requests and inquiries concerning translation, reproduction 
and adaptation rights should be addressed to copyright@.wcoomd.org

Следећа листа садржи одлуке о сврставању робе (осим оних које су предмет захтева за поновно разматрање) које је донео Комитет 
за Хармонизовани систем (67. заседање  – април 2021. године) за одређене производе, заједно са тарифном ознаком и, у одређеним случа-
јевима, основом за сврставање (Основна правила за примењивање Царинске тарифе, у даљем тексту: ОПП).

Савет:
Чланицама које желе да увезу или извезу робу обухваћену одлуком, саветује се да провере да ли земља из које увозе или у коју из-

возе робу примењује одлуку, у зависности од случаја.

Бр. Опис производа Сврставање Разматране тарифне 
ознаке Основ сврставања

1. Смрзнути мали („babyˮ) клипови кукуруза пореклом од кукуруза шећерца (Zea mays var. 
saccharata)  – дужине 5 cm до 12 cm и пречника 10 mm или већег, али не преко 20 mm (CODEX 
STAN 188-1993 за мали кукуруз).
Мали клипови кукуруза беру се у раној фази, као незрели клипови (пре оплодње) и према томе 
садрже само незрела/ недовољно развијена зрна кукуруза.

0710 40 0710 40 и     0710 80 ОПП 1. и 6.

2. Смрзнути мали („babyˮ) клипови кукуруза од житарице кукурузa (тј. осим кукуруза 
шећерца)  – дужине 5 cm до 12 cm и пречника 10 mm или већег, али не преко 20 mm (CODEX 
STAN 188-1993 за мали  кукуруз). 
Мали клипови кукуруза беру се у раној фази, као незрели клипови (пре оплодње) и према томе 
садрже само незрела/ недовољно развијена зрна кукуруза.

0710 80 0710 и 1005 ОПП 1. и 6.

3. Формула #1 Колачићи & Павлака – која садржи калцијум казеинат, карагенанску 
гуму, пектин из цитруса, фруктозу у праху, гуар гуму у праху, триглицериде средњег 
ланца, микронизовани прах сукралозе, бромелаин, силицијум диоксид 200, ксантан гуму, 
полидекстрозу у праху, инулин (90%, од цикорије), овсена влакна, калијум хлорид, течни 
лецитин, папаин, корен ђумбира у праху, нехидрогенизовано уље каноле, аминогене ензиме, 
концентрат протеина сурутке (80%), изолат протеина соје, ароме (тесто у праху за колачиће 
и павлака у праху), сушену боровницу у праху, мед у праху, премикс витамина, премикс 
минерала, плод папаје у праху, нар у праху, мрвице колачића (израђене од нехидрогенизованог 
уља).
Мрвице колачића садрже пшенично брашно, шећер, уље каноле, какао (обрађен алкалијом), со, 
соду бикарбону.

1806 90 1806 и 1905 ОПП 1. и 6.

4. Мали („babyˮ) клипови кукуруза пореклом од кукуруза шећерца (Zea mays var. saccharata) 
припремљени или конзервисани на други начин, осим у сирћету или сирћетној кисели  – 
дужине 5 cm до 12 cm и пречника 10 mm или већег, али не преко 20 mm (CODEX STAN 188-
1993 за мали кукуруз). 
Састојци су: мали клипови кукуруза, вода, со, аскорбинска киселина.
Мали клипови  кукуруза беру се у раној фази, као незрели клипови (пре оплодње) и према томе 
садрже само незрела/ недовољно развијена зрна кукуруза.

2005 80 2005 80 и 2005 99 ОПП 1. и 6.

5. Мали („babyˮ) клипови кукуруза од других врста кукуруза конзервисани на други начин, 
осим у сирћету или сирћетној кисели  – дужине 5 cm до 12 cm и пречника 10 mm или више, али 
не преко 20 mm (CODEX STAN 188-1993 за мали кукуруз).
Састојци су: мали клипови кукуруза, вода, со, аскорбинска киселина.
Мали клипови кукуруза беру се у раној фази, као незрели клипови (пре оплодње) и према томе 
садрже само незрела/ недовољно развијена зрна кукуруза.

2005 99 2005 и 2008 ОПП 1. и 6.

6. Концентрат биљног чаја  – који садржи малтодекстрин, екстракт чаја „orange pekoeˮ, екстракт 
зеленог чаја, фруктозу у праху, арому (природна кора лимуна), природни кофеин у праху, 
екстракт семена кардамома, цвет хибискуса у праху, екстракт црног слеза (Malva Sylvestris). 

2101 20 2101 и 2106 ОПП 1. и 6.

7. Биљни концентрат алоје  – који садржи пречишћену алоја веру (цео лист), пречишћену воду, 
анхидровану лимунску киселину, дехидрат натријум-цитрата, арому (концентрат лимуновог 
сока), екстракт цвета камилице у праху, калијум сорбат, натријум бензоат.
У облику течности, пре него што се конзумира као део свакодневне исхране мора се 
разблажити водом или другим напицима.

2106 90 2106 ОПП 1. и 6.

8. Течни додатак исхрани са укусом чоколаде – је смеђа, млечно замућена воденаста течност 
слатког укуса, са аромом чоколаде, испоручује се у пластичним боцама од 200 ml. То је 
висококалорични течни додатак исхрани погодан за употребу као једини извор хранљивих 
састојака, или као храна за посебне медицинске намене. 
Састојци (екстракт) су: вода, малтодекстрин, млечни протеини, шећер, биљна уља, какао, 
средства за ароматизацију, емулгатор, боје, минерали, витамини, остали адитиви. 
Нутритивне вредности на 100 ml производа: протеини 5,8 g, угљени хидрати 18,5 g, масти 5,8 
g. Садржај воде у 100 ml производа је 77 g.
Производ се може користити као додатак  уобичајеној исхрани (1 –3 боце дневно) или као 
једини извор хранљивих састојака (5 –7 боца дневно). 

2202 99 1806 и 2202 ОПП 1. и 6.

9. Течни додатак исхрани са укусом црне рибизле – је црвенкасто-смеђа, бистра, воденаста 
течност, слатко/ киселог укуса, са аромом црне рибизле. Испоручује се у пластичним боцама 
од 200 ml. То је висококалорични течни додатак исхрани погодан за употребу као једини извор 
хранљивих састојака, или као храна за посебне медицинске намене. 
Састојци (екстракт) су: вода, шећер, млечни протеини, средства за ароматизацију, боје, 
минерали, витамини, остали адитиви. 
Нутритивне вредности на 100 ml производа: протеини 3,9 g, угљени хидрати 33,5 g, масти 0,01 
g. Садржај воде у 100 ml производа је 76 g. 
Производ се може користити као додатак  уобичајеној исхрани (1 –3 боце дневно).

2202 99 2106 и 2202 ОПП 1. и 6.
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Бр. Опис производа Сврставање Разматране тарифне 
ознаке Основ сврставања

10. Течни додатак исхрани са                                                  укусом банане – је беж, млечно 
замућена воденаста течност слатког укуса са аромом банане. Испоручује се у пластичним 
боцама од 200 ml. То је висококалорични течни додатак исхрани погодан за употребу као 
једини извор хранљивих састојака, или као храна за посебне медицинске намене. 
Састојци (екстракт) су: вода, глукозни сируп, млечни протеини, биљна уља, средства за 
ароматизацију, боје, минерали, витамини, адитиви.
Нутритивне вредности на 100 ml производа: протеини 9,6 g, угљени хидрати 29,7 g, масти 9,3 
g. Садржај воде у 100 ml производа је 64 g. 
Производ се може користити као додатак  уобичајеној исхрани (1 –3 боце дневно) или као 
једини извор хранљивих састојака (5 –7 боца дневно).

2202 99 2106 и 2202 ОПП 1. и 6.

11. Течни додатак исхрани са укусом кајсије  – је светла, млечно замућена воденаста течност 
слатко/ киселог, благо уљастог укуса са аромом кајсије. Испоручује се у пластичним боцама 
од 125 ml. То је висококалорични течни додатак исхрани погодан за употребу као једини извор 
хранљивих састојака, или као храна за посебне медицинске намене. 
Састојци (екстракт) су: вода, малтодекстрин, биљна уља, протеин сурутке, фруктоза, средства 
за ароматизацију, боје, минерали, витамини, остали адитиви.
Нутритивне вредности на 100 ml производа: протеини 3,9 g, угљени хидрати 23,5 g, масти 10 g. 
Садржај воде у 100 ml производа је 71 g. 
Производ се може користити као додатак уобичајеној исхрани (1 –3 боце дневно).

2202 99  2106 и 2202 ОПП 1. и 6.

12. Течни додатак исхрани са укусом ваниле  – је беж, млечно замућена воденаста течност, 
слатко уљастог укуса са аромом ваниле. Испоручује се у пластичним боцама од 200 ml. То је 
висококалорични течни додатак исхрани погодан за употребу као једини извор хранљивих 
састојака, или као храна за посебне медицинске намене. 
Састојци (екстракт) су: вода, шећер, млечни протеини, биљна уља, средства за ароматизацију, 
минерали, витамини, остали адитиви. 
Нутритивне вредности на 100 ml производа: протеини 5,9 g, угљени хидрати 18,4 g, масти 5,8 
g. Садржај воде у 100 ml производа је 78 g. 
Производ се може користити као додатак уобичајеној исхрани (1 –3 боце дневно) или као 
једини извор хранљивих састојака (5 –7 боца дневно).

2202 99 2106 и 2202 ОПП 1. и 6.

13. Делимично одмашћени прах од кокосовог ораха – је жућкасто-бели, фини лепљиви прах са 
мирисом кокоса, кремастог укуса. То је  девичански делимично одмашћени прах од кокосовог 
ораха, који се производи од зрелих кокоса (не од копре).
Током производње сваки кокосов орах се најпре чисти од љуске, љушти, а бела језгра се 
одвајају од спољашње смеђе коре. Након тога језгра се перу, секу и суше се 45 минута на 
температури максимално 40 °C. Екстракција уља се врши без растварача у само једном кораку 
и у хладним условима. Коначни садржај масти износи 12,4% по маси.
Припремљен је за продају на мало у паковањима од 500 g и користи се у прехрамбеној 
индустрији или за употребу у домаћинству (за разне пекарске производе без глутена и 
производе богате влакнима (на пример хлеб, колачи и пите).

2306 50       2306 ОПП 1. и 6.

14. Одређени INN производи.
Сврставање 125 производа и последично поновно сврставање 3 производа са INN листе 120 
„балорамотидˮ, „пеглопрастидˮ и „моцеместроцелˮ, респективно. (Видети INN листе)

Главе 29, 30 и 39

15. Одређени INN производи.
Сврставање 143 нова INN производа  (INN листа 121) и последично поновно сврставање (ХС 
2022) 15 производа. (Видети INN листе)

Главе 28, 29 и 30

16. Одређени INN производи.
Последично поновно сврставање (ХС 2022) 143 INN производа. (Видети INN листе)

Главе 28, 29, 30, 34 
и 39

17. Одређени INN производи.
Поновно сврставање „зилукопланаˮ (INN листa 118) у тарифни број 2933 (тарифни подброј 
2933 79).

2933 79 2933

18. Одређени INN производи.
Сврставање 132 производа (ХС 2017) и 6 последичних поновних сврставања (ХС 2022) са INN 
листе 122. (Видети INN листе)

Главе 28, 29, 30, 32 
и 39

19. Одређени INN производи.
Сврставање 162 производа и последично поновно сврставање (ХС 2022) 17 производа са INN 
листе 123. (Видети INN листе)

Главе 28, 29, 30 и 35

20. Одређени INN производи.
Последично поновно сврставање (ХС 2022) 7 INN производа, „авискуминˮ (INN листа 
84), „цинтредекин бесудотокс” (INN листа 92), „далатазид” (INN листа 111), „линаклотидˮ 
(INN листа 96), „тозулеристидˮ (INN листа 115), „трансферин алдифитоˮ (INN листа 94) и 
„таграксофуспˮ (INN листа 118). (Видети INN листе)

3002 49       3002

21. Одређени INN производи.
Поновно сврставање INN производа   „етриптамин”, „етриптамин ацетат” и „етриптамин 
хидрохлорид” у тарифни подброј 2939 79. (Видети INN листе)

2939 79 2939

22. Одређени INN производи.
Поновно сврставање 5 хемијских производа, „риваниклин (INN листа 93)” у тарифни подброј 
2939 79, „омацетаксин мепесукцинат (INN листа 98)”у тарифни подброј 2939 79, „илепцимид 
(INN листа 70)” у тарифни подброј 2939 79, „трабектедин (INN листа 87)” у тарифни подброј 
2939 80 и „псилоцибин (INN листа 12)” у тарифни подброј 2939 80. (Видети INN листе)       

Глава 29

23. Одређени INN производи. 
25 сврставања и последичних 6 поновних сврставања (ХС 2022) „абдавомерана”, 
„гануламерана”, „пидакмерана”, „релусковтоген ралапласмида”, „тозинамерана” и 
„зорецимерана” (INN листа 124) у тарифни подброј 3002 41 и INN листа 124 Covid-19 
(Специјално издање). (Видети INN листе) 

Главе 29, 30 и 35

24. Етерична уља припремљена за  продају на мало  – различитих мириса, упакована у стаклене 
боце од 5 –15 ml са навојним затварачем.
Производ има различите примене као што су између осталог  козметика, ароматерапија, 
масажа, дифузори, инхалација и орална употреба.

3301        3301      ОПП 1.

25. Етерично уље лаванде припремљено за продају на мало.
Производ има различите примене као што су између осталог козметика, ароматерапија, масажа, 
дифузори, инхалација и орална употреба.

3301 29        3301 ОПП 1. и 6.
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26. Дестиловани моноглицерид – произведен од потпуно хидрогенизованог јестивог палминог 
уља. Испоручује се у врећама од 25 kg.
Након естерификације сировине, она пролази кроз поступак дестилације где се добијају 
концентрисани моноглицериди, концентришући производ следећих карактеристика: min 90% 
моноглицерида, јодни број: max 2%, слободни глицерол: max 1%, киселински број: max 3%, 
тачка топљења: приближно 63 °С, транс масне киселине: ˂ 1%.
Уобичајено се користи за пекарске производе, маргарин, средства за бељење кафе, производе 
од тестенинa, производе од кромпира, слаткише и млечне бомбоне „toffeesˮ, гелове за мућење 
и путер од кикирикија.

3404 90      3404 ОПП 1. и 6.

27. 1,75 mm филамент за пуњење  произведен за 3D штампаче  – састоји се од два одвојена 
предмета: шпулне испуњене термопластичним филаментом и чипа. Испоручује се са 
десикантном врећицом за сушење влаге и упутством.
Пуњење садржи 600 грама филамента.     Филамент за пуњење има пречник филамента 1,75 
mm различитих боја и испоручује се у картонским кутијама масе 0,9 kg и димензије 7,45 х 7,05 
х 2,55.
Конструисан  је за патрону (кертриџ) филамента, која подржава одређене 3D штампаче.

3916 90      3916 ОПП 1, 3 (б) и 6.

28. Пластични контејнери за смеће или улични контејнери  – користе их локалне власти како 
би омогућиле да мањи и већи  градови и приградска насеља донесу отпад, пре него што га 
дневно прикупе градски камиони за смеће. 
Њихове техничке спецификације су следеће: 
 – UV стабилизовани полиетилен високе густине (HDPE  – high density polyethilene), 
 – предње или бочне ручке у комплету,     
 – точкови пречника 166 mm са флексибилном гумом,
 – чеп за одвод,
 – димензије (mm): висина 1 665 х ширина 1 265 х дубина 775,
 – маса: 38 kg  – носивост 250 kg,
 – oдговара стандарду EN 840  – 1, 5 и 6,
 – боја контејнера: сиво-зелена,
 – боја поклопца: тамно сиво-зелена  – смеђа –плава –жуто –смеђа
 – Опционо: комплет бочних ручки  – ојачана опружна спојница.

3926 90 3924, 3925 и 3926 ОПП 1. и 6.

29. Пнеуматске гуме од каучука – типа „Аˮ и „Bˮ, намењене возилима која се користе за превоз 
робе у грађевинарству, рударству и индустрији. 
Тип „Аˮ је величине 13R22.5, пречника наплатка 22,5 инча, индекса оптерећења 156/150 
(одређује максимално оптерећење које гума може да носи при наведеној брзини) еквивалентно 
3350/4000 kg, индекса брзине (еквивалентно максималној брзини од 110 km/h) и носивости 
(LCC  – Load carrying capacity) од 4000 kg.
Тип „Bˮ је гума за вожњу пројектована за рад при захтевним применама као што су рударство, 
грађевинарство и сеча дрва. Агресивна шара са широким блоковима омогућава изузетну 
вучу ван пута, а побољшана смеса каучука омогућава бољу отпорност на цепање и кидање. 
Конструкција отвореног рамена даје супериорну стабилност и равномерно хабање. Дубина 
шаре 31/32" омогућава дужи животни век шаре и изузетну ефикасност искоришћења горива. 
Намењена је за рад при захтевним применама као што су рударство, грађевинарство и сеча 
дрва. Изглед шаре омогућава изузетну вучу ван пута. 
Спецификације:
3 различите величине: 13R22.5, 295/80R22.5 или 315/80R22.5, пречника наплатка 22,5 инча, 
индекса оптерећења 156/150 еквивалентно 3350/4000 kg за прву величину, индекса брзине 
(еквивалентно максималној брзини од 90/100 km/h) и носивости (LCC) 3550 –4000 kg, у 
зависности од модела.

4011 20 4011 ОПП 1. и 6.

30. Генератор паре за употребу у парној соби.
Главне компоненте су:
 – управљачки панел: управља температуром загревања парне собе,
 – топлотни сензор: поставља се се у парну собу ради очитавања температуре загревања,
 – соленоидни вентил за пару: за управљање излазном паром,
 – соленоидни вентил за воду: за управљање улазом воде.
 – уређај за управљање радним притиском: за заштиту генератора паре од високог притиска,
 – сонда за ниво воде: за заштиту грејача од рада без воде,
 – склоп контролног стакла: за праћење нивоа воде у танку,
 – аутоматски одвод: за испуштање воде након завршетка,
 – мерач притиска: за надзор притиска унутар танка генератора,
 – плоча са штампаним колима: за пријем сигнала сензора, сонде за ниво воде и мерача 
притиска,
 – индикаторска лампа: за надзор електричног напајања,
 – управљачки прекидач: за управљање искључивањем напајања (соленоид за пару/ соленоид за 
воду/ грејни елемент),
 – контактори кола: за управљање електричним повезивањем са грејним елементом,
 – грејни елемент: за загревање воде за производњу водене паре,
 – величина кабинета може да обезбеди пару за парну собу од 740 кубних стопа (20,9 m3).

8402 19 8402 ОПП 1. и 6.

31. Генератор паре за употребу у парној соби.
Главне компоненте су:
 – управљачки панел: управља температуром загревања парне собе,
 – топлотни сензор: поставља се у парну собу ради очитавања температуре загревања,
 – соленоидни вентил за пару: за управљање излазном паром,
 – соленоидни вентил за воду: за управљање улазом воде.
 – уређај за управљање радним притиском: за заштиту генератора паре од високог притиска,
 – сонда за ниво воде: за заштиту грејача од рада без воде,
 – склоп контролног стакла: за праћење нивоа воде у танку,
 – аутоматски одвод: за испуштање воде након завршетка,
 – мерач притиска: за надзор притиска унутар танка генератора,
 – плоча са штампаним колима: за пријем сигнала сензора, сонде за ниво воде и мерача 
притиска,
 – индикаторска лампа: за надзор електричног напајања,
 – управљачки прекидач: за управљање искључивањем напајања (соленоид за пару/ соленоид за 
воду/ грејни елемент),
 – контактори кола: за управљање електричним повезивањем са грејним елементом,
 – грејни елемент: за загревање воде за производњу водене паре,
 – величина кабинета може да обезбеди пару за парну собу од 3000 кубних стопа (84,95 m3).

8402 19 8402 ОПП 1. и 6.
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32. Формалдехидни стерилизатор – је нискотемпературни стерилизатор за припрему 
термолабилне робе и медицинских производа у поступку испаравања паре формалдехида на 
ниској температури у вакууму, према стандардима за здравствене установе, болнице, клинике и 
добављаче индустријске стерилне робе.
Испоручује се као самостална јединица са свим компонентама унутар спољног кабинета. 
Потпуно је аутоматизован и укључује стерилизацијску комору са вентилатором, спољним 
зидовима коморе и вратима која се загревају електрично и која су термоизолована, 
континуирани проток испаравачке коморе, одељак за потрошни материјал који обезбеђује 
контролисане дозе формалдехида и воде, вакумску пумпу и систем за избацивање гаса и 
микрорачунарску управљачку јединицу.
Такође укључује сензоре температуре, дисплеје, електронску браву и друге неопходне радне 
елементе. Користи се за стерилизацију робе осетљиве на топлоту у поступку испаравања паре 
формалдехида. Парна смеса формалдехида и воде загрева се на температури од 55 до 60 °С у 
континуираној испаривачкој јединици апарата, да би се превела у гасовито стање.
Пара формалдехида се затим равномерно распоређује око материјала или предмета у комори за 
стерилизацију.
Првенствено је намењен за употребу у стерилизацији лабораторијске опреме/ материјала и 
медицинских средстава.

8419 20 8419 и 8479 ОПП 1. и 6.

33. Самоходна зглобна стрела за дизање – опремљена радном платформом (кавез или корпа 
за човека), причвршћена на њеном крају и монтирана на јединицу основе на погон са 
електромотором. 
Конструисана је да се на њу смести радник са алатима за рад на конструкцијама, одржавању и 
поправкама у зградама, електричној инсталацији, комуникационој опреми, мостовима и др.
Главне спецификације: 
 – радна висина (max): 15,7 m
 – капацитет платформе: 227 kg
 – брзина вожње (max): 5,2 km/h (склопљена стрела), 0,8 km/h (подигнута стрела),
 – бруто маса (max): 6500 kg.

8427 10 8427 и 8428 ОПП 1. и 6.

34. Полирач подова (електрична четка) – је полирач са електричним каблом са уграђеним и 
флексибилним управљачем јастучића за уравнотежен и безбедан рад, са механичким системом 
закључавања који се мора отпустити пре него што се активира ручица прекидача. Ова 
сигурносна функција помаже у спречавању неовлашћеног рада машином када је остављена без 
надзора. Транспортни точкови уграђени у задњи део јединице потпомажу транспорт.
Следећих је карактеристика:
 – производи висок сјај,
 – радна путања 20 инча/51 cm,
 – мотор снаге 1,5 HP и продукциона брзина јастучића од 1500 обртаја/min,
 – флексибилан, уграђени драјвер за управљање јастучићима за миран, уравнотежен и безбедан 
рад,
 – транспортни точкови обезбеђују премештање са једног на други радни задатак,
 – одбојници за заштиту од гребања штите зидове и намештај од случајног оштећења.

8479 89 8479 ОПП 1. и 6.

35. Полирач подова (електрична четка) – је вишенаменска, економична машина за подове са две 
брзине, прецизно уравнотежена за лако руковање и управљање. Штеди време и новац ефикасно 
обављајући посао два ротациона чистача  – стандардне машине за под са 180 обртаја/min и 
машине за глачање са 320 обртаја/min.
Следећих је карактеристика: 
 – прецизно уравнотежена за лако руковање и управљање;
 – машина са 320 обртаја/min за полирање и мокро рибање тврдих подова;
 – 180 обртаја/min употребљава се за области за које је потребно веће управљање; 
 – сигурносни механизам за закључавање на ручки спречава случајно покретање. 

8479 89 8479 ОПП 1. и 6.

36. Електрични генераторски агрегат састоји се од електричног генератора наизменичне струје 
(AC) и дизел мотора, монтираних заједно као једна целина, са два нивоа снаге: 375 kVA за 
примарно напајање и 410 kVA за напајање у стању приправности.
Следећих је спецификација:
 – дизел мотор (четворотактни, са воденим хлађењем, 1500 обртаја/min),
 – компактна јединица за напајање,
 – уграђени хладњак и вентилатор мотора,
 – електронско управљање,
 – електро покретач и алтернатор пуњења (24 V DC),
 – филтер ваздуха сувог типа, за нормалне услове рада,
 – алтернатор са једним лежајем, кућиште IP21, класa изолацијe H,
 – стандардни напон 400/230 V AC, 50 Hz,
 – заварени челични рам основе са антивибрационим прибором,
 – резервоар за гориво уграђен у рам основе,
 – флексибилна прикључна црева за гориво са уграђеним вентилом за испуштање уља,
 – 24V DC батеријски сет са кабловима и сталком,
 – опционо нечујно кућиште.

8502 13 8502 ОПП 1. и 6.
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37. Електронски контролер брзине  – примарна функција му је да обезбеди електронско 
управљање брзином асинхроних електромотора. Конструисан је за уградњу у електрично 
кућиште и има различите примене, као што су индустријске и комерцијалне (услужни сектор).
Јединица кола за напајање састоји се од исправљача струје, DC линка (линка једносмерне 
струје) и инвертера на излазу. Исправљач струје претвара струју наизменичног напона (АС) у 
струју једносмерног напона (DC). DC линк се користи за углађивање гребенастог напона и за 
заштиту кола.
Испоручују се у облику оклопа, чија величина зависи од њихове снаге у kW или kVА, и обично 
садрже:
 – интерфејс за комуникацију (LCD екран, црвени текстуални LED дисплеј са четири или више 
карактера);
 – управљачки/ командни прикључни блок (дигитални/ аналогни улази/ излази);
 – прикључни блок за напајање (за повезивање напајања, мотора и опционог кочионог 
отпорника);
 – комуникациони порт са неколико протокола на располагању;
 – слот за меморијску картицу (опционо);
 – додатну картицу (опционо) за повезивање једне или две повратне информације о брзини 
(инкрементални кодери, тахометри, резолутори, SIN/COS кодери, апсолутни кодери итд.)
Како би се омогућило подешавање параметара, дијагностика и оптимизација драјва, уређај се 
може повезати са рачунаром путем RS232C, RS485 или Ethernet комуникационог порта. Ови 
уређаји су конструисани да раде са једнофазним или трофазним напајањем од 230 VAC 50/60 
Hz или трофазним напајањем које може да се креће у распону од 400 до 50/60 Hz.
Уређај се састоји од следећих делова:
 – меких сензора који детектују брзину и/или обртни момент мотора са циљем управљања 
једним или са оба;
 – управљачке картице која је опремљена са једним или више микроконтролера и која укључује 
управљачки уграђени софтвер (firmware);
 – јединице за напајање која се састоји од:
 – картице за напајање, која се још назива и драјв картица, која шаље информације управљачкој 
картици о свим променљивим и оперативним стањима уређаја;  – прима сигнале које преноси 
управљачка картица и ступа у интеракцију са компонентама за напајање уређаја (пасивни 
полупроводници), 
 – исправљача или тиристора (у зависности од напајања) који претварају наизменичну 
електричну енергију у континуалну електричну енергију,
 – хемијских кондензатора (чија величина и број зависе од снаге уређаја) који се користе за 
складиштење континуалне електричне енергије и за углађивање једносмерног напона,
 – IGBT транзистора за напајање (обично три или шест, у зависности од напајања уређаја),
 – кочионог транзистора (опционо).

8504 40 8504 ОПП 1. и 6.

38. Благо хибридно возило – има четвороцилиндрични бензински мотор са турбопуњачем од 
1,5 l, са излазном снагом од 135 kW (184 коњских снага) и 280 Nm обртног момента. Такође 
поседује ЕQ систем за појачавање (ЕQ бустер систем) са стартером/ генератором који може 
да дода снагу мотору са унутрашњим сагоревањем за још 10 kW (14 коњских снага) и 160 Nm 
обртног момента. 
Ово возило не поседује режим погона само са електромотором.

8703 22 8703 22 и 8703 40 ОПП 1. и 6.

39. Светлећа кутија за праћење је LED светлосна кутија која ради на батерије, чије је кућиште 
израђено од АBS (акрилонитрил-бутадиен-стирен) смоле.
Димензије кутије: 250 mm х 340 mm х 25 mm.
Светлећа кутија омогућава корисницима да што прецизније прате обрис слике на хартији, 
осветљавајући хартију заједно са оригиналном сликом стављеном испод, кроз свој провидни 
поклопац, користећи LED светло. Овај производ нема било какву мрежу или графику на горњој 
површини. Не поседује прибор за цртање или скицирање.

9405 40 8543 и 9405 ОПП 1. и 6.

Оригинално објављено од стране СЦО на енглеском и француском под насловима:
Harmonized System Committee Decisions
© 2021. година, Светска царинска организација (СЦО), Брисел, Белгија
Сва права задржана
© Управа царина Републике Србије, децембра 2021. година за издање из јулa 2021. године
Објављено споразумно са сајта СЦО, Брисел, Белгија
Квалитет овог превода и његова повезаност са службеним текстом су одговорност Управе царина Републике Србије.
Управа царина наводи да су само француска и енглеска верзија службене и могу се користити као референтне.

21
На основу члана 11. Закона о органској производњи („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 17/19  – др. зaкoн), 
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде објављује

С П И СА К
овлашћених организација за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи за 2022. годину

1. Послове контроле и сертификације у органској производњи за 2022. годину обављају следеће контролне организације:
1) „ЦЕНТАР ЗА ИСПИТИВАЊЕ НАМИРНИЦА” ДОО, Београд, Змаја од Ноћаја 11;
2) „ECOCERT BALKAN” ДОО, Београд, Славонска 18;
3) „ORGANIC CONTROL SYSTEM” ДОО, Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15;
4) „ECOVIVENDI” ДОО, Београд, Воје Вељковића 14/4;
5) „TMS CEE” ДОО, Београд, Рудничка 14;
6) „SGS BEOGRAD” ДОО, Београд, Јурија Гагарина 7б;
7) „ЈУГОИНСПЕКТ  – НОВИ САД” ДОО, Нови Сад, Дунавска 23/1.
2. Овај списак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 023-02-3262/2021-09
У Београду, 30. децембра 2021. године

Министар,
Бранислав Недимовић, с.р.
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На основу члана 22. став 2. Закона о судским вештацима 
(„Службени гласник РС”, број 44/10) и члана 136. Закона о оп-
штем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 
95/18  – аутентично тумачење), решавајући по захтеву за упис у Ре-
гистар правних лица за обављање послова вештачења,

 Министар правде доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I
Уписује се у Регистар правних лица за обављање послова ве-

штачења „MENTOR CONCEPT DOO”, Крагујевац, 27. марта 2/12, 
број телефона: 064/116-4979, за област вештачења и ужу специ-
јалност:

 – Економско-финансијска  – рачуноводство, ревизија и фи-
нансијско управљање.

II
Ово решење објавити у ,,Службеном гласнику Републике 

Србије”.
Број 740-05-01116/2021-22

У Београду, 18. новембра 2021. године
Министар,

Маја Поповић, с.р. 

23
На основу члана 4. став 1, члана 13. став 1. и члана 14. Закона 

о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10) и чла-
на 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, бр. 18/16 и 95/18  – аутентично тумачење), решавајући по за-
хтеву за именовање за судског вештака,

Министар правде доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I
Именује се Ђорђевић (Владан) Ирена,  специјалиста психија-

трије, адреса: Београд, Обалских радника 43/8, за судског вештака 
за област: медицина и ужу специјалност  – психијатрија.

II
Ово решење објавити у  „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
Број 740-05-01238/2021-22

У Београду, 6. децембра 2021. године
Министар,

Маја Поповић, с.р.

24
На основу члана 4. став 1. и члана 19. став 1. тачка 1) Закона 

о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10), члана 
23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 
79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. закон и 47/18) и члана 136. 
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/16 и 95/18  – аутентично тумачење),

Министар правде доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I
Разрешава се Раковић (Дане) Војислав, дипломирани еконо-

миста, адреса: Београд, Устаничка 244а, дужности судског вешта-
ка за област економско-финансијска и ужу специјалност: зараде, 
камате, дуговања.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.  
Број 740-05-00627/2010-03

У Београду, 20. децембра 2021. године
Министар,

Маја Поповић, с.р.

25
На основу члана 4. став 1. и члана 19. став 1. тачка 1) Закона 

о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10), члана 
23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 
79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 − др. закон  и 47/18)  и члана 136.  
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/16 и 95/18  – аутентично тумачење),  

Министар правде доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I
Разрешава се Стокић (Синиша) Жељко, дипломирани инже-

њер електротехнике, адреса: Панчево, Браће Јовановић 24Ц/30, 
дужности судског вештака за област електротехника и ужу специ-
јалност: електроенергетске инсталације.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.  

Број 740-05-01105/2014-22
У Београду, 20. децембра 2021. године

Министар,
Маја Поповић, с.р.

26
На основу члана 4. став 1. и члана 19. став 1. тачка 1) Закона 

о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10), члана 
23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 
79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. закон и 47/18) и члана 136. 
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/16 и 95/18  – аутентично тумачење),

Министар правде доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I
Разрешава се Јовковић (Будимир) Јован, дипломирани ин-

жењер електротехнике, адреса: Београд, Суботичка 21, дужности 
судског вештака за област електротехника и ужу специјалност: 
енергетика.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

Број 740-05-02180/2014-22
У Београду, 20. децембра 2021. године

Министар,
Маја Поповић, с.р.

27
На основу члана 4. став 1. и члана 19. став 1. тачка 1) Закона 

о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10), члана 
23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 
79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 − др. закон  и 47/18)  и члана 136.  
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/16 и 95/18  – аутентично тумачење),  

Министар правде доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I
Разрешава се Товиловић (Стојан) Госпава, дипломирани 

економиста, адреса: Ниш, Мокрањчева 77/18, дужности судског 
вештака за област економско-финансијска и ужу специјалност: 
спољно-трговинско пословање.
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II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.  
Број 740-05-02854/2010-03

У Београду, 20. децембра 2021. године
Министар,

Маја Поповић, с.р.

28
На основу члана 4. став 1. и члана 19. став 1. тачка 1) Закона 

о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10), члана 
23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 
79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 − др. закон и 47/18) и члана 136. 
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/16 и 95/18  – аутентично тумачење),

Министар правде доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I
Разрешава се Урошевић (Милутин) Радомир, дипломирани 

економиста, адреса: Доња Ливадица, Видовданска 5, дужности 
судског вештака за област економско-финансијска и ужу специјал-
ност: рачуноводство, финансије.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
Број 740-05-02951/2010-03

У Београду, 20. децембра 2021. године
Министар,

Маја Поповић, с.р.

29
На основу члана 4. став 1. и члана 19. став 1. тачка 1) Закона 

о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10), члана 
23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 
79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 − др. закон  и 47/18)  и члана 136. 
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/16 и 95/18  – аутентично тумачење),  

Министар правде доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I
Разрешава се Пауновић (Добривоје) Велизар, дипломирани 

инжењер грађевинарства, адреса: Пожаревац, Мачванска 18/36, 
дужности судског вештака за област грађевинарство и ужу специ-
јалност: процена тржишне и грађевинске вредности.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.  
Број 740-05-03820/2010-03

У Београду, 20. децембра 2021. године
Министар,

Маја Поповић, с.р.

30
На основу члана 4. став 1. и члана 19. став 1. тачка 1) Закона 

о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10), члана 
23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 
79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 − др. закон  и 47/18)  и члана 136.  
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/16 и 95/18  – аутентично тумачење),  

Министар правде доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I
Разрешава се Реџић (Светозар) Сузана, специјалиста офтал-

мологије, адреса: Зајечар, Насеље Кључ Д-6, дужности судског 
вештака за област медицина и ужу специјалност: офталмологија.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.  
Број 740-05-03958/2010-03

У Београду, 20. децембра 2021. године
Министар,

Маја Поповић, с.р.

31
На основу члана 4. став 1. и члана 19. став 1. тачка 1) Закона 

о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10), члана 
23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 
79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 − др. закон и 47/18) и члана 136. 
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/16 и 95/18  – аутентично тумачење),

Министар правде доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I
Разрешава се Јовановић (Драгољуб) Миодраг, доктор наука, 

адреса: Ниш, Књажевачка 171/6, дужности судског вештака за 
област сигурност на раду и ужу специјалност: заштита на раду.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
Број 740-05-04767/2010-03

У Београду, 20. децембра 2021. године
Министар,

Маја Поповић, с.р.

32
На основу члана 4. став 1. и члана 19. став 1. тачка 1) Закона 

о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10), члана 
23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 
79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 − др. закон и 47/18) и члана 136. 
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/16 и 95/18  – аутентично тумачење),

Министар правде доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I
Разрешава се Ристић (Драгослав) Љубиша, специјалиста ор-

топедије, адреса: Јагодина, Милана Премасунца 33, дужности суд-
ског вештака за област медицина и ужу специјалност: ортопедија 
и трауматологија.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
Број 740-05-05049/2010-03

У Београду, 20. децембра 2021. године
Министар,

Маја Поповић, с.р.

33
На основу члана 70. став 4. Закона о уређењу судова („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11  – др. закон, 
78/11  – др. закон, 101/11, 101/13, 40/15  – др. закон, 106/15, 13/16, 
108/16, 113/17, 65/18  – УС, 87/18 и 88/18  – УС), члана 136. Закона 
о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 
и 95/18  – aутентично тумачење),  члана 11. став 1. тачка 1) и члана 
12. став 1. Правилника о сталним судским тумачима („Службени 
гласник РС”, бр. 35/10, 80/16 и 7/17), 

Министар правде доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I
Разрешава се Секуловић Александар из Београда, Антифа-

шистичке борбе 37а, дужности сталног судског преводиоца за ита-
лијански језик.
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Ово решење  објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 740-02-00249/91-03

У Београду, 25. новембра 2021. године
Министар,

Маја Поповић, с.р.

34
На основу члана 54. 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. Уписује се у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа привредни субјект 
„ORBICO TRGOVINA I USLUGE” DOO, Нови Београд, Партизанске авијације 4, под редним бројем 47.

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
02-33 број 708-1/21

У Београду, 7. децембра 2021. године
Директор,

Слободан Ердељан, с.р.
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На основу члана 148. став 3. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС”, бр. 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19  – др. закон) и члана 

136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18  – аутентично тумачење), као и Решења о овлашће-
њу број 119-01-4/11/2020-09 од 28. октобра 2020. године и по захтеву за утврђивање испуњености услова за обављање појединих струч-
них послова ветеринарске инспекције, који је поднела Ветеринарска станица „PRIVATNA VETERINARSKA STANICA KUPIDON DOO 
BAČKI PETROVAC”, Генерала Штефаника 50, Бачки Петровац,

Вршилац дужности директора Управе за ветерину доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Утврђује се да Ветеринарска станица „PRIVATNA VETERINARSKA STANICA KUPIDON DOO BAČKI PETROVAC” (у даљем 
тексту: Ветеринарска станица), Генерала Штефаника 50, Бачки Петровац, испуњава услове за обављање стручних послова ветеринарске 
инспекције, и то за ветеринарско-санитарни преглед животиња одређених за клање, меса и производа животињског порекла пре ставља-
ња у промет.

2. Ветеринарска станица је дужна да о свакој промени података која се односи на престанак рада, промену адресе на којој обавља 
ветеринарску делатност и кадровску структуру запослених, писмено обавести Управу за ветерину у року од 15 дана од дана настале 
промене.

3. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 011-00-00854/2021-09

У Београду, 28. децембра 2021. године
В.д. директора,

Емина Милакара, с.р.

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ  
И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
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На основу члана 38. став 5. Закона о Заштитнику грађана („Службени гласник РС”, број 105/21) и члана 3. став 4. Oдлуке о образо-

вању и раду Стручне службе Заштитника грађана („Службени гласник РС”, број 126/21), у вези са чл. 96. и 97. Закона о државним слу-
жбеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправка, 83/05  – исправка, 64/07, 67/07  – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 
95/18 и 157/20), 

Заштитник грађана, доноси

П РА В И Л Н И К

 о стручном усавршавању државних службеника у Стручној служби Заштитника грађана

Садржина Правилника

Члан 1.
Овим правилником ближе се уређујe право и дужност државних службеника у Стручној  служби Заштитника грађана (у даљем 

тексту: Заштитник грађана), да се стручно усавршавају за извршавање послова радног места у складу са потребама Заштитника грађана, 
дужност Заштитника грађана да им омогући стручно усавршавање према потребама радног места, као и доношење и спровођење посеб-
ног програма стручног усавршавања државних службеника у Заштитнику грађана.
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Државни службеници Заштитника грађана право и дужност 
стручног усавршавања остварују у складу са прописима који уре-
ђују стручно усавршавање државних службеника.

Родна равноправност

Члан 2.
Сви термини у овом правилнику, који имају родно значење, а 

изражени су у граматичком мушком роду, подразумевају природни 
женски и мушки пол лица на које се односе.

Циљ стручног усавршавања

Члан 3.
Циљ стручног усавршавања је да обезбеди подизање нивоа 

компетенција, континуиран професионални развој, усвајања зна-
ња и вештина државних службеника у складу са потребама За-
штитника грађана.     

Дужност државних службеника

Члан 4.
Државни службеници Заштитника грађана  дужни су да се 

стручно усавршавају према потребама радног места и Заштитника 
грађана и да учествују у обукама на које их заштитник грађана (у 
даљем тексту: заштитник) упути у складу са законом.

Дужност заштитника и руководилаца унутрашње јединице

Члан 5.
Заштитник је дужан да сваком државном службенику обезбе-

ди услове за стручно усавршавање према потребама радног места, 
у складу са законом.

Руководилац унутрашње организационе јединице дужан је 
да води рачуна да се свим државним службеницима благовремено, 
равномерно и равноправно омогући да похађају обуке потребне за 
обављање послова радног места, у складу са законом.

Програми стручног усавршавања

Члан 6.
Стручно усавршавање државних службеника у Заштитнику 

грађана заснива се на програмима општег и посебног стручног 
усавршавања којима се одређују облици и садржина стручног уса-
вршавања.

Програми општег стручног усавршавања

Члан 7.
Програми општег стручног усавршавања су: 
1) уводни програми: 
(1) програм општег оспособљавања за полагање државног 

стручног испита приправника и новозапослених;
(2) програм општег оспособљавања новозапослених; 
2) програм општег континуираног стручног усавршавања др-

жавних службеника; 
3) програм општег стручног усавршавања из области Европ-

ске уније; 
4) програм општег стручног усавршавања руководилаца; 
5) програм општег стручног усавршавања напредних вештина 

обучавања и управљања личним развојем и развојем запослених.
Државни службеници Заштитника грађана похађају обуке за 

програме из става 1. овог члана које организују и спроводе надлежне 
државне институције, у складу са законом и другим прописима.1

Стручно оспособљавање приправника и новозапослених

Члан 8.
Поред програма општег оспособљавања из члана 7. став 1. 

овог правилника, приправници и новозапослени се оспособљавају 
за самосталан рад у складу са општим актом о увођењу приправ-
ника и новозапослених у рад, који доноси Заштитник грађана.
 – – – – – – – – – – – – – –
1 Служба за управљање кадровима (СУК), служба/ тело Владе за координацију по-

слова Владе у приступању Европској унији  и Националном академијом за јавну 
управу.

Члан 9.
Сваком приправнику и новозапосленом мора да буде омогу-

ћено да најкасније у року од месец дана од дана почетка рада у 
Заштитнику грађана започне са похађањем програма општег оспо-
собљавања за приправнике и новозапослене. 

Заштитник је дужан да обезбеди приправнику и новозапосле-
ном услове за успешно обављање припрема за полагање државног 
стручног испита.

Програми посебног стручног усавршавања

Члан 10.
Програми посебног стручног усавршавања припремају се 

и спроводе ради стручног усавршавања државних службеника у 
складу са специфичним потребама послова из надлежности За-
штитника грађана.

Заштитник грађана, у складу са законом, а у непосредној са-
радњи са Националном академијом, може да одлучи да посебан 
програм обуке:

1) самостално програмира и спроводи;
2) програмира Национална академија, односно да преузме 

припремљен програм Националне академије, а самостално га 
спроводи;

3) да сам програмира, а да спровођење повери Националној 
академији;

4) програмира и спроведе Национална академија. 

Обуке коју организују домаће и међународне институције за 
заштиту људских права и омбудсмани других држава

Члан 11.
Заштитник грађана, може да одлучи да као вид посебног 

програма стручног усавршавања упути државног службеника на 
обуку коју организују домаће и међународне организације и ин-
ституције надлежне за заштиту људских права, односно органи за 
заштиту права грађана у другим државама.

Трошкови  обука из става 1. овог члана падају на терет буџет-
ских средстава Заштитника грађана.  

Доношење програма посебног стручног усавршавања

Члан 12.
Програми посебног стручног усавршавања државних слу-

жбеника утврђују се за сваку годину, према специфичним потре-
бама Заштитник грађана.

Програм посебног стручног усавршавања, доноси заштитник 
најкасније до 20. августа текуће године за наредну годину. 

Програм посебног стручног усавршавања/листа посебних 
програма стручног усавршавања државних службеника објављује 
се на огласној табли и на интернет страници Заштитника грађана.

Основи утврђивања потребе за стручним усавршавањем

Члан 13.
Потребе за стручним усавршавањем државних службеника у 

Заштитнику грађана према посебним програмима стручног усавр-
шавања утврђују се на основу: 

1) потреба државних службеника за примену прописа; 
2) стратешких и планских документа; 
3) предлога руководилаца унутрашњих јединица; 
4) иницијативе државног службеника за стручним усаврша-

вањем.

Поступак утврђивања потреба

Члан 14.
Поступак утврђивања потреба за стручним усавршавањем 

државних службеника Заштитника грађана које је засновано на 
програмима посебног стручног усавршавања почиње 1. јула теку-
ће године за наредну годину.

Руководилац сектора у којем се обављају општи послови оба-
вештава руководиоце унутрашњих организационих јединица За-
штитника грађана да најкасније до 15. јула текуће године искажу 
потребу за посебним стручним усавршавањем у наредној години, 
уз навођење основних података о потребним обукама. 
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Основни подаци о обукама из члана 11. овог правилникa са-

држе нарочито: податке о области стручног усавршавања, циљну 
групу и број државних службеника којој је стручно усавршавање 
намењено, врсту и назив обуке, њену садржину, спроводиоца обу-
ке, облик и метод реализације, трајање обуке, потребна финансиј-
ска средства, циљ обуке, процену корисности те обуке за рад у За-
штитнику грађана.

Нацрт програма посебног стручног усавршавања

Члан 15.
На основу исказаних потреба руководиоца унутрашњих једи-

ница, унутрашња јединица која је задужена за послове управљања 
кадровима (у даљем тексту: јединица за кадрове) припрема Нацрт 
програма посебног стручног усавршавања.

Средства за спровођење програма посебног стручног 
усавршавања

Члан 16.
Током припрема Нацрта програма посебног стручног усавр-

шавања, јединица за кадрове остварује сарадњу са јединицом за-
дуженом за материјално финансијскe пословe ради обезбеђивања 
потребних средстава у буџету Републике Србије.

Уколико  из опредељених средстава није могуће обезбедити 
средства за све предложене програме обука предност имају про-
грами обука који се односе на примену нових прописа, а затим 
они којима се остварују стратешка и планска документа.

У случају да више програма испуњава услове из става 2. овог 
члана заштитник грађана одређује који програм има предност.

Одлука којом се утврђује да не постоји потреба за доношењем 
програма посебног стручног усавршавања

Члан 17.
Уколико руководиоци унутрашњих јединица до одређеног 

рока не искажу потребу за програмима посебног стручног усавр-
шавања заштитник доноси Одлуку којом се утврђује да не постоји 
потреба за доношењем програма посебног стручног усавршавања 
у Заштитнику грађана у наредној години.  

Одлука из става 1. овог члана објављује се на огласној табли 
и унутрашњој рачунарској мрежи Заштитника грађана.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.
Даном ступања на снагу овог правилника, престаје да важи 

Правилник о стручном усавршавању запослених у Стручној слу-
жби Заштитника грађана, број 31 –247/2014 дел. бр. 27365 од 6. ја-
нуара 2014. године.   

Члан 19.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

У Београду, 27. децембра 2021. године
Заштитник грађана,

мр Зоран Пашалић, с.р.
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На основу члана 46. став 3. Закона о Заштитнику грађана 

(„Службени гласник РС”, брoj 105/21), 
Заштитник грађана доноси

П РА В И Л Н И К

о службеној легитимацији Заштитника грађана и 
његових заменика

Предмет уређивања

Члан 1.
Овим правилником уређују се изглед, садржина,  начин изда-

вања и коришћења службене легитимације Заштитника грађана и 

његових заменика, као и вођењe евиденције о издатим легитима-
цијама.

Изглед службене легитимације

Члан 2.
Службена легитимација је димензија 70 x 95 mm, у тврдом 

кожном повезу, црне боје. 
Хартија на свакој унутрашњој страници легитимације садр-

жи грб Републике Србије у растеру (водени жиг).

Садржина обрасца службене легитимације

Члан 3.
Образац службене легитимације штампа се ћириличким пи-

смом и садржи:
1. на корицама црне боје, кожног повеза, на врху у средини, 

златотиском, налази се натпис: „Република Србија”, испод тога 
„СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА”, испод тога грб РС, испод тога 
масним словима: „ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА”;

2. на унутрашњој страни корица у средини место за фотогра-
фију у боји величине 25 x 30 милиметара, испод тога, у средини, 
име и презиме имаоца легитимације, затим испод тога, у средини, 
функција имаоца легитимације, испод тога, у средини, место за 
потпис имаоца легитимације, испод тога, у средини место за оти-
сак печата органа, испод тога лево, датум издавања, а десно место 
за потпис издаваоца легитимације;

3. на другој страни натпис: „ПРАВО НА ИМУНИТЕТ”, ис-
под тога текст:

„Заштитник грађана и његови заменици уживају имунитет 
као народни посланици,  на основу члана 12. став 1. Закона о За-
штитнику грађана („Службени гласник РС”, брoj 105/21). O укида-
њу имунитета Заштитника грађана и његових заменика одлучује 
Народна скупштина већином гласова свих народних посланика на 
основу члана 12. став 2. Закона o Заштитнику грађана”;

4. на трећој страни натпис: „Овлашћење”, испод тога текст:
„Ималац ове службене легитимације у вези са поступком 

који води Заштитник грађана има право да тражи од органа упра-
ве, а они имају обавезу да сарађују са Заштитником грађана и да 
му омогуће приступ просторијама и ставе на располагање све по-
датке којима располажу, а који су од значаја за поступак који води, 
односно за остварење циља његовог превентивног деловања, без 
обзира на степен њихове тајности, осим када је то у супротности 
са законом. Заштитник грађана има право да обави разговор са 
сваким запосленим у органу управе када је то од значаја за посту-
пак који води, на основу члана 24. Закона о Заштитнику грађана.

Заштитник грађана може без претходне најаве и ометања, 
прегледати места у којима се налазе лица лишена слободе, лица 
којима је ограничена слобода кретања и места где су смештене 
или бораве групе чија права штити, а посебно места под контро-
лом полиције и Војске Србије, притворске јединице, заводе за из-
вршење кривичних санкција, психијатријске установе, прихвати-
лишта за странце и центре за азил (члан 25. став 1. Закона). 

Преглед из члана 25. став 1. Закона Заштитник грађана може 
извршити и у установама социјалне заштите које пружају услугу 
домског смештаја деци и младима, као и одраслим и старијим ли-
цима. 

Заштитник грађана је овлашћен и да са лицима која затекне 
на местима из члана 25. ст. 1. и 2. Закона о Заштитнику грађана 
разговара насамо, прегледа све инсталације и другу опрему, као 
и да приступи сваком документу и податку, у складу са законом 
којим се уређује тајност података, на основу члана 25. ст. 1., 2. и 3. 
Закона о Заштитнику грађана.”

Члан 4.
Образац службене легитимације одштампан је уз овај пра-

вилник и чини његов саставни део.

Издавање службене легитимације

Члан 5.
Службену легитимацију издаје и оверава заштитник грађана, 

изузев службене легитимације Заштитника грађана коју издаје и 
оверава овлашћено лице. 
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Коришћење службене легитимације

Члан 6.
Заштитник грађана и његови заменици службену легитима-

цију користе за идентификовање приликом обављања службених 
радњи Заштитника грађана и не могу да је користе у друге сврхе.

Када се замењује службена легитимација

Члан 7.
Службена легитимација замењује се:
1) ако због дотрајалости или оштећења постане неупотре-

бљива;
2) ако се изгуби или на други начин нестане;
3) ако ималац службене легитимације промени име или пре-

зиме.

Замена службене легитимације

Члан 8.
Ималац службене легитимације дужан је да одмах, а најка-

сније у року од два дана од дана наступања разлога за замену слу-
жбене легитимације из члана 7. овог правилника, о томе у писаној 
форми обавести Заштитника грађана/овлашћено лице и да обра-
зложи нестанак, односно други разлог за замену службене леги-
тимације. 

Изгубљена или на други начин нестала службена легитима-
ција оглашава се неважећом у „Службеном гласнику Републике 
Србије” и брише се из евиденције о издатим службеним легити-
мацијама. 

Службена легитимација замењује се након оглашавања не-
станка службене легитимације, односно достављања доказа о про-
мени имена и презимена имаоца легитимације, као и по предаји 
дотрајале службене легитимације.

Замена службене легитимације

Члан 9.
Службену легитимацију која престане да важи уништава ко-

мисија коју образује Заштитник грађана.
Службене легитимације које престану да важе уништавају се 

на крају календарске године, а по потреби и чешће, о чему коми-
сија из става 1. овог члана саставља записник. 

Евиденција о службеним легитимацијама

Члан 10.
О издатим службеним легитимацијама води се службена еви-

денција.
Евиденција из става 1. овог члана садржи: редни број леги-

тимације; име и презиме имаоца легитимације; функцију имаоца 
легитимације, датум издавања и потврду о пријему (потпис има-
оца легитимације); број личне карте и фотографију имаоца леги-
тимације; датум враћања и потпис лица које је преузело враћену 
службену легитимацију; датум престанка важења легитимације и 
рубрику за напомене.

Подаци о службеној легитимацији која је престала да важи и 
њеном имаоцу бришу се из евиденције.

Службена евиденција о издатим службеним легитимацијама 
води се у унутрашњој јединици Заштитника грађана у којој се оба-
вљају  општи послови. 

Враћање службене легитимације

Члан 11.
Ималац службене легитимације коме престане функција код 

Заштитника грађана, обавезан је да службену легитимацију врати 
приликом пријема одлуке о престанку функције.

Прелазне одредбе

Члан 12.
Легитимације издате по раније важећим прописима важе до 

њихове замене легитимацијама на обрасцима прописаним овим 
правилником.

Ступање на снагу 

Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

У Београду, 29. децембра 2021. године
Заштитник грађана,

мр Зоран Пашалић, с.р.



ЈАВНИ ПОЗИВИЈАВНИ ПОЗИВИ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ”, БЕОГРАД

објављује

ИЗМЕНУ ПОЗИВА 
за достављање понуда (IFB) 

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја 
Број ЕИБ Зајма: 82.640 

Појачано одржавање државног пута IБ 22 деоница: Рашка (К. Митровица) – 
Нови Пазар (Бања) од km 236+001 до km 253+891 

L=17,890 km 
ИД бр. Уговора: RRSP/RRW-IB22RNP/2021-06

Јавно предузеће „Путеви Србије” обавештава заинтересоване пону-
ђаче да је рок за достављање понуда за набавку радова 

 – Појачано одржавање државног пута IБ 22, деоница: Рашка (К. Ми-
тровица)  – Нови Пазар (Бања), од km 236+001 до km 253+891, L=17,890 
km, Реф. бр. Уговора: RRSP/RRW-IB22RNP/2021-06

продужен до 20. јануара 2022. године у 10.00 часова по локалном 
времену. Све остале информације и услови наведени у оригиналном тексту 
Позива за достављање понуда остају на снази.   22-00217

PUBLIC ENTERPRISE ”ROADS OF SERBIA”, BELGRADE

announces

MODIFICATION OF INVITATION FOR TENDERS (IFT) 
Road Rehabilitation and Safety Project 

EIB Loan No. 82.640 
Heavy Maintenance (Upgrading) of the State Road IB 22 

Section: Raška (K. Mitrovica) – Novi Pazar (Banja) 
from km 236+001 to km 253+891 

L=17,890 km 
Contract ID No. RRSP/RRW-IB22RNP/2021-06

The Public Enterprise ”Roads of Serbia” announces interested Tenderers 
that the deadline for submission of Tenders for the procurement of Works

Heavy Maintenance (Upgrading) of the State Road IB 22, Section: 
Raška (K. Mitrovica)  – Novi Pazar (Banja), from km 236+001 to km 253+891, 
L=17,890 km, Contract Ref. No. RRSP/RRW-IB22RNP/2021-06

is extended to January 20, 2022, 10.00 a.m. (local time). All other 
information and provisions stated in the original text of the Invitation for 
Tenders shall remain valid.  22-00217

ЈАВНИ КОНКУРСИЈАВНИ КОНКУРСИ

РЕГУЛАТОРНО ТЕЛO ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ, САВЕТ, 
на основу члана 96. став 2. Закона о електронским медијима („Службени 
гласник РС”, бр. 83/14 и 6/16  – др. закон), објављује

 – Листу подносилаца пријаве на јавни конкурс за издавање дозволе 
за пружање медијске услуге радија путем аналогног преноса, објављеног у 
„Службеном гласнику РС”, број 80/21 дана 13. августа 2021. године, чије 
су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року.

Листа се објављује по зони покривања за коју је јавни конкурс рас-
писан, и то:

Рр 20 (Сомбор, Апатин)
Рр 20-1/21 NS Vid Media д.о.о., Нови Сад  – Радио Сомбор 97,5
Савет Регулаторног тела за електронске медије обавиће јавни разго-

вор са наведеним подносиоцем пријаве пре одлучивања о издавању дозво-
ла за пружање медијске услуге радија. Подносилац пријаве је дужан да се 
одазову позиву на јавни разговор.

Савет Регулаторног тела за електронске медије ће, након разматрања 
пријаве са објављене листе као и услова и критеријума за добијање дозво-
ле за пружање медијских услуга прописаних у Правилнику о минималним 
условима за пружање медијске услуге и критеријумима за одлучивање у 
поступку издавања дозволе за пружање медијске услуге на основу јавног 
конкурса („Службени гласник РС”, број 46/16), донети решење на основу 
члана 96. Закона о електронским медијима.  22-00102

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ, Краљице Наталије 43, 
расписује конкурс за стицање звања и заснивање радног односа за: 

1. Два наставника у звању редовног професора за ужу научну област 
Српски језик, за рад са пуним радним временом;

Услови: Филолошки факултет  – Група за српски језик; Филозофски 
факултет  – одговарајућа група; научно звање  – доктор наука.

Уз пријаву на конкурс кандидати подносе биографију, диплому о 
завршеном факултету, доказ о стеченом академском и/или научном звању, 
списак објављених радова и саме радове. 

Пријаве се подносе Секретаријату Факултета у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
  АУ21-2145

ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ, ректор Универ-
зитета проф. др Братислав Мирић, на основу члана 75. став 1. Закона о ви-
соком образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 
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С А Д Р Ж А Ј
Јавни позиви  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  1
Јавни конкурси  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  1
Судски огласи   –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  3
Упис у судски регистар   –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  12
Обавештења правних и физичких лица   –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  14
Неважеће исправе  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  16
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06/20, 11/21 и 67/21) и члана 98. став 5. Статута Државног универзитета у 
Новом Пазару, расписује конкурс

 – за избор наставника и асистената, у одговарајућа наставно-научна 
звања, ради стицања услова за заснивање радног односа, а у оквиру утвр-
ђених научних области на следећим депармтанима:

1. Департман за филолошке науке:
 – 1 наставник на студијском програму Српска књижевност и језик, 

ужа научна област Српска књижевност и јужнословенске књижевности,
2. Департман за природно-математичке науке:
 – 1 наставник на студијском програму Хемија, за ужу научну област 

Неорганска хемија,
 – 1 наставник на студијском програму Биологија, за ужу научну 

област Функционална биологија,
 – 2 асиситента на студијском програму Математика. 
3. Департман за техничко-технолошке науке:
 – 1 наставник на студијском програму Архитектура, за ужу научну 

област Урбанизам и просторно планирање,
 – 1 наставник на студијском програму Рачунарска техника, за ужу 

научну област Рачунарска техника и информатика,
 – 1 асистент на студијском програму Рачунарска техника,
 – 1 асистент на студијском програму Грађевинарство. 
4. Департман за биомедицинске науке:
 – 1 наставник на студијском програму Рехабилитација, за ужу научну 

област Физикална медицина и рехабилитација,
 – 2 асистента на студијском програму Спорт и физичко васпитање. 
Поред општих услова предвиђених Законом о високом образовању 

Републике Србије и Статутом Државног универзитета у Новом Пазару, 
кандидати треба да испуњавају и услове дефинисане „Правилником о на-
чину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника и 
сарадника на Државном универзитету у Новом Пазару”, а који су доступни 
на сајту Универзитета.

Потребу Универзитета за заснивање радног односа са пуним или 
непуним радним временом, односно ангажовања изабраних наставника у 
утврђеним научним областима на наведеним студијским програмима одре-
ђује Сенат Државног универзитета у Новом Пазару на иницијативу Већа 
департмана којем одговарајући студијски програм припада. 

Уколико пријављени кандидат не задовољава услове уже научне 
области за коју Универзитет има потребу, његова пријава неће се разма-
трати.

Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:
 – извод из матичне књиге рођених,
 – уверење о држављанству,
 – дипломе о стеченом образовању,
 – уверење да су студијски програми, на којима је кандидат стекао 

дипломе акредитовани и да je високошколска установа имала дозволу за 
рад у време уписа и завршетка студија,

 – биографске податке, списак објављених радова и податке о учешћу 
на стручним и научним скуповима и конференцијама, у папирној и елек-
тронској форми,

 – сепарате објављених радова у папирној и електронској форми, с 
тим да радови морају бити хиперлинковани,

 – уверење да кандидат није под истрагом,
 – уверење да није кривично осуђиван. 
Пријаве са прилозима кандидати подносе на адресу: Државни уни-

верзитет у Новом Пазару, Вука Караџића 9, 36300 Нови Пазар, са назнаком 
„Пријава на конкурс за избор у звање”.

Некомплетне пријаве неће се узимати у разматрање.
Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.  АУ21-2106

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КЊАЖЕВАЦ, Управ-
ни одбор, на основу члана 54. став 5. Закона о ученичком и студентском 
стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 55/13, 27/18  – други закон и 
10/19), објављује јавни конкурс

 – за именовање директора Дома ученика средњих школа Књажевац у 
Књажевцу на мандатни период од четири године.

Поред општих услова кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 53. ст. 2, 3. и 6. Закона о ученичком и студентском стандарду, и то:

 – да има високо образовање стечено на студијама другог степена или 
високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири го-
дине по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године;

 – да има најмање пет година радног искуства са високим образовањем;
 – да није правоснажном пресудом осуђен за кривично дело за које је 

изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца или 
које је осуђивано за: кривично дело насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвње-
ње; за кривично дело примања мита или давања мита; за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, ни лице за које је, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање;

 – да му нује изречена мера заштите од насиља у породици.
Уз пријаву на јавни конкурс кандидат треба да приложи (обавезно):
 – извод из матичне књиге рођених (нови са холограмом);
 – уверење о држављанству (не старије од шест месеци у моменту 

подношења пријаве);
 – лекарско уверење, одговарајуће за заснивање радног односа на овом 

радном месту (не старије од шест месеци у моменту подношења пријаве);
 – оверену фотокопију дипломе о високом образовању;
 – радну биографију (уобичајена  – слободна форма);
 – потврду о радном искуству са високом стручном спремом (издају 

претходни послодавци);
 – потврде/уверења да није осуђиван за напред наведена кривична 

дела и то:
 – уверење да није осуђиван (издаје МУП);
 – уверење да се не води кривични поступак (издаје Виши суд);
 – уверење да се не води истрага и да није подигнута оптужница (из-

даје Више јавно тужилаштво);
 – уверење да није покренут кривични поступак сходно члану 7. ст. 1. 

до 5. Законика о кривичном поступку (издаје Основно јавно тужилаштво);
(Наведене потврде/уверења морају бити издате након објављивања 

овог јавног конкурса).
 – потврду/уверење да није изречена мера заштите од насиља у по-

родици (издаје Основни суд  – мора бити издата након објављивања овог 
јавног конкурса).

Поред наведеног потребно је да кандидат достави и оквирни план 
рада. План рада мора садржати осврт на унапређење рада Установе у пла-
нираном мандатном периоду.

Комисија задржава право да приликом избора кандидата предност 
додели следећим кандидатима: који су радили на руководећим позицијама 
у установама ученичког и студентског стандарда (директор, помоћник ди-
ректора, управник), који су радили на руководећим функцијама у устано-
вама које се финансирају из Буџета (предност Буџет Р. Србије у последњих 
10 година), који су у претходних пет година радили у просвети (у образов-
ним и васпитним установама) у Р. Србији на радном месту за које се за-
хтева висока стручна спрема. За наведено доставити одговарајуће потврде/
доказе уз пријаву.

Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве са потпуном документацијом доставити посредно или непо-

средно, у затвореној коверти са назнаком: „не отварати“, на адресу: Дом 
ученика средњих школа Књажевац  – Комисија за избор директора Дома 
 –19350 Књажевац, Капларова 10.

  АУ21-2107

ДОМ ЗА ДЕЦУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ „КОЛЕВКА”, СУБОТИ-
ЦА, на основу чл. 124. и 133. Закона о социјалној заштити („Службени 
гласник РС”, број 24/11), чл. 50 –63. и 74 –76. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС”, бр. 113/17, 95/18, 86/19 и 157/20) и чл. 30, 31, 
36, 37, 40. и 41. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 
15/16 и 88/19), Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора 
Дома за децу ометену у развоју „Колевка”, Суботица, Јаше Игњатовића 6, 
ПИБ 100958662, а по Одлуци Управног одбора, број 01-2369/21 од 28. де-
цембра 2021. године расписује јавни конкурс

 – за избор директора.
Право учешћа на јавном конкурсу за избор директора Дома за децу 

ометену у развоју „Колевка” Суботица, Јаше Игњатовића 6, има лице која 
испуњава следеће услове:

 – да је држављанин Републике Србије;
 – да је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер 

академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године;

 – да поседује одговарајући академски односно стручни назив утвр-
ђен у области правних, психолошких, педагошких и андрагошких наука, 
специјалне едукације и рехабилитације, социолошких, политичких, еко-
номских или медицинских наука;

 – да има најмање пет година радног искуства у струци;
 – да није осуђиван за кривично дело за које је изречена безусловна 

казна затвора у трајању од најмање три месеца или које је осуђено за: кри-
вично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвњење; за кривично дело при-
мања мита или давања мита; за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, ни лице за које је, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање;

 – да му није изречена мера заштите од насиља у породици;
 – да се у тренутку подношења пријаве против кандидата не води кри-

вични поступак.
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Кандидат за директора Дома за децу ометену у развоју „Колевка” 

обавезан је да приликом подношења пријаве на јавни конкурс поднесе сле-
деће доказе:

 – извод из матичне књиге рођених  – оригинал;
 – уверење о држављанству  – оригинал;
 – диплому и уверење о стеченој врсти и степену образовању  – ориги-

нал на увид, прилог фотокопија дипломе или уверења о завршеном факул-
тету, оверено код нотара;

 – потврду о радном искуству у струци  – оригинал, потврду издаје 
послодавац код кога је кандидат стекао радно искуство, потврда мора бити 
оверена печатом и потписана од стране одговорног лица;

 – потврду о неосуђиваности  – оригинал, издаје надлежна ПУ;
 – потврду да се против кандидата не води кривични поступак  – ори-

гинал, издаје надлежни суд;
 – Програм рада установе за мандатни период фебруар 2022. –фебруар 

2026.  – оригинал.
Место рада: Суботица, Јаше Игњатовића 6.

Сви докази прилажу се према упутству, у оригуналу или овереној 
фотокопији. Овера се врши код нотара или у надлежном суду. Управни од-
бор ће по достављању конкурсне документације кандидата извршити про-
веру оспособљености, знања и вештина кандидата.

Пријаве се достављају у року од 10 дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. Текст јавног конкурса ће бити 
објављен на сајту установе и у дневним новинама које излазе на целој 
територији РС, али се рокови за пријаву рачунају од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.

Пријава на јавни конкурс, са личном и радном биографијом и до-
казима о испуњености услова се шаљу у затвореној коверти, поштом или 
лично на адресу установе, Суботица, Јаше Игњатовића 6, са назнаком: „За 
јавни конкурс за избор директора Дома за децу ометену у развоју ’Колевка’ 
Суботица  – не отварај”, уз навођење имена и презимена кандидата, адресе 
становања, и контакт телефона.

Подаци о лицу које је задужено за давање обавештења: Игор Ман-
дић, секретар, 0648473065.  22-00133

СУДСКИ ОГЛАСИСУДСКИ ОГЛАСИ

ВИШИ СУД У ЈАГОДИНИ

Виши суд у Јагодини, судија Оливера Живорадовић, 
у правној ствари предлагача Александра Јовановића из 
Јагодине, Капетана Коче 38, чији је пуномоћник Небој-
ша М. Миленковић, адвокат из Јагодине, против против-
ника предлагача Стојанке Шишић из Швајцарске, сада 
непознатог пребивалишта, ради признања стране судске 
одлуке, 20. децембра 2021. године, издаје оглас.

Решењем овог суда 5Р. број 115/21 од 20. децембра 
2021. године, на основу члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП-а, 
постављен је адвокат Владимир Весић из Јагодине, за 
привременог заступника противнику предлагача Сто-
јанки Шишић из Швајцарске, сада непознатог пребива-
лишта, у правној ствари која се води код овог суда по 
предлогу предлагача Александра Јовановића из Јагоди-
не, ради признања стране судске одлуке.

Истим решењем одређено је да ће привремени за-
ступник у овом поступку вршити сва права и дужности 
законског заступника све док се противник предлагача 
или његов пуномоћник не појаве пред судом или док 
орган старатељства не постави стараоца противнику 
предлагача.

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

5. Р. број 115/21  – Из Вишег суда у Јагодини.
  22-00305

ВИШИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ

Виши суд у Пожаревцу, у предмету 2 Р број 116/21 у 
коме је захтев за признање стране судске одлуке поднео 
пуномоћник предлагача Ристе Горанчића из Малте, адво-
кат Драгиша Миладиновић из Жабара, против противни-
ка предлагача Марије Александровне Константинове из 
Русије, сада на непознатој адреси, донео је решење 2 Р 
број 116/21 дана 23. децембра 2021. године, којим је про-
тивнику предлагача Марији Александровној Константи-
новој, сада непознатог пребивалишта на основу члана 
81. став 2. тачка 4. ЗПП у вези са чланом 30. став 2. ЗВП 
поставио привременог заступника адвоката Зорана Рупа-
ра из Пожаревца, који ће га заступати у овом поступку.

Привремени заступник заступаће противника пре-
длагача у поступку све док се противник предлагача или 
његов пуномоћник не појаве пред судом или док орган 
старатељства не обавести суд да је поставио старатеља.

2. Р. број 116/21  – Из Вишег суда у Пожаревцу.
  22-00461

Виши суд у Пожаревцу, у предмету 2 Р 30/21 у 
коме је захтев за признање стране судске одлуке поднео 
пуномоћник предлагача Жаклине Јанићијевић из Куче-
ва адв. Милан Д. Мратић из Кучева, против противника 
предлагача Waltera Janićijevića из Кучева, непознатог 
пребивалишта, донео је решење 2 Р 30/21 дана 23. де-
цембра 2021. године, којим је противнику предлагача 
Waltera Janićijevića из Кучева на основу члана 81. став 
2. тачка 4. ЗПП у вези члана 30. став 2. ЗВП поставио 
привременог заступника адвоката Мају Скочајић из По-
жаревца, који ће га заступати у овом поступку.

Привремени заступник заступаће противника пре-
длагача у поступку све док се противник предлагача или 
његов пуномоћник не појаве пред судом или док орган 
старатељства не обавести суд да је поставио старатеља.

2. Р. број 30/21  – Из Вишег суда у Пожаревцу.
  22-00462

Виши суд у Пожаревцу, у предмету 2 Р број 83/21 у 
коме је захтев за признање стране судске одлуке поднео 
пуномоћник предлагача Јелене Живадиновић из Пожа-
ревца, адвокат Драган Сокнић из Пожаревца, против 
противника предлагача Turker Mattias из Содертаља, 
Стокхолм, Шведска, непознатог пребивалишта, до-
нео је решење 2 Р број 83/21 дана 23. децембра 2021. 
године, којим је противнику предлагача Turker Mattias 
на основу члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП, а у вези са 
чланом 30. став 2. ЗВП поставио привременог заступ-
ника адвоката Немању Рачића из Пожаревца, који ће га 
заступати у овом поступку.

Привремени заступник заступаће противника пре-
длагача у поступку све док се противник предлагача 
или његов пуномоћник не појаве пред судом или док 
орган старатељства не обавести суд да је поставио ста-
ратеља.

2. Р. број 83/21  – Из Вишег суда у Пожаревцу.
  22-00463

Виши суд у Пожаревцу, у предмету 1 Р број 131/19 
у коме је захтев за признање стране судске одлуке под-
нела предлагач Јовић Сања из Маљуревца, против про-
тивника предлагача Јовић Мирослава из Ниша, са бо-
равиштем у Аустрији, донео је решење 1 Р број 131/19 
дана 25. новембра 2021. године, којим је противнику 
предлагача Јовић Мирославу на основу члана 81. став 
2. тачка 5. ЗПП у вези члана 30. став 2. ЗВП поставио 
привременог заступника адвоката Зорана Милановића 
из Пожаревца, који ће га заступати у овом поступку.

Привремени заступник заступаће противника пре-
длагача у поступку све док се противник предлагача 
или његов пуномоћник не појаве пред судом или док 
орган старатељства не обавести суд да је поставио ста-
ратеља.

1. Р. број 131/19  – Из Вишег суда у Пожаревцу.
  22-00464

ВИШИ СУД У СУБОТИЦИ

Виши суд у Суботици по судији Олги Јоксимовић, 
у правној ствари тужиоца Лековић Ћазима из Режевића, 
Тутин б.б., чији је пуномоћник адвокат Олга Бажо из 
Суботице, против тужених Димовић Лидије из Сенте, Јо-
жефа Атиле 80 и млт. Димовић Софије из Сенте, Јожефа 
Атиле 80, коју заступа законски заступник мајка Димовић 
Лидија са исте адресе, које обе заступа пуномоћник адво-
кат Ђорђевић Зоран из Сенте и туженог Рикелт Рихарда 
сада на непознатој адреси, ради утврђења и оспоравања 
очинства, 8. децембра 2021. године, донео је оглас.

Виши суд у Суботици је решењем пословни број 
10 П2. број 9/21 од 8. децембра 2021. године поставио 
за привременог заступника туженом Рикелт Рихарду, 
Бата Адриенне, адвоката из Суботице, на основу члана 
81. став 2. тачка 4. Закона о парничном поступку, јер је 
пребивалиште туженог непознато, а тужени нема пуно-
моћника.

Привремени заступник, адвокат Бата Адриенне, 
ће заступати туженог и предузимати парничне радње у 
поступку, све док се тужени или његов пуномоћник не 
појаве пред судом или док орган старатељства не обаве-
сти суд да је поставио старатеља.

10. П2. број 9/21  – Из Основног суда у Суботици.
  22-00578

ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

Трећи основни суд у Београду је решењем од 21. 
јунa 2021. године на основу члана 81. став 2. тачка 4. 

ЗПП-а, туженом Братиславу Смиљковићу који је непо-
знатог боравишта и пребивалишта поставио привреме-
ног заступника адвоката Милоша Гајовића из Београда, 
Булевар деспота Стефана 25.

Постављени привремени заступник заступаће 
туженом пред Трећим основним судом у Београду у 
предмету 29 П. број 638/15 све док се тужени или његов 
пуномоћник не појаве пред судом, односно док надле-
жни орган старатељства не обавести суд да је туженом 
поставио стараоца.

29. П. број 638/15  – Из Трећег основног суда у Бео-
граду.  АУ21-2034

Трећи основни суд у Београду, судија Милица Ива-
новић, као председник већа, у парници тужиоца Мари-
је Трикић из Београда, Мајора Зорана Радосављевића 
325К, чији је пуномоћник Марија Станковић, адвокат 
из Београда, Лединачка 2, против туженог Шурбек Си-
нише, непознатог боравишта, ради развода брака, донео 
је 7. децембра 2021. године, решење којим се туженом 
поставља привремени заступник адвокат Лазић Зорка 
из Младеновца, Црквена 28а, јер је боравиште туженог 
непознато, а тужени нема пуномоћника.

Привремени заступник има у овом поступку сва 
права законског заступника који ће вршити све док се 
тужени или његов пуномоћник не појаве пред судом, 
односно дoк орган старатељства не обавести суд да је 
поставио стараоца.

5. П2. број 878/21  – Из Трећег основног суда у Бео-
граду.  АУ21-2035

ОСНОВНИ СУД У АРАНЂЕЛОВЦУ 
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У ТОПОЛИ

Основни суд у Аранђеловцу, Судска јединица у То-
поли, у предмету Ⅰ-7-Р2.15/21, и то судија Живослав Ку-
змић у предмету предлагача Лугоњић Радослава из То-
поле, Крагујевачка 97, ради проглашења несталог лица 
за умрло Лугоњић (Данило) Живојина из Д. Трнаве, на 
основу члана 61. ЗВП-а, издаје оглас.

Пред Основним судом у Аранђеловцу, Судској је-
диници у Тoполи, у току је поступак по предлогу пре-
длагача Лугоњић Радослава из Тополе, ради проглаше-
ња несталог лица за умрло Лугоњић (Данило) Живојина 
из Д. Трнаве, рођеног 14. августа 1920. године, у Д. Тр-
нави, од оца Данила и мајке Сибинке, а који је према 
наводима из предлога нестао у току рaтних дејстава у 
Другом светском рату и никада се није вратио кући и 
нико од најближих сродника нема сазнања о њему.

Основни суд у Аранђеловцу, Судска јединица у 
Тополи, позива сва лица која нешто знају о животу и 
смрти Лугоњић Живојина из Д. Трнаве, да у року од 
три месеца од објављивања овог огласа у „Службеном 
гласнику Републике Србије”, јаве о томе овом суду. По 
истеку наведеног рока суд ће донети решење о прогла-
шењу несталог лица за умрлог.

Ⅰ-7 Р2. број 15/21  – Из Основног суда у Аранђелов-
цу, Судска јединица у Тополи.  АУ21-2029

ОСНОВНИ СУД У БЕЧЕЈУ

Основни суд у Бечеју, поступајући по судији Гора-
ну Љ. Чимбуровићу, у ванпарничном предмету предла-
гача Јовановић Монике из Бечеја, коју заступа адвокат 
Александар Марков из Бечеја, против противника пре-
длагача Сабо Ерике са последњим познатим пребива-
лиштем у Молу, сада непознатог пребивалишта и бора-
вишта, ради деобе непокретности, доноси 6. децембра 
2021. године решење.
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и места боравка  – Сабо Ерики поставља се привремени 
заступник Светлана Главашки, адвокат из Бечеја.

Р1. број 33/2021  – Из Основног суда у Бечеју.
  АУ21-2152

ОСНОВНИ СУД У БЕЧЕЈУ 
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У НОВОМ БЕЧЕЈУ

Основни суд у Бечеју, Судска јединица у Новом 
Бечеју, по судији Гордани Влашкалин, као судији по-
јединцу, у правној ствари тужиоца АДО ДДОР Нови 
Сад, филијала Зрењанин, кога заступа Душан Драго-
љић, дипл. правник са положеним правосудним испи-
том, против туженог Месар Срђана из Новог Бечеја, 
непознатог места боравишта, ради регресног дуга, 
решењем број Ⅰ-4-П. 1160/21 од 24. децембра 2021. го-
дине, поставио је туженом за привременог заступника 
Николу Арсенова, адвоката из Новог Бечеја.

Привремени заступник ће заступати туженог у 
овој парници све док се тужени или његов пуномоћник 
не појаве пред судом, односно док орган старатељства 
не обавести суд да је поставио стараоца.

Ⅰ 4. П. број 1160/21  – Из Основног суда у Бечеју, 
Судска јединица у Новом Бечеју.  22-00318

ОСНОВНИ СУД У БОРУ

Основни суд у Бору као парнични по председни-
ку већа судији Драгици Стојановић, у правној ствари 
тужиље Irene Iancu из Бора, против туженог Gabriel 
Alexandru Iancu из Румуније, сада на непознатој адреси 
у Шкотској, ради развода брака, поставио је туженом 
привременог заступника адвоката Добринку Видој-
ковић из Бора, јер се достављање туженом није могло 
извршити а туженик нема пуномоћника.

Привремени заступник заступаће туженог у пред-
њој правној ствари док се тужени или његов пуно-
моћник не појаве пред судом односно док Центар за 
социјални рад у Бору не обавести суд да је туженом 
поставио старатеља.

П2. број 276/21  – Из Основног суда у Бору.
  22-00582

ОСНОВНИ СУД У БРУСУ 
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У АЛЕКСАНДРОВЦУ

Решењем овог суда Пл. број 36/19 од 9. децембра 
2021. године на основу члана 81. став 1. тачка 5. ЗПП-а, 
туженом Александру Милетићу постављен је адвокат 
по службеној дужности због непознате адресе туженог, 
а све док се тужени не појави и његова адреса не буде 
позната.

Пл. број 36/19  – Из Основног суда у Брусу, Судска 
јединица у Александровцу.  22-00357

ОСНОВНИ СУД У БУЈАНОВЦУ

Основни суд у Бујановцу, судија Весна Златковић, 
у ванпарничном поступку по предлогу предлагача Ха-
лити Мухабере из Прешева, Рамиз Садику 12, коју за-
ступа пуномоћник Назим Фазлиу, адвокат из Прешева, 
ради доказивања смрти сада покојног Исмаили Џафера 
бив. из Прешева, на основу члана 61. Закона о ванпар-
ничном поступку, 28. децембра 2021. године, издаје 
оглас.

Пред Основним судом у Бујановцу у току је ван-
парнични поступак по предлогу предлагача Халити 
Мухабере из Прешева, кога заступа пуномоћник Назим 
Фазлиу, адвокат из Прешева, ради доказивања смрти 
сада покојног Исмаили Џафера бив. из Прешева, рође-
ног 7. марта 1948. године у Прешево, од оца Нијази и 
мајке Хакиље, који је према наводима предлагача умро 
26. децембра 2020. године у Прешеву али чињеница 
смрти није уписана у матичну књигу умрлих.

Основни суд у Бујановцу позива сва лица која нешто 
знају о животу Исмаили Џафера, да у року од 15 дана од 
дана објављивања огласа обавесте о томе овај суд.

По истеку наведеног рока суд ће одлучити о пре-
длогу.

Р2. број 40/21  – Из Основног суда у Бујановцу.
  22-00344

Основни суд у Бујановцу, судија Весна Златко-
вић, у ванпарничном поступку по предлогу предлага-
ча Адеми Адема из села Илинце, oпштина Прешево, 
кога заступа пуномоћник Мехмети Решат, адвокат из 
Прешева, ради доказивања смрти сада покојног Аде-
ми Асана бив. из села Илинце, oпштина Прешево, на 

основу члана 61. Закона о ванпарничном поступку, 28. 
децембра 2021. године, издаје оглас.

Пред Основним судом у Бујановцу у току је ван-
парнични поступак по предлогу предлагача Адеми 
Адема из села Илинце, oпштина Прешево, кога заступа 
пуномоћник Мехмети Решат, адвокат из Прешева, ради 
доказивања смрти сада покојног Адеми Асана бив. из 
села Илинце, oпштина Прешево, рођеног 25. новембра 
1918. у селу Илинце, oпштина Прешево, од оца Шери-
фе и мајке Фазиле, који је према наводима предлагача 
умро 15. новембра 2021. године у селу Илинце, oпшти-
на Прешево али чињеница смрти није уписана у матич-
ну књигу умрлих.

Основни суд у Бујановцу позива сва лица која не-
што знају о животу Адеми Асана, да у року од 15 дана 
од дана објављивања огласа обавесте о томе овај суд.

По истеку наведеног рока суд ће одлучити о пре-
длогу.

Р2. број 38/21  – Из Основног суда у Бујановцу.
  22-00345

ОСНОВНИ СУД У ВАЉЕВУ

Основни суд у Ваљеву, судија Гордана Лазаревић у 
парници тужиоца Поповић Милијана из Ваљева, Оби-
лазни пут б.б., ЈМБГ 0110950770058, којег заступа адв. 
Славица Радоичић из Ваљева, против туженог Мило-
вана Ћосића из Ваљева, Насеље Ослободиоци Ваљева 
57 стан 2, ЈМБГ 2807981770046, са боравиштем у Ру-
сији на непознатој адреси, ради дуга, вредност спора 
1.200.000,00 динара, донео је ван главне расправе 22. 
новембра 2021. године решење.

Адвокт Невена Мићић из Ваљева, Војводе Миши-
ћа 41, поставља се за привременог заступника туженом 
Миловану Ћосићу из Ваљева, Насеље Ослободиоци 57, 
стан 2, са привременим боравиштем у Русији на непо-
знатој адреси.

Привремени заступник има у поступку сва права и 
дужности законског заступника.

Привремени заступник предузима парничне 
радње у поступку све док се странка, њен законски 
заступник или пуномоћник не појави пред судом или 
док орган старатељства не обавести суд да је поставио 
старатеља.

5. П. брoj 878/21  – Из Основног суда у Ваљеву.
  АУ21-2030

ОСНОВНИ СУД У ВРБАСУ

Основни суд у Врбасу, судија Милан Дебељачки 
као председник већа, у правној ствари тужиоца Боја-
на Јеремића из Змајева, Симе Шолаје 6, против туже-
не Марине Јеремић из Змајева, Симе Шолаје 6, сада 
на непознатој адреси боравишта у иностранству, ради 
измене одлуке о вршењу родитељског права, поставио 
је туженој Марини Јеремић привременог заступника 
адвоката Луку Видовића из Врбаса, на основу члана 
81. Закона о парничном поступку, јер би редован по-
ступак око постављања законског заступника туженој 
трајао дуго, а туженој Марини Јеремић достава није 
могла да се изврши јер се налази на непознатој адреси 
у иностранству.

Привремени заступник врши права и дужности 
законског заступника и заступа тужене у овој правној 
ствари све док се тужени или његов пуномоћник не по-
јаве пред судом или док орган старатељства не обаве-
сти суд да је поставио старатеља.

7. П2. број 338/21  – Из Основног суда у Врбасу.
  22-00254

ОСНОВНИ СУД У ЈАГОДИНИ

Основни суд у Јагодини, првостепени парнични, 
судија Дејана Миловановић, као судија појединац, у 
правној ствари тужиоца Компанија „Дунав осигурање” 
а.д.о. Београд, Главна филијала осигурања Јагодина, 
против туженог Стефана Краснића из Зајечара, сада 
непознатог пребивалишта, ради дуга, решењем 4П. 
брoj 1370/21 од 6. децембра 2021. године, поставио је 
туженом Стефану Краснићу привременог заступника 
адвоката Душана Гашића из Јагодине, који ће заступа-
ти туженог у овој парници све док се тужени не поја-
ви пред судом или не постави другог пуномоћника и о 
томе не обавести суд или док му орган старатељства не 
постави стараоца.

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Ре-
публике Србије”, на огласној табли суда и на интернет 
страници суда.

4. П. брoj 1370/21  – Из Основног суда у Јагодини.
  АУ21-2028

ОСНОВНИ СУД У КРAГУЈЕВЦУ

Основни суд у Крагујевцу у парници по тужби 
тужиоца Станислава Пантовића из Крагујевца, Влади-
ке Николаја Велимировића 1/20, чији је пуномоћник 
Немања Марковић, адв. из Крагујевца, против тужене 
Марије Ивковић из Крагујевца, Љубићска 17, ЈМБГ 
2104985725028, сада на непознатој адреси, ради дуга, 
туженој Марији Ивковић из Крагујевца поставио је 
привременог заступника решењем П-7206/21 од 21. 
децембра 2021. године. За привременог заступника је 
одређен адвокат Горан Брдар из Крагујевца. Привреме-
ни зaступник туженог вршиће свa прaвa и дужности у 
име и зa рaчун тужене Марије Ивковић из Крагујевца, 
у овој парници, све док се тужена Марија Ивковић или 
њен пуномоћник не појaве пред судом, односно док ор-
гaн стaрaтељствa не обaвести суд дa је постaвио туже-
ном стaрaоцa зa посебне случaјеве. 

4. П. број 7206/21  – Из Основног суда у Крагујевцу.
  АУ21-2037

ОСНОВНИ СУД У КРУШЕВЦУ

Решењем Основног суда у Крушевцу СУ ⅤⅠⅠⅠ-39-
80/21 П. бр. 2809/20 од 28. децембра 2021. године на 
основу одредаба члана 81. ст. 1. и 2. тачка 4. у вези чл. 
82. и 83. Закона о парничном поступку, постављен је 
за привременог старатеља туженој Томанић Милици из 
Крушевца, сада на непознатој адреси, за привременог 
заступника адв. Андријана Ђинђић из Крушевца.

Привремени заступник ће туженог заступати у по-
ступку све док се тужена не појави пред судом и имаће 
сва права и дужности законског заступника и предузи-
маће све парничне радње, све док се тужени не појави 
пред судом или обавести суд да је поставила другог 
пуномоћника.

1. П. број 2809/20  – Из Основног суда у Крушевцу.
  22-00370

Основни суд у Крушевцу, по судији Драгани 
Јанковић, судији појединцу у поступку ради накнаде 
штете тужиоца Саше Ђорђевића из Ваљева, Бошка 
Станојевића 10, кога у поступку заступа пуномоћник, 
адвокат Никола М. Јанковић из Новог Београда против 
туженог Далибора Видојевића из Крушевца, Јашички 
пут 1, ЈМБГ 2602985781033 сада на непознатој адреси, 
коме се поставља привремени заступник, адвокат Бојан 
Ђокић из Крушевца, с обзиром да туженом доставља-
ње тужбе није могло да се изврши, на основу члана 81. 
став 2. тачка 5, у вези чл. 82. и 83. ЗПП-а, постављени 
заступник ће заступати туженог све док се не појави 
пред судом или именује другог пуномоћника.

П. број 9834/21  – Из Основног суда у Крушевцу.
  22-00498

Решењем Основног суда у Крушевцу 1 П2 бр. 
251/21 од 20. децембра 2021. године на оснвоу одреда-
ба члана 81. ст. 1. и 2. тачка 4 у вези чл. 82. и 83.Закона 
о парничном поступку, постављен је за привременог 
старатеља Стефану Ђокићу из Каоника сада на непо-
знатој адреси, за привременог заступника адв. Војин 
Стојковић из Крушевца.

Привремени заступник ће туженог заступати у по-
ступку све док се тужена не појави пред судом и имаће 
сва права и дужности законског заступника и предузи-
маће све парничне радње, све док се тужени не појави 
пред судом или обавести суд да је поставила другог 
пуномоћника.

1. П2. број 251/21  – Из Основног суда у Крушевцу.
  22-00535

ОСНОВНИ СУД У ЛОЗНИЦИ

Основни суд у Лозници, судија Саша Арсенић, у 
ванпарничном поступку по предлогу предлагача Сла-
ђане Марковић из Лознице, Георгија Јакшића 19/3, 
чији је пуномоћник адв. Душан Владић из Лознице, В. 
Зечевића 14, ради амортизације  – поништаја исправе, 
издаје оглас.

Основни суд у Лозници, позива сва лица која по-
седују оригинал извештај ДП Пројектинвест Лозница 
 – Предузеће за пројектовање и инжињеринг „Пројект 
инвест” са ПО у Лозници број 23/2001 од 24. септембра 
2001. године, која је издата од Предузеће за пројектова-
ње и инжењеринг „Пројект инвест” са ПО у Лозници 
да известе суд у року од 60 дана, јер ће у супротном, 
по протеку рока наведени оригинал извештај бити по-
ништен.

Истовремено се позива свако ко има наведени ори-
гинал извештај, да покаже исти или извести суд о лицу 
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и пребивалишту лица које држи извештај, с тим да ће 
се извештај судски поништити, ако се у остављеном 
року предметни извештај не пријави суду, или се не 
стави приговор против предлога за поништај наведеног 
оригинал извештаја.

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

Р3. број 166/2021  – Из Основног суда у Лозници.
  22-00434

Основни суд у Лозници, судија Саша Арсенић, 
у ванпарничном поступку по предлогу предлагача 
Privredno društvo za trgovinu i posredovanje Sanol S 
d.o.o. Beograd, Булевар Михајла Пупина 10д, спрат 
3, број стана ПП 32, чији је пуномоћник адв. Драган 
Миловановић из Београда, Краља Милана 33, против 
противника предлагача Апотекарска установа Лозница, 
Лозница, Болничка 65, ради поништаја менице издаје 
оглас.

Основни суд у Лозници, позива сва лица која по-
седују исправу бланко-меницу која је издата од правног 
лица Privredno društvo za trgovinu i posredovanje Sanol S 
d.o.o. Beograd, Булевар Михајла Пупина 10д, серијски 
број АС4449602 регистрована, 28. маја 2018. године, да 
известе суд у року од 60 дана, јер ће у супротном, по 
протеку рока наведена меница бити поништена.

Истовремено се позива свако ко има наведену ме-
ницу, да покаже исту или извести суд о лицу и преби-
валишту лица које држи меницу, с тим да ће се исправа 
судски поништити, ако се у остављеном року предмет-
на исправа не пријави суду, или се не стави приговор 
против предлога за поништај наведене бланко менице.

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

Р3. број 8/21  – Из Основног суда у Лозници.
  22-00499

ОСНОВНИ СУД У МЛАДЕНОВЦУ

Основни суд у Младеновцу, судија Небојша Васић 
у ванпарничном поступку предлагача „Електрошума-
дија предузеће за производњу расклопних уређаја и 
постројења” д.о.о. Младеновац из Младеновца, Савића 
млин 2, чији је пуномоћник адвокат Александар Обра-
довић из Београда, Светогорска 22, против противника 
предлагача „Marsteel Trgovina in Storive” д.о.о. из Сло-
веније, Naklo, Cesta na okroglo 7 3307417000 Slovenija, 
ради поништавања исправе, а у смислу одредби члана 
200. Закона о парничном поступку, 24. децембра 2021. 
године издаје оглас.

Покреће се поступак амортизације  – поништаја 
бланко меница серијског броја АВ2314977 регистро-
ване 23. априла 2012. године у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије преко „Комерци-
јалне банке” а.д. Београд издате од стране предлагача 
„Електрошумадија предузеће за производњу расклопих 
уређаја и постројења” д.о.о. Младеновац из Младе-
новца, Савића млин 2, матични број 20573651, ПИБ 
106299853.

У року од 60 дана од објављивања огласа у „Слу-
жбеном гласнику Републике Србије” (огласни рок) 
могу се поднети пријаве или приговори против предло-
га за поништења  – амортизације менице.

Уколико се у огласном року не стави приговор 
против предлога за поништење  –амортизацију меница, 
менице који су предмет овог поступка биће судски по-
ништени.

3. Р. број 179/21  – Из Основног суда у Младеновцу.
  22-00349

ОСНОВНИ СУД У НИШУ

Пред Основним судом у Нишу покренут је посту-
пак по предлогу предлагача Грубор Петра из Ниша, Је-
ронимова 31, као правног следбеника пок. Грубор Гора-
не, бив. из Ниша, Јеронимова 29, кога заступа адв. Ана 
Игић из Ниша, против противника предлагача „Аик 
Банка” а.д. Београд, ради проглашења чека неважећим 
који је издат од стране наведеног противника предла-
гача, и то:

 – чек серијског броја 26026880, номиналне 
вредности 5.000,00 динара, по текућем рачуну број 
105000040201087720, издатог 23. маја 2016. године од 
стране АИК банке а.д. Београд, комитенту пок. Грубор Го-
рани, бив. из Ниша, Јеронимова 29, а који чек је изгубљен.

Позивају се сва лица која држе означен чек да исти 
покажу или да известе суд о лицу и пребивалишту лица 
која држе наведену исправу, да се јаве Основном суду у 
Нишу, Вожда Карађорђа 23 у року од 60 дана који тече 

од објављивања овог огласа у „Службеном гласнику 
Републике Србије”, у коме се могу поднети пријаве или 
приговор против предлога.

Упозорава се дужник да по овом чеку не може пу-
новажно испунити своју обавезу, нити обновити или 
заменити чек, а ималац овог чека да не сме пренети 
права из истих, све док решење о поништењу исправа 
или о обустави поступка не постане правноснажно.

Означени чек ће се судски поништити ако се у 
огласном року са овим чеком нико не пријави суду или 
не стави приговор против предлога за поништење ове 
исправе.

4. Р3. број 211/21  – Из Основног суда у Нишу.
  22-00309

Решењем Основног суда у Нишу 11 П. број 
6864/20 од 5. новембра 2021. године у парници тужи-
оца Станковић Стојана из села Деваје, Витина, кога 
заступа адв. Марија Благојевић из Ниша, против ту-
женог PTVT TAXI DOO Поповац, Јабланичка 1а, сада 
непознатог седишта, чији је законски заступник Душан 
Јанковић из Ниша, Александра Петровић 24/1, сада не-
познатог боравишта, постављен је привремени заступ-
ник адв. Ђорђевић С. Горан из Ниша, који ће у име и 
за рачун туженог предузимати парничне радње у овој 
парници до појаве туженог или законског заступника 
туженог пред судом.

11. П. број 6864/20  – Из Основног суда у Нишу.
  22-00347

Основни суд у Нишу, као првостепени парнични, 
судија Зорица Јовановић, у правној ствари тужилаца 
Младеновић Војкана и Младеновић Мирјане, обоје из 
Ниша, које заступа адв. Биљана Бранковић из Ниша, 
против тужених Јовановски Весне из Куманова, Доне 
Божинов 12/9, Северна Македонија и Спасовски Зора-
на из Куманова, сада непознатог пребивалишта, ради 
дуга 30. августа 2021. године, издао је оглас.

Решењем Основног суда у Нишу 25П. брoj 6757/13 
од 9. јула 2021. године, на основу члана 81. ЗПП-а за 
привременог заступника друготуженом Спасовски Зо-
рану, сада непознатог пребивалишта, постављен је адв. 
Димитријевић Срђан из Ниша, Цвијићева 9, локал 2.

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

25. П. број 6757/12  – Из Основног суда у Ниша.
  22-00473

Пред Основним судом у Нишу у току је посту-
пак по предлогу предлагача Милоша Милошевића из 
Ниша, Војведе Мишића 1/7, кога заступа адв. Весели-
новић Снежана из Ниша, против противника предла-
гача АИК Банке а.д. Београд, Булевар Михајла Пупина 

115-Ђ, Београд, ради амортизације   – проглашења 
неважећих чекова који су издати од стране наведеног 
противника предлагача, и то:

 – чек серијског броја 20015061, номиналне вред-
ности од 5.000,00 динара, који је издат 4. јуна 2004 го-
дине, предлагачу овде Милошу Милошевићу из Ниша;

 – чек серијског броја 20015053, номиналне вред-
ности од 5.000,00 динара, који је издат 4. јуна 2004 го-
дине, предлагачу овде Милошу Милошевићу из Ниша.

Позивају се сва лица која држе означене чекове, да 
исте покажу или да известе суд о лицу и пребивалишту 
лица која држе наведене исправе, да се јаве Основном 
суду у Нишу, Вожда Карађорђа 23 у року од 60 дана 
који тече од дана објављивања овог огласа у „Службе-
ном гласнику Републике Србије”, у коме се могу подне-
ти пријаве или приговори против предлога.

Упозорава се Милош Милошевић из Ниша, да по 
овим чековима, не може пуноважно испунити своје 
обавезе нити обновити или заменити чекове, а ималац 
ових чекова, да не сме пренети права из истих, све док 
решење о поништењу исправа или о обустави поступка 
не постане правноснажно.

Означени чекови ће се судски поништити ако се у 
огласном року са овим чековима нико не пријави суду 
или не стави приговор против предлога за поништење 
ових исправа.

5. Р3. број 220/21  – Из Основног суда у Нишу.
  22-00532

Основни суд у Нишу, као ванпарнични, по судији 
Љубици Николић, поступајући по предлогу предлагача 

Соње Ђорђевић Цветановић из Ниша, Светозара Мар-
ковића 1/37, покренуо је поступак ради проглашења не-
сталог лица Братислава Ђорђевића из Ниша, за умрло, 
издаје оглас.

Пред овим судом у току је поступак по предло-
гу предлагача Соње Ђорђевић Цветановић из Ниша, 
Светозара Марковића 1/37, ради проглашења несталог 
лица Братислава Ђорђевића из Ниша, за умрло, рођен 
7. априла 1950. године у Нишу, од оца Вучка Ђорђе-
вића и мајке Слободанке Ђорђевић, рођ. Илић, рођеног 
брата предлагача, који је пре више од 40 година отишао 
да ради и живи у Немачкој, најпре у граду Лар, затим 
Пасау, и на крају град Кил, више година уназад био је 
нарушеног здравственог стања, имао је операцију оба 
кука, жучне кесе, глаукома на оба ока, чир на желудцу 
и на послетку леукемију. Последњи телефонски разго-
вор предлагач Соња Ђорђевић Цветановић имала је са 
својим братом Братиславом Ђорђевићем током 2012. 
године.

Основни суд у Нишу позива сва лица која нешто 
знају о смрти Братиславу Ђорђевићу или лица која 
било шта знају о његовом животу, да се у року од три 
месеца од дана објављивања овог огласа јаве Основном 
суду у Нишу, Вождова 23.

Уколико се суду у огласном року нико не јави, суд 
ће одлучити о предлогу предлагача Соње Ђорђевић 
Цветановић из Ниша.

1. Р2. број 145/21  – Из Основног суда у Нишу.
  22-00537

ОСНОВНИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ

Основни суд у Новом Пазару, као парнични, по 
судији Предрагу Живковићу, као председник већа, у 
правној ствари тужиоца Кристине Тудор (Весна Цура-
ковић) из Новог Пазара, Нурије Поздерца 132, ЈМБГ 
1109976787027 кога заступа пуномоћник Емир Калић, 
адвокат из Новог Пазара, против туженог Хесуса Сан-
тоса (Jesus Santos), из Швајцарске сада на непознатој 
адреси, ради развода брака, 31. децембра 2021. године, 
донео је оглас.

Решењем 3П2. број 778/21 од 31. децембра 2021. 
године, на основу члaна 81. став 1. тач. 4. и 5. ЗПП-а, 
постављен је адвокат Александар Маринковић из Но-
вог Пазара, за привременог заступника туженом Хесу-
су Сантосу (Jesus Santos), из Швајцарске на непознатој 
адреси.

Привремени заступник ће у овој парници вршити 
сва права и дужности законског заступника све док се 
тужена или њен заступник не појаве пред судом. 

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

3. П2. број 778/21  – Из Основног суда у Новом Па-
зару.  22-00364

Основни суд у Новом Пазару, по судији Јелени 
Сретковић, као председнику већа, у правној ствари 
тужиоца Ђерекарац Ерџана из Н. Пазара, кога заступа 
пун. Минић Данило адв. из Н. Пазара, против тужене 
Ђерекарац (Кајтази) Егзоне из Н.Пазара, сада на не-
познатој адреси, ради развода брака, 10. јануара 2022. 
године издаје оглас.

Решењем 11 П2. бр. 615/21 од 10. јануара 2022. го-
дине, на основу члана 81. ст. 1. и 2. тачка 5. ЗПП-а, по-
стављен је адвокат Мумџић Алиса из Новог Пазара, за 
привременог заступника туженој Ђерекарац (Кајтази) 
Егзони из Новог Пазара, сада на непознатој адреси, а у 
парници тужиоца Ђерекарац Ерџана из Новог Пазара, 
која се води код овог суда ради развода брака.

Истим решењем одређено је да ће привремени за-
ступник заступати тужену у поступку све док се туже-
на или њен пуномоћник не појаве пред судом односно 
док орган старатељства не обавести суд да је туженој 
поставио старатеља.

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

11. П2. број 615/21  – Из Основног суда у Новом 
Пазару.  22-00527

Основни суд у Новом Пазару, судија Марко Срећ-
ковић, у ванпарничном поступку по предлогу предлага-
ча Миљојка Кулунџића из села Врановина, града Новог 
Пазара, ради утврђивања смрти Радивоја Кулунџића 
чији је привремени старатељ Слађана Кулунџић, 10. 
јануара 2022. године издаје оглас.

Пред овим судом је у току посупак по предлогу 
предлагача Миљојка Кулунџића, ради утврђивања смр-
ти Радивоја Кулунџића, од оца Деспота Кулунџића и 
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мајке Стеване Кулунџић. Према наводима предлагача 
Миљојко Кулунџић је преминуо 14. октобра 1999. годи-
не у селу Врановина. 

Основни суд у Новом Пазару позива сва лица која 
нешто знају о животу Миљојка Кулунџића да у року од 
15 дана од дана објављивања огласа обавесте о томе суд.

По истеку наведеног рока суд ће одлучити о пре-
длогу.

18. Р2. број 68/21  – Из Основног суда у Новом Пазару.
  22-00528

ОСНОВНИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ 
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У ТУТИНУ

Основни суд у Новом Пазару, Судска јединица у Ту-
тину, судија Алдин Лекпек, председник већа, у правној 
ствари тужиоца Хот Кенама из Тутина, Пештерска б.б., 
против тужене Маријане Микове Василеве из Тетевена, 
Р. Бугарска, сада на непознатој адреси, ради развода бра-
ка, 29. децембра 2021. године, донео је оглас.

Основни суд у Новом Пазару, Судска јединица у 
Тутину поставио је адвоката Бачевац Ервина из Тутина, 
за привременог заступника туженој Маријани Миковој 
Василевој (Mariyana Mikova Vasileva) из Р. Бугарске, 
сада на непознатој адреси, који ће заступати интересе 
тужене, све док се тужена или њен пуномоћник не по-
јаве пред судом или док орган старатељства не постави 
стараоца туженој.

ⅠⅠ 19. П2. број 804/21  – Из Основног суда у Новом 
Пазару, Судска јединица у Тутину.  22-00340

Основни суд у Новом Пазару, Судска јединица у 
Тутину, судија Реџеп Адемовић, у правној ствари тужи-
оца Шкријељ Мухамеда из Боротице, кога заступа пун. 
Енвер Реџеповић, против тужене Николете Коломпар 
из Мађарске, без познате ближе адресе становања, ради 
развода брака, одсутној туженој, сходно одредби члана 
81. ст. 1. и 2. тачка 5. и чл. 82. и 83. ЗПП-а, за привре-
меног заступника поставио је Самира Хота, адвоката 
из Тутина, који ће вршити права и дужности законског 
заступника док се тужена, њен законски заступник или 
пуномоћник не појаве пред судом, или док јој орган 
старатељства не постави стараоца.

II-17 П2. број 805/21  – Из Основног суда у Новом 
Пазару, Судска јединица у Тутину.  22-00492

Основни суд у Новом Пазару, Судска јединица 
у Тутину, судија Реџеп Адемовић, у правној ствари 
тужиоца Манић Мелиде из Тутина, коју заступа пу-
номоћник Хасим Климента адвокат из Тутина против 
тужене Хошек Петр из Р. Чешке, без познате ближе 
адресе становања, ради развода брака, одсутном туже-
ном, сходно одредби члана 81. ст. 1. и 2. тачка 5. и чл. 
82. и 83. ЗПП-а, за привременог заступника поставио 
је Мирјану Јоксимовић, адвоката из Тутина, који ће 
вршити права и дужности законског заступника док се 
тужени, њен законски заступник или пуномоћник не 
појаве пред судом, или док јој орган старатељства не 
постави стараоца.

II-17 П2. број 809/21  – Из Основног суда у Новом 
Пазару, Судска јединица у Тутину.  22-00529

Основни суд у Новом Пазару, Судска јединица у 
Тутину, судија Реџеп Адемовић, у ванпарничном пред-
мету предлагача Зогић рођ. Аљовић Ехље из Глоговика, 
ради утврђивања чињенице смрти пок. Камешничанин 
Аљовић Ризаха бив. из Чаровине, у складу са одредба-
ма члана 71. у вези са чланом 61. ЗВП, издаје оглас.

Пред овим судом у току је поступак по предло-
гу предлагача Зогић рођ. Аљовић Ехље из Глоговика, 
ради утврђивања чињенице смрти пок. Камешничанин 
Аљовић Ризаха, бив. из Чаровине, који је умро 10. јула 
1989. rодине, у Чаровини, али чињеница смрти није 
уписана у матичну књигу умрлих.

Основни суд у Новом Пазару, судска јединица у 
Тутину позива сва лица која нешто знају о животу или 
смрти пок. Камешничанин Аљовић Ризаха, бив. из Ча-
ровине, да у року од 15 дана, од дана објављивања овог 
огласа, јаве о томе овом суду.

По истеку тог рока суд ће утврдити да је означено 
лице умрло, означеног датума.

II-17 Р2. број 97/21  – Из Основног суда у Новом 
Пазару, Судска јединица у Тутину.  22-00538

ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ

Основни суд у Новом Саду, судија Татјана Ман-
дић, у правној ствари тужиоца „ОТП Банка Србија” а.д. 

Нови Сад, Трг слободе 5, Нови Сад, ПИБ 100584604, 
МБ 08603537, кога по пуномоћју заступа Немања Алек-
сић, адвокат у Новом Саду, против тужене Џакић Јеле-
не ЈМБГ 1712985815619 са последњим познатим пре-
бивалиштем у Новом Саду, Руменачка 100/2/15, ради 
исплате дуга, вредност предмета спора 1.004.637,41 ди-
нара, дана 14. септембра 2021. године објавио је оглас.

Овим путем се оглашава да је Основни суд у Но-
вом Саду у правној ствари тужиоца „ОТП Банка Ср-
бија” а.д. Нови Сад, Трг слободе 5, Нови Сад, ПИБ 
100584604, МБ 08603537, кога по пуномоћју заступа 
Немања Алексић, адвокат у Новом Саду, против туже-
не Џакић Јелене ЈМБГ 1712985815619 са последњим 
познатим пребивалиштем у Новом Саду, Руменачка 
100/2/15, ради исплате дуга, вредност предмета спора 
1.004.637,41 динара, дана 14. септембра 2021. године, 
решењем пословни број П 31513/2020 поставио при-
временог заступника туженој Џакић Јелени у складу са 
чланом 81. став 2. тачка 4. ЗПП-а, и то адвоката Авра-
мов Нестора из Новог Сада, Стражиловска 4/2, уз упо-
зорење да ће привремени заступник заступати туженог 
у поступку све док се странка, њен законски заступник 
или пуномоћник не појаве пред судом, или док орган 
старатељства не обавести суд да је поставио стараоца.

Овај оглас ће се објавити путем огласне табле 
Основног суда у Новом Саду, интерне презентације 
Основног суда у Новом Саду и путем „Службеног гла-
сника Републике Србије” Београд.

П. број 31513/2020  – Из Основног суда у Новом 
Саду.  АУ21-2031

Основни суд у Новом Саду, поступајући по суди-
ји Татјани Наумов, у правној ствари тужиоца „АМС 
осигурање” а.д.о. Београд, Београд, Рузвелтова 16, МБ 
17176471, ПИБ 100000563, кога заступа директор Ву-
чета Мандић, чији је пуномоћник Владислав Костић 
адвокат у Новом Саду и др. против туженог Цвеје Ни-
коле, ЈМБГ 2209985860002, са последњом познатом 
адресом у Мраморку општина Ковин, Банатска 11, сада 
на непознатом месту боравка, и туженог Миливоја Пе-
јовића ЈМБГ 2108940714004, из Београда  – Раковица, 
Видиковачки венац 86, ради накнаде штете  – регреса, 
впс: 96.227,50 динара, 25. новембра 2021. године издаје 
оглас.

Основни суд у Новом Саду, применом члана 81. 
став 2. тачка 4. и члана 82. Закона о парничном поступ-
ку, туженом Цвеји Николи из Мраморка Општина Ко-
вин, сада на непознатој адреси, поставио је привреме-
ног заступника Марка Буишу, адвоката из Новог Сада, 
који ће штитити интересе туженог у овој парници која 
се води код овог суда под број П-41559/2021 и који ће 
заступати туженог све док се тужени или његов закон-
ски заступник или пуномоћник не појави пред судом 
или док орган старатељства не обавести суд да је по-
ставио старатеља.

П. број 41559/2021  – Из Основног суда у Новом 
Саду.  АУ21-2150

Основни суд у Новом Саду, по судији Драгани Ми-
тровић у оставинском поступку иза пок. Зоре (Милен-
ко) Дакић рођ. Ракар, бив. из Новог Сада, која је рођена 
20. маја 1944. године у Новим Карловцима, општина 
Инђија, држављанин Р. С. удата, са последњим преби-
валиштем у Новом Саду, Булевар Јаше Томића 5, пре-
минула 21. јула 2021. године издаје оглас.

Позивају се Дукић Борис, син оставиље на непо-
знатој адреси пребивалишта и боравишта да се јави у 
року од једне године од дана објављивања овог огласа у 
„Службеном гласнику Републике Србије”, ради учешћа 
у поступку и остваривању права на наслеђе.

По истеку наведеног рока, ако се наследници не 
јаве, суд ће расправити заоставштину иза пок. оставио-
ца, на основу података са којима располаже.

О. број 4974/2021  – Из Основног суда у Новом 
Саду.  22-00242

Основни суд у Новом Саду овим путем, у смислу 
одредбе члана 71. у вези са одредбом члана 61. став 
2. Закона о ванпарничном поступку, издаје оглас да је 
покренут поступак доказивања смрти противника пре-
длагача Саве Савића, рођеног 20. марта 1914. године 
у Сремској Каменици, који се 1956. године одселио 
у Чикаго, Савезна држава Илиноис, САД, који је био 
сувласник земљишта на парцели број 303, КО Сремска 
Каменица, који није имао потомака, те да се позива 
свако ко ма шта зна о животу противника предлагача и 

времену и месту његове смрти да то без одлагања јави 
суду, као и да ће суд по протеку 15 дана од објављива-
ња огласа у „Службеном гласнику Републике Србије” 
одлучити о предлогу којим је поступак покренут.

Р2. број 327/21  – Из Основног суда у Новом Саду.
  22-00255

Основни суд у Новом Саду, по судији Милошу 
Секулићу, у ванпарничној ствари предлагача Миље 
Бубњевић из Новог Сада, Милеве Марић 22, против 
противника предлагача АИК Банка а.д. Београд из Бео-
града, Булевар Михајла Пупина 115ђ, коју заступа за-
конски заступник Јелена Галић, председник извршног 
одбора, ради поништења исправе, у смислу чл. 200. и 
201. Закона о ванпарничном поступку, објављује оглас.

Овим путем објављује се да је покренут посту-
пак за поништење исправе, и то чека серијског броја 
23108723, издатог 26. фебруара 2015. године у Панчву, 
од стране противника предлагача, да се пријаве против 
предлога којим је поступак покренут имају поднети у 
року од 30 дана од објављивања овог огласа, позив да 
се исправе покажу суду или извести суд о лицу и пре-
бивалишту лица које држи исправу, упозорење да ће 
се исправа судски поништити ако се у огласном року 
са предметном исправом не пријави суду или не стави 
приговор против предлога за поништење исправе, упо-
зорење да дужник по овој исправи не моће пуноважно 
испунити своју обавезу, нити обновити или заменити 
исправу, нити издати нове купоне или талоне, као и да 
ималац не сме пренети права из ове исправе.

Р3. број 268/21  – Из Основног суда у Новом Саду.
  22-00460

ОСНОВНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ

Основни суд у Пожаревцу, као првостепени пар-
нични, судија Весна Михајловић, као председник већа, 
у правној ствари тужиоца Марјана Миленковића из По-
жаревца, против тужене Мирјане Миленковић из По-
жаревца, сада непознатог пребивалишта и боравишта, 
ради развода брака, објављује да је решењем П2 304/21 
од 13. децембра 2021. године, поставио туженој Мирја-
ни Миленковић, сада непознатог боравишта адв. Мило-
ша Пећића из Пожаревца, за привременог заступника у 
овој правној ствари, који ће заступати тужену све док 
се тужена и њен пуномоћник не појаве пред судом.

51. П2. број 304/21  – Из Основног суда у Пожаревцу.
  22-00368

ОСНОВНИ СУД У СЕНТИ

Основни суд у Сенти, поступајући по суди-
ји Љиљани Хречук Михаљев, у оставинском пред-
мету иза пок. Попов Јелисавете, рођ. Белић ЈМБГ 
2512921825070, име оца Сава, име мајке Бојана, рођена 
25. децембра 1921. године у Бечеју, а преминула 9. јуна 
2005. године у Ади, бив. из Аде, М. Тита 36, држављан-
ка Републике Србије, са писменим завештањем, ван ро-
чиште, на основу члана 208. Закона о наслеђивању, 15. 
новембра 2021. године доноси оглас.

Позивају се наследници иза пок. Попов Јелиса-
вете, рођ. Белић ЈМБГ 2512921825070, име оца Сава, 
име мајке Бојана, рођена 25. децембра 1921. године у 
Бечеју, а преминула 9. јуна 2005. године у Ади, бив. из 
Аде, М. Тита 36, држављанка Републике Србије, са пи-
сменим завештањем, да се пријаве овом суду у року од 
годину дана од објављивања овог огласа.

1. О. број 772/2021  – Из Основног суда у Сенти.
  АУ21-2153

ОСНОВНИ СУД У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Основни суд у Старој Пазови поступајући по суди-
ји Николић Ружици, у ванпарничном поступку који се 
води под пословним бројем О-643/18 по предлогу Ек-
меџић Бранке и Екмеџић Ђорђа обоје из Војке Светог 
Саве 165 које заступа Бранислав Парезановић адв. из 
Војке, ради расправљања накнадно пронађене имови-
не иза пок. Недељковић Живана бив. из Војке, поста-
вио је законском наследнику Недељковић Светиславу, 
на основу члана 116. став 3. решењем од 26. новембра 
2021. године привременог стараоца Ружичић Стефана 
адвоката из Инђије, који ће Недељковић Светислава 
заступати у овом поступку, све док се он или његов 
пуномоћник не појаве пред судом, односно док орган 
старатељства не обавести суд да је именованом поста-
вио стараоца.

О. број 643/18  – Из Основног суда у Старој Пазови.
  АУ21-2151
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ОСНОВНИ СУД У СУБОТИЦИ

Основни суд у Суботици, по судији овога суда Ани 
Микушка Ранков, у правној ствари тужиоца Љубоми-
ра Галовићa из Сомбора, Арсенија Чарнојевића 5, стан 
13, чији је пуномоћник Јована Вулин адвокат из Сом-
бора, против туженог Лазара Костића, са последњом 
познатом адресом у Суботици, Браће Радић 118, улаз 
1, стан 20, сада на непознатом месту пребивалишта и 
боравишта, ради исплате, донео је 30. децембра 2021. 
године, оглас.

Поставља се привремени заступник туженом Ла-
зару Костићу, са последњом познатом адресом у Субо-
тици, Браће Радић 118, улаз 1, стан 20, сада на непозна-
том месту пребивалишта и боравишта, и то се именује 
Маја Лалатовић Салатић адвокат из Суботице, на осно-
ву члaна 81. став 2. тачка 4. ЗПП-а.

Привремени заступник ће у овој парници вршити 
сва права и дужности законског заступника све док се 
тужени или његов пуномоћник не појаве пред судом 
или док орган старатељства не постави стараоца туже-
ном и о томе обавести суд.

19. П. број 251/2021  – Из Основног суда у Суботици.
  22-00313

Основни суд у Суботици, по судији Ивани Пјанић, 
у ванпарничном поступку по предлогу предлагачи-
це Кмец Јулијане, Шупљак, Сланог језера б8, чији је 
пуномоћник Балинт Викторија, адвокат из Суботице, 
против противника предлагача Месарош Стевана, на 
непознатом месту пребивалишта и боравишта чији је 
привремени старалац Чипак Катић Синтија, адвокат из 
Суботице, ради проглашења несталог лица за умрло, 
донео је 30. децембра 2021. године оглас.

Позива се нестали Месарош Стеван рођен 8. јула 
1934. године у Суботици, од оца Стевана и мајке Ро-
залије, са последњим пријављеним пребивалиштем у 
Суботици, Хајдуково 150, према сазнању предлагачице 
о којем нема вести од 1957. године, да се јави овом суду 
без одлагања. Истовремено се позива свако лице које 
има сазнања о несталом лицу или његовом животу, да 
то без одлагања јави суду.

По протеку рока од 3 месеца, од објављивања 
огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”, суд 
ће донети одлуку о предлогу за проглашење несталог 
лица за умрло.

4. Р2. број 164/21  – Из Основног суда у Суботици.
  22-00592

ОСНОВНИ СУД У ЧАЧКУ

Пред овим судом у току је ванпарнични поступак 
по предлогу предлагача Славице Ружић из Чачка, према 
противнику предлагача Уникредит банка а.д. Београд, 
ради амортизације чека са серијским бројем 18545330, 
издат од противника предлагача у корист предлагача.

Одређује се огласни рок од 60 дана који тече од 
објављивања овог огласа у „Службеном гласнику Ре-
публике Србије”, у коме се могу поднети пријаве или 
приговори против предлога.

Позива се свако лице који држи означени чек да 
исти покаже суду или обавести суд о лицу и адреси 
лица које држи ове чекове.

Означени чек ће се судски поништити ако се у 
огласном року нико не пријави суду са овим чековима 
или не стави приговор против предлога за поништење 
исправа, а ималац овог чека не сме пренети права из 
истог на другог.

Р3. број 101/21  – Из Основног суда у Чачку.
  22-00494

ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ

Привредни суд у Београду донео је решење 4 Ст 
67/2021 од 15. децембра 2021 године; којим се:

I Усваја се Завршни рачун од 25. новембра 2021 
године стечајног управника стечајног дужника „Vip 
Store” д.о.о. у стечају, Београд, Палилула, Симе Шолаје 
13, МБ 21479039, ПИБ 111417318.

II Закључује се поступак стечаја над стечајним ду-
жником „Vip Store” д.о.о. у стечају, Београд, Палилула, 
Симе Шолаје 13, МБ 21479039, ПИБ 111417318.

III Одобрава се стечајном управнику стечајног ду-
жника Душану Миленковићу из Београда, коначна на-
града за рад стечајног управника, у износу од 31.808,08 
динара.

IV Одобрава се резервација средстава за трошкове 
стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период 
до и након закључења стечајног поступка у укупном 
износу од 104.536,00 динара.

V Налаже се Агенцији за привредне регистре из 
Београда, да изврши брисање стечајног дужника „Vip 
Store” д.о.о. у стечају, Београд, Палилула, Симе Шола-
ја 13, МБ 21479039, ПИБ 111417318, из Регистра при-
вредних субјеката, по правноснажности овог Решења.

VI Налаже се Министарству финансија  – Пореској 
управи, филијала Палилула, да угаси порески иден-
тификациони број стечајног дужника 111417318, из 
јединственог регистра пореских обвезника, по правно-
снажности овог решења.

VII Налаже се Републичком заводу за статистику 
да изврши брисање из своје евиденције стечајног ду-
жника са матичним бројем 21479039, по правносна-
жности овог решења.

VIII Налаже се стечајном управнику да угаси теку-
ћи рачун стечајног дужника број 340-0000011029078-
75, који се води код „Erste bank” а.д. Нови Сад, по прав-
носнажности овог решења.

IX Налаже се стечајном управнику стечајног ду-
жника Душану Миленковићу из Београда, да по пре-
датом извештају, уз доставу доказа о уништењу печа-
та стечајног дужника, наступањем правноснажности 
овог решења, достави предлог за разрешење стечајног 
управника, услед закључења стечајног поступка.

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

4. Ст. број 67/2021  – Из Привредног суда у Београду.
  АУ21-2011

Привредни суд у Београду у предмету 6 Ст. број 
98/2021 дана 27. децембра 2021. године донео је решење:

I Одређује се завршно рочиште за стечајног ду-
жника Привредно друштво за консалтинг инжењеринг 
и изградњу АPM Build д.о.о. Београд у стечају, Буле-
вар Зорана Ђинђића 48б, матични број 20681357, ПИБ 
106788498, 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 27. јануара 
2022. године у 12.00 часова, у Привредном суду у Бео-
граду, судница број 130, на првом спрату.

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

6. Ст. број 98/2021  – Из Привредног суда у Београду.
  АУ21-2087

I Одређује се завршно рочиште у поступку стечаја 
над стечајним дужником „Chick N Chic” д.о.о. Београд 
(Звездара)  – у стечају, Кајмакчаланска 20, матични број 
20393998, ПИБ 105493342.

II Завршно рочиште ће се одржати 24. јануара 
2022. године, у Привредном суду у Београду, Масари-
кова 2, судница број 130, спрат I, са почетком у 11.30 
часова.

III Позивају се повериоци и стечајни управник да 
присуствују рочишту.

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

6. Ст. број 76/2021  – Из Привредног суда у Београду.
  АУ21-2155

Привредни суд у Београду у предмету 6. ст. 
171/2020, 22. децембра 2021. године, донео је решење: 

I Одбија се примедба повериоца Баница промет 
д.о.о. у своjству председника Одбора поверилаца, а 
кога заступа адвокат Драган Стојиљковић из Београда, 
на Завршни извештај стечајног управника поднета суду 
21. децембра 2021. године као неоснована.

II Усваја се Завршни извештај и завршни рачун 
за стечајног дужника Стечајна маса Предузеће за гра-
ђевинске и занатске радове унутрашњу и међународну 
шпедицију „Радник” а.д. у стечају из Београда, матич-
ни број 27009719, ПИБ 112234650.

III Закључује се поступак стечаја над стечајним 
дужником Стечајна маса Предузеће за грађевинске и 
занатске радове унутрашњу и међународну шпедици-
ју „Радник” а.д. у стечају из Београда, матични број 
27009719, ПИБ 112234650.

IV Одобрава се стечајном управнику стечајног ду-
жника Агенција за лиценцирање стечајних управника 
 – Центар за стечај исплата резервисаних средстава за 
период после закључења стечајног поступка у износу 
од 164.043,33 динара, а према спецификацији из Завр-
шног извештаја стечајног управника.

V Одређује се коначна награда стечајном управни-
ку у износу од 1.928.873,75 динара и исплата разлике у 
износу од 1.128.873,75 динара.

VI Одређује се депоновање новчаних средста-
ва на рачун Привредног суда у Београду у износу од 
139.346,44 динара за повериоце који нису доставили 
потребну документацију.

VII Налаже се Агенцији за привредне регистре из 
Београда, Бранкова 25, да по правоснажности овог ре-
шења из регистра привредних субјеката брише стечај-
ног дужника Стечајна маса Предузеће за грађевинске 
и занатске радове унутрашњу и међународну шпеди-
цију „Радник” а.д. у стечају из Београда, матични број 
27009719, ПИБ 112234650.

VIII Налаже се Министарству финансија  – Поре-
ска управа, Филијала Палилула –Београд, да по право-
снажности овог решења, изврши брисање ПИБ-а сте-
чајног дужника број 112234650.

IX Налаже се стечајном управнику да угаси теку-
ћи рачун стечајног дужника број 160-6000000815236-
02, који се води код „Banca Intesa” а.д. из Београда.

X Констатује се да неуновчену имовину стечај-
ног дужника Стечајна маса Предузеће за грађевинске 
и занатске радове унутрашњу и међународну шпе-
дицију „Радник” а.д. у стечају из Београда, матични 
број 27009719, ПИБ 112234650, чине потраживања по 
основу судских и управних поступака, са активном ле-
гитимацијом стечајног дужника, у укупном износу од 
15.703.848,44 динара:

1) парничним поступак који се пред Привредним 
судом у Београду води под бројем П. број 6339/19 (ста-
ри број П. број 2637/10) ради дуга, против тужених 
Finnpneumatic oy Ltd. из Финске и Јавно предузеће 
„Електропривреда Србије” Београд,

2) Парнични поступак који се пред Привредним 
судом у Београду води под бројем 17П. 6pој 492/2018, 
ради накнаде штете причињене извршењем кривичног 
дела, против тужене Гордане Лукић из Београда,

3) Извршни поступак који води Јавни извршитељ 
Мирјана Димитријевић из Београда, Мицка Крстића 1, 
под бројем ИИ 1398/16 против извршног дужника Дра-
гослава Боро,

4) Извршни поступак који води Јавни изврши-
тељ Михаило Драговић из Београда, под бројем ИИ 
138/2019 против извршног дужника Станише Марја-
новића,

5) Управни поступак који се води код Градске оп-
штине Палилула под бројем 351-31122/2020-I-2 (ранији 
број предмета 351-1577/2015),

6) Управни спор који се води пред Управним су-
дом под бројем У бр. 18626/17,

XI Преносе се на повериоце потраживања стечај-
ног дужника по основу судских и управних поступака, 
тако што на место стечајног дужника Стечајна маса 
Предузеће за грађевинске и занатске радове унутра-
шњу и међународну шпедицију „Радник” а.д. у стечају 
Београд, Панчевачки пут 143, матични број 27009719, 
ПИБ 112234650 ступају повериоцу према процентуал-
ном учешћу као у табели:

Ред.
бр. Назив повериоца Проценат 

учешћа

1 Агенција за књиговодствене услуге МГ – 
Марица Гаврић, Јована Бјелића 15, Београд 0,4088%

2 СТР „Мил стан” (Зорица Милојковић, Цара 
Душана 24а, Београд 0,2349%

3 Адвокат Гордана Радошевић, Мекензијева 
19, Београд 0,9130%

4 Адвокат Владимир Жарковић, Мекензијева 
19, Београд 0,5379%

5 Аутопревозник Жарко Радовић 0,9152%
6 Вихор д.о.о., Хаџи Ђерина 6, Београд 4,2662%

7 Еуро Феро Конструкције  – Републичко 
Јавно Правобранилаштво 4,4067%

8 ЈКП Градска чистоћа 0,2270%
9 ЈП Електродистрибуција Београд 0,4580%
10 Радиодифузна Установа РТС 0,0427%

11 Привредни суд у Београду  – Републичко 
Јавно Правобранилаштво 0,0392%

12 Момчиловић Раде, Томе Росандића 44, 
Београд 0,5133%

13 Добра Шишовић, 8. марта 7/15, 11250 
Железник 0,5146%
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Ред.
бр. Назив повериоца Проценат 

учешћа
14 Нешић Новица, Љубичевска 3, Смедерево 0,5927%

15 Страиновић Радојко, Јулије Делере 12/61, 
Борча 0,6325%

16 Станчић Љубица, Пожешка 14/4, Београд 1,0464%
17 Петић Даница, Шљиварска 14а, Кумодраж 1,3278%

18 Милосављевић Славица, Теразије 31, 
Београд 1,2124%

19 Вељковић Благица, Милана Срдоча 6, 
Београд 1,4282%

20 Безбрадица Биљана, Радована Симића 
Циге 36, Београд 0,1353%

21 Јоноски Бранко, Живка Јовановића 27, 
Београд 0,5672%

22 Момчиловић Живорад, Небојшина 12, 
Београд 0,5672%

23 Костадиновић Радисав, Душана 
Срезојевића 2Х, Београд 0,5672%

24 Цветановић Владимир, Ненада Паренте 
16а, Београд 0,5672%

25 Мајкић Мирко, Рузвелтова 19, Београд 1,2738%
26 Станојевић Љубиша, IV Флавијеве Легије 1,4187%

27 Крпић Нада, Борчанских жртава 1924/29, 
Борча 1,0489%

28 Војиновић Стојанче, Мире Попаре 9, 
Београд 1,3721%

29 Максић Стојана, Владимира Петковића 
16, Београд 1,4187%

30 Лукић Гордана, Даринке Радовић 14, 
Железник 0,0711%

31 Драгосав Боро, Јојкићев дунавац 34, 
Београд 0,6801%

32
Булатовић Веселин, (преминуо) по 
оставинском решењу Милош Булатовић 
Бранка Плећаша 29, Земун 

0,6801%

33
Миловановић Божидар (преминуо) по 
оставинском решењу Милан Миловановић, 
село Бресница, Чачак

1,9912%

34 Пореска Управа Министарство финансија 
Филијала Палила 32,7319%

35 Острог д.о.о., Макишка 12, Београд 1,1517%

36 Управа за финансије  – Град Београд, 
секретаријат за финансије 0,3423%

37 Телеком Србија 0,8647%

38 Баста Јанко, Милеве Марић Анштајн 8, 
Нови Београд 0,0057%

39 Баста Јанко, Милеве Марић Анштајн 8, 
Нови Београд 0,1417%

40 Видик-инжењеринг, Раблеова 17а, Београд 1,2339%
41 Марфин банка 0,0244%

42 Бањица промет ДОО, Булевар ЈНА 8а, 
Београд –Јајинци 7,2558%

43 Зенит коп ДОО, Булевар ЈНА 8а, Београд –
Јајинци 1,8707%

44 Привредни суд у Београду 0,0493%

45 Београдска Берза а.д. Београд, 
Омладинских бригада 1, Нови Београд 0,0614%

46 Агенција за књиговодствене услуге МГ  – 
Марица Гаврић 0,8825%

47 Јоноски Бранко, Живка Јовановића 27, 
Београд 3,3224%

48 Лукић Гордана, Даринке Радовић 14, 
Железник 17,9855%

УКУПНО 100,0000%

XII Налаже се стечајном управнику да по право-
снажности овог решења обави преостале послове у 
складу са Законом о стечају и другим прописима и по 
том поднесе предлог за разрешење у року од 30 дана од 
дана правоснажности овог решења, уништи печат сте-
чајног дужника и да предлог за своје разрешење.

XIII Решење о закључењу стечајног поступка об-
јавити на огласној табли суда и у „Службеном гласнику 
Републике Србије”.

6. Ст. број 171/2020  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  АУ21-2156

Привредни суд у Београду у предмету 6 Ст. број 
684/2011 дана 23. децембра 2021. године донео је решење:

Ⅰ Усваја се завршни извештај и завршни рачун сте-
чајног управника стечајног дужника Предузеће за про-
изводњу трговину и услуге Home Line д.о.о. у стечају 
Београд, Угриновачка 65, матични број 17358235, ПИБ 
100030238.

ⅠⅠ Закључује се поступак стечаја над стечајним 
дужником Предузеће за производњу трговину и услуге 
Home Line д.о.о. у стечају Београд, Угриновачка 65, ма-
тични број 17358235, ПИБ 100030238.

ⅠⅠⅠ Налаже се стечајном управнику, да по право-
снажности овог решења, угаси све рачуне стечајног 
дужника.

ⅠⅤ Налаже се Агенцији за привредне регистре 
Републике Србије, да по правоснажности овог реше-
ња из Регистра привредних субјеката брише стечајног 
дужника Предузеће за производњу трговину и услуге 
Home Line д.о.о. у стечају Београд, Угриновачка 65, ма-
тични број 17358235, ПИБ 100030238.

Ⅴ Налаже се Републичком заводу за статистику, да 
по правоснажности овог решења, из своје евиденције 
брише стечајног Предузеће за производњу трговину и 
услуге Home Line д.о.о. у стечају Београд, Угриновачка 
65, матични број 17358235, ПИБ 100030238.

ⅤI Налаже се Министарству финансија РС, Поре-
ска управа, филијала Земун, да по правоснажности овог 
решења из регистра пореских обвезника брише ПИБ 
100030238, стечајног дужника Предузеће за производњу 
трговину и услуге Home Line д.о.о. у стечају Београд, 
Угриновачка 65, матични број 17358235, ПИБ 100030238.

ⅤII Налаже се стечајном управнику да у року од 30 
дана од дана правоснажности овог решења, уништи пе-
чат стечајног дужника и да предлог за своје разрешење.

ⅤIII Решење о закључењу поступка стечаја објави-
ти на огласној табли суда, електронској огласној табли 
суда и у „Службеном гласнику Републике Србије”.

6. Ст. број 684/2011  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  22-00241

Привредни суд у Београду је за 28. јануара 2022. 
године с почетком у 10.00 часова, заказао завршно 
рочиште у стечајчном поступку над Привредним дру-
штвом за производњу, трговину и услуге Визахем ек-
спорт-импорт д.о.о. Београд (Раковица)  – у стечају, Па-
тријарха Димитрија 14, МБ 17459473, ПИБ 105797223. 
Завршно рочиште ће бити одржано у Привредном 
суду у Београду, Масарикова 2, судница број 104. Ра-
справљаће се о завршном рачуну стечајног управника, 
коначнм захтевима за исплату награде стечајног управ-
ника, подносити примедбе на завршни рачун или на 
поднети захтев за исплату награда и накнада, одлучити 
о нерасподељеним деловима  – вишку стечајне масе.

На рочиште се позивају стечајни управник, пове-
риоци, чланови дужника и друга заинтересована лица. 

Ст. број 114/2010  – Из Привредног суда у Београду.
  22-00243

1. Усваја се завршни извештај стечајног управника 
од 8. новембра 2021. године и завршни рачун стечајног 
управника од 6. децембра 2021. године 

2. Одобрава се резервација средстава од 
2.065.494,17 динара стечајном управнику ради оглаша-
вања решења о закључењу стечајног поступка у „Слу-
жбеном гласнику Републике Србије”.

3. Одобрава се исплата стечајном управнику из-
носа од 300.000,00 динара на име повраћаја предуј-
ма предлагачу Credit Agricole Banka, као и износ од 
1.500.000,00 динара на име већ одобрених трошкова 
АЛСУ по решењу од 25. фебруара 2020. године.

4. Закључује се стечајни поступак над стечајним 
дужником Capital Group d.o.o. u stečaju, Beograd, Бран-
кова 28/4, матични број 20229152, ПИБ 104754589.

5. Наставља се поступак стечаја према Стечајној 
маси стечајног дужника Capital Group d.o.o. u stečaju, 
Beograd, Бранкова 28/4, коју чини:

 – парница пред Привредним судом у Београду П 
6157/19,

 – парница Привредног суда у Београду П 7064/21 и
 – парница Привредног суда у Београду тужиоца 

Милана Комленића против Еуро банка а.д. Београд као 
првотуженог и стечајног дужника као друготуженог,

 – као и сва имовина до које евентуално стечајни 
управник дође, у току поступка према стечајној маси. 

6. За заступника стечајног дужника Capital Group 
d.o.o. u stečaju, Beograd, именује се Жарко Вујачић из 
Београда.

7. Овлашћује се стечајни управник Жарко Вујачић 
да код АПР изврши регистрацију Стечајне масе као и 
да код осталих надлежник органа предузме све радње у 
вези промене података које се тичу стечајне масе. 

8. Решење се истиче на огласној табли суда и об-
јављује у ,,Службеном гласнику Републике Србије”, а 
по правноснажности се доставља АПР-у ради уписа 
назначених промена код овог правног лица. 

Ст. број 179/2018  – Из Привредног суда у Београду.
  22-00244

I Усваја се завршни извештај и завршни ра-
чун стечајног управника стечајног дужника „Maris 
Community” д.о.о. у стечају Београд, Растка Петровића 
51, матични број 21193119, ПИБ 109492593.

II Закључује се поступак стечаја над стечајним 
дужником „Maris Community” д.о.о. у стечају Београд, 
Растка Петровића 51, матични број 21193119, ПИБ 
109492593.

III Налаже се Агенцији за привредне регистре да, 
по правноснажности овог решења изврши брисање 
стечајног дужника „Maris Community” д.о.о. у стечају 
Београд, Растка Петровића 51, матични број 21193119, 
ПИБ 109492593

IV Налаже се Министарству финансија  – Пореска 
управа  – Филијала Вождовац, да по правноснажности 
овог решења, брише из регистра порески идентифика-
циони број 109492593.

V Налаже се Републичком заводу за статистику, 
да по правноснажности овог решења, брише из своје 
евиденције стечајног дужника са матичним бројем 
21193119.

VI По правноснажности овог решења, а по изве-
штају стечајног управника уз достављање доказа о 
уништењу печата стечајног дужника, Суд ће донети 
посебно решење о разрешењу дужности стечајног 
управника.

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

8. Ст. број 133/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  22-00246

Привредни суд у Београду донео је решење 1 Ст. 
број 104/2021 од 24. децембра 2021. године које гласи:

1. Усваја се завршни извештај и завршни рачун 
стечајног управника Душана Драгојловића, достављен 
суду 22. новембра 2021. године.

2. Одобрава се исплата преосталог износа коначне 
награде у износу од 319.585,00 динара.

3. Закључује се поступак стечаја над Стечајном 
масом стечајног дужника „Фабрика обојених метала” 
д.о.о. у стечају Београд, Ресавска76/I, матични број 
27010369.

4. Решење се истиче на огласној табли суда и обја-
вљује у „Службеном гласнику Републике Србије” а по 
правоснажности се доставља АПР-у ради уписа назна-
чених промена код овог правног лица.

1. Ст. број 104/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  22-00358

Привредни суд у Београду, судија Милољуб Ми-
шковић, судија појединац, у правној ствари тужиоца 
„Bonico” д.о.о. Београд, Булевар Пеке Дапчевића 25, 
МБ 17195280, чији је пуномоћник Владан Моцовић, 
адвокат из Београда, Кумодрашка 237, против туженог 
„VIP NS Taхi” д.о.о. Београд, Булевар Михајла Пупина 
10, МБ 20403918, ради исплате дуга, вредност предме-
та спора 31.871.257,20 динара, донео је 13. децембра 
2021. године оглас.

Решењем овог суда 31. П. број 2454/2020 од 13. 
децембра 2021. године, на основу члана 81. Закона о 
парничном поступку, постављен је адвокат Душица 
Бургић, из Београда, Врачар, Интернационалних брига-
да 19/18 за привременог заступника овде туженог.

Привремени заступник ће заступати туженог у 
поступку, са свим правима и дужностима законског за-
ступника, све док се тужени не појави пред судом.

Овај оглас објавиће се у „Службеном гласнику Ре-
публике Србије”.

31. П. број 2454/2020  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  22-00575

Привредни суд у Београду, донео је решење 4 Ст. 
број 117/2021 од 21. децембра 2021. године којим:

Ⅰ Усваја се предлог предлагача Привредно друштво 
за трговину, промет и услуге „Agrofinans” д.о.о., Бео-
град, Симе Шолаје 43а, МБ 17163981, ПИБ 100215149 
од 31. маја 2021. године, и предлагача Banca Intesa а.д., 
Београд, Милентија Поповића 7б, МБ 07759231, ПИБ 
100001159, од 22. јула 2021. године за покретање по-
ступка стечаја над дужником „Компанија Колинг” а.д., 
Београд, Савски венац, Кронштатска 5, МБ 07482230, 
ПИБ 100287145.

ⅠⅠ Отвара се поступак стечаја над дужником „Ком-
панија Колинг” а.д., Београд, Савски венац, Кронштат-
ска 5, МБ 07482230, ПИБ 100287145.

ⅠⅠⅠ Стечајни разлог је трајнија неспособност по 
усвојеном плану реорганизације.
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ⅠⅤ Именује се стечајни управник Зорица Михајло-

вић из Београда.
Ⅴ Позивају се сви повериоци да у року од 120 дана 

од објављивања огласа о отварању поступка стечаја 
над стечајним дужником у „Службеном гласнику Ре-
публике Србије” пријаве Привредном суду у Београду, 
своја обезбеђена и необезбеђена потраживања према 
стечајном дужнику, писменом пријавом поднетом у два 
примерка, са приложеним доказима о основаности по-
траживања.

ⅤⅠ Позивају се дужници стечајног дужника да ис-
пуне своје обавезе према стечајној маси.

ⅤⅠⅠ Заказује се прво поверилачко рочиште на коме 
ће се расправљати о извештају о економско-финансиј-
ском положају стечајног дужника за 26. јануар 2022. 
године, у 9.00 часова, а које ће се одржати у Привред-
ном суду у Београду, Масарикова 2, судница број 135, 
спрат Ⅰ.

ⅤⅠⅠⅠ Заказује се испитно рочиште за 26. мај 2022. 
године у 9.00 часова, које ће се одржати у Привредном 
суду у Београду, Масарикова 2, судница број 135, спрат Ⅰ.

ⅠⅩ Оглас о отварању поступка стечаја над стечај-
ним дужником биће објављен у „Службеном гласнику 
Републике Србије” и на огласној табли суда. 

4. Ст. број 117/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  22-00576

Привредни суд у Београду, донео је решење 4 Ст. 
број 165/2021 од 21. децембра 2021. године, којим:

Ⅰ Усваја се предлог предлагача Наталије Благоје-
вић из Београда, Чукарица, Николаја Гогоља 44, ЈМБГ 
1006959715035 од 4. августа 2021. године, за покрета-
ње стечајног поступка над дужником Холдинг корпо-
рација Комграп а.д. Комграп  – Стан д.о.о., Београд, 
Чукарица, Савска 15, објекат А-1, МБ 07751141, ПИБ 
101824219.

ⅠⅠ Отвара се стечајни поступак над дужником 
Холдинг корпорација Комграп а.д. Комграп  – Стан 
д.о.о., Београд, Чукарица, Савска 15, објекат А-1, МБ 
07751141, ПИБ 101824219.

ⅠⅠⅠ Стечајни разлог је трајнија неспособност пла-
ћања дужника.

ⅠⅤ Именује се за стечајног управника Славица 
Спасић из Београда.

Ⅴ Позивају се сви повериоци да у року од 120 дана 
од објављивања огласа о отварању поступка стечаја 
над стечајним дужником у „Службеном гласнику Ре-
публике Србије” пријаве Привредном суду у Београду, 
своја обезбеђена и необезбеђена потраживања према 
стечајном дужнику, писменом пријавом поднетом у два 
примерка, са приложеним доказима о основаности по-
траживања.

ⅤⅠ Позивају се дужници стечајног дужника да ис-
пуне своје обавезе према стечајној маси.

ⅤⅠⅠ Заказује се прво поверилачко рочиште на коме 
ће се расправљати о извештају о економско-финансиј-
ском положају стечајног дужника за 26. јануар 2022. 
године у 11.00 часова, а које ће се одржати у Привред-
ном суду у Београду, Масарикова 2, судница број 100, 
спрат Ⅰ.

ⅤⅠⅠⅠ Испитно рочиште заказује се за 26. мај 2022. 
године у 11.00 часова, које ће се одржати у Привредном 
суду у Београду, Масарикова 2, судница број100 спрат Ⅰ.

ⅠⅩ Оглас о отварању поступка стечаја над стечај-
ним дужником биће објављен у „Службеном гласнику 
Републике Србије” и на огласној табли суда. 

4. Ст. број 165/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  22-00577

Ⅰ Усваја се предлог Привредног друштва „Random 
sуstem” д.о.о. Нови Београд, Омладинских бригада 
074, матични број 21155675, ПИБ 109288149, за покре-
тање стечајног поступка над дужником Привредним 
друштвом „Medis” д.о.о. Београд, Шпанских бораца 
23А, матични број 07693451, ПИБ 100767711.

ⅠⅠ Отвара се поступак стечаја над дужником При-
вредним друштвом „Medis” д.о.о. Бегорад, Шпанских 
бораца 23А, матични број 07693451, ПИБ 100767711.

ⅠⅠⅠ Утврђује се постојање стечајног разлога  – трај-
нија неспособност плаћања, прописан одредбом члана 
11. став 2. тачка 1) Закона о стечају.

ⅠⅤ Именује се за стечајног управника Ивана Ма-
тић из Београда, Игњата Јоба 23а.

Ⅴ Позивају се сви повериоци да у року од 60 дана 
од објављивања огласа о отварању поступка стечаја над 
стечајним дужником у „Службеном гласнику Републи-
ке Србије” пријаве Привредном суду у Београду, своја 
обезбеђена и необезбеђена потраживања. 

ⅤⅠ Позивају се дужници стечајног дужника да ис-
пуне своје обавезе према стечајној маси.

ⅤⅠⅠ Одређује се прво поверилачко рочиште на 
коме ће се расправљати о извештају о економско-фи-
нансијском положају стечајног дужника за 3. фебруар 
2022. године, у 12.00 часова, а које ће се одржати у 
Привредном суду у Београду, Масарикова 2, судница 
број 114, спрат Ⅰ.

ⅤⅠⅠⅠ Одређује се испитно рочиште за 24. март 
2022. године у 12.00 часова Привредном суду у Београ-
ду, Масарикова 2, судница број 114 спрат Ⅰ.

ⅠⅩ Оглас о отварању поступка стечаја над стечај-
ним дужником биће објављен на огласној табли При-
вредног суда Београду, 28. децембра 2021. године. 

10. Ст. број 220/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  22-00579

I Одређује се завршно рочиште над Концерн Пе-
тар Драпшин а.д. фабрика алата д.о.о. у стечају из 
Младеновца, Краља Петра Првог 34, матични број 
17091999, ПИБ 101961745 на коме се:

1. расправља о завршном рачуну стечајног управ-
ника;

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

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

4. одлучује о нерасподељеним деловима стечајне 
масе;

5. одлучује о другим питањима од значаја за стечај 
стечајног дужника.

II Завршно рочиште ће се одржати 28. јануара 
2022. године у Привредном суду у Београду, Масарико-
ва 2, судница 125/I са почетком у 11.00 часова.

III Решење објавити на огласној и електронској та-
бли суда и у „Службеном гласнику Републике Србије”.

3. Ст. број 290/2016  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  22-00632

ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ

Привредни суд у Зрењанину, по судији Стоиљков-
ски Александру, као судији појединцу у поступку сте-
чаја над стечајним дужником доо „Atrium complex” из 
Зрењанина, мат. бр. 20777141, ПИБ 107300281, одлу-
чујући о предлогу за покретање поступка стечаја по 
предлогу стечајног дужника, 4. јануара 2022. године, 
донео је решење.

Усваја се предлог стечајног повериоца стечајног 
дужника.

Отвара се поступак стечаја над ДОО „Atrium 
complex” из Зрењанина, мат. бр. 20777141, ПИБ 
107300281.

Поступак стечаја се отвара из разлога прописаним 
одредбом члана 11. став 2. тачка 1. у вези са ставом 3. 
тачка 2. Закона о стечају.

Именује се за стечајног управника Богуновић Ми-
лица из Зрењанина.

Позивају се повериоци стечајног дужника да у 
року од 120 дана од дана објављивања огласа о отва-
рању стечајног поступка у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије” пријаве своја обезбеђена и необезбеђена 
потраживања.

Пријаве поднете суду након законом прописаног 
рока одбациће се као неблаговремене.

Позивају се дужници стечајног дужника да испуне 
своје обавезе према стечајној маси.

Заказује се рочиште ради испитивања потражива-
ња за 20. мај 2022. године са почетком у 10.00 часова и 
испитно рочиште ће се одржати у Привредном суду у 
Зрењанину судница број 69.

Заказује се прво поверилачко рочиште за 4. фебру-
ар 2022. године са почетком у 10.00 часова и рочиште 
ће се одржати у Привредном суду у Зрењанину судница 
број 69.

Констатује се да је оглас о отварању поступка сте-
чаја истакнут на огласној табли суда 4. јануара 2022. 
године.

2. Ст. број 20/2021  – Из Привредног суда у Зрења-
нину.  22-00422

Привредни суд у Зрењанину, Решењем Ст. 15/2021 
од 5. јануара 2022. године, на основу члана 81. став 2. 
тачка 4. Закона о парничном поступку, у вези члана 
7. Закона о стечају, у претходном стечајном поступ-
ку над MDN Agri d.o.o. Zrenjanin, МБ 08798320, ПИБ 
103106319, Савезничка 2, истом поставља привреме-
ног заступника Тању Вучковић Милишић, адвоката 

из Зрењанина, а привремени заступник ће у претход-
ном стечајном поступку заступати MDN Agri d.o.o. 
Zrenjanin, док се његов законски заступник не појави 
пред судом.

Ст. број 15/2021  – Из Привредног суда у Зрењанину.
  22-00526

ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ

Привредни суд у Крагујевцу, и то стечајни судија 
Саша Милосављевић, у поступку стечаја према стечај-
ном дужнику Привредно друштво за производњу, про-
мет и услуге „Белвитин” д.о.о. Параћин, Марина Др-
жића 8, матични број 20594748, ПИБ 106407490, кога 
заступа стечајни управник Живан Јовановић из Крагу-
јевца, донео је 30. децембра 2021. године, решење.

Одређује се завршно рочиште за 8. фебруар 2022. 
године са почетком у 11.00 часова, које ће се одржати у 
Привредном суду у Крагујевцу, у Палати правде, Сло-
боде б.б., судница број 3.

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 11/2021  – Из Привредног суда у Крагу-
јевцу.  22-00371

Привредни суд у Крагујевцу, и то стечајни судија 
Бошко Радошевић, у поступку стечаја, одлучујући о 
предлогу предлагача, „Arcadia Food Group” д.о.о. Кра-
гујевац, за покретање стечајног поступка над стечајним 
дужником „Rally ZS” д.о.о. Крагујевац, Кнеза Михаила 
281, МБ 20601396, ПИБ 106438220, на рочишту ради 
утврђивања постојања стечајног разлога одржаном 29. 
децембра 2021. године, у присуству заступника стечај-
ног дужника, директора Ковачевић Зорана и пуномоћ-
ника предлагача, Лековић Татомира, адвоката из Крагу-
јевца, донео је и јавно објавио следеће решење.

1. Усваја се предлог предлагача „Arcadia Food 
Group” д.о.о. Крагујевац, те се отвара стечајни поступак 
над стечајниим дужником „Rally ZS” д.о.о. Крагујевац, 
Кнеза Михаила 281, МБ 20601396, ПИБ 106438220.

2. Стечајни разлог је трајнија неспособност плаћа-
ња члана 11. став 2. тачка 1. а у вези са ставом 3. тач. 1. 
и 2. Закона о стечају.

3. За стечајног управника именује се Светлана Си-
меуновић из Крагујевца, број лиценце 155-1670.

4. Позивају се повериоци да пријеве своја обезбе-
ђена и необезбеђена потраживања у року од 120 дана 
од дана објављивања огласа о отварању стечајног по-
ступка у „Службеном гласнику Републике Србије”, 
с тим што ће пријаве поднете по протеку рока од 120 
дана бити одбачене као неблаговремене.

5. Позивају се дужници стечајног дужника да од-
мах испуне своје доспеле обавезе према стечајној маси.

6. Прво поверилачко рочиште се заказује за 1. фе-
бруар 2022. године са почетком у 10.00 часова, на ком 
рочишту ће се одржати и прва седница скупштине по-
верилаца  – у просторијама Привредног суда у Крагу-
јевцу, у Палати правде, Слободе б.б., судница број 2.

7. Заказује се рочиште за испитивање потраживања 
(испитно рочиште) за 17. мај 2022. године са почетком 
у 10.00 часова у просторијама Привредног суда у Кра-
гујевцу у Палати правде, Слободе б.б. судница број 2.

8. Оглас о отварању стечајног поступка истиче се 
на електронску и огласну таблу суду са датумом 29. 
децембра 2021. године и биће накнадно објављен у 
„Службеном гласнику Републике Србије” и у једном 
високотиражном дневном листу који се дистрибуира на 
целој територији РС.

9. Правне последице отварања стечајног поступка 
наступају даном објављивања огласа о отварању по-
ступка на огласној табли суда.

10. Налаже се Агенцији за привредне регистре 
Београд да у свом регистру изврши упис забележбе о 
отварању стечајног поступка над стечајним дужником.

2. Ст. број 21/2021  – Из Привредног суда у Крагу-
јевцу.  22-00372

ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ 

Привредни суд у Краљеву, стечајни судија Иван 
Радовановић, поступајући по предлогу предлагача IGM 
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Megalit-Šuмnik d.о.о. Raška, Студеничка 4, матични 
број 07318545, ПИБ 101610165, за покретање стечајног 
поступка реорганизациом по унапред припремљеном 
плану реорганизације донео је 13. децембра 2021. го-
дине решење.

1. Покреће се претходни стечајни поступак над 
стечајним дужником IGM Megalit-Šuмnik d.о.о. Raška, 
Студеничка 4, матични број 07318545, ПИБ 101610165, 
за испитивање испуњености услова за отварање по-
ступка стечаја у складу са унапред припремљеним пла-
ном реорганизције.

2. Рочиште за одлучивање по предлогу за покрета-
ње поступка стечаја реорганизацијом у складу са уна-
пред припремљеним планом реорганизације одређује 
се за 9. март 2022. године са почетком у 11.00 часова у 
Привредом суду у Краљеву, судница број 2.

3. Повериоци су позвани на рочиште истицањем 
овог решења на огласној табли суда, на електронској 
табли суда и објављивање истог у „Службеном гласни-
ку Републике Србије”, дневном листу ,,Данас”.

4. Са унапред припремљеним планом реорганиза-
ције предузећа IGM Megalit-Šuмnik d.о.о. Raška, матич-
ни број 07318545, ПИБ 101610165, повериоци се могу 
упознати разгледањем истог у писарници овог суда 
соба број 9 од 8.00 до 14.00 часова или на сајту Агенци-
је за привредне регистре.

5. Уколико повериоци имају примедбе на предлог 
унапред припремљеног плана реорганизације којима 
оспоравају садржину унапред припремљеног плана ре-
организације а нарочито основ или висину планом обу-
хваћених потраживања, повериоци су дужни да доставе 
исте примедбе стечајном дужнику и суду у року од 15 
дана од дана објављивања огласа „Службеном гласни-
ку Републике Србије”. Предлагач плана је у обавези да 
одговор на примедбе поверилаца достави суду у року од 
15 дана од истека рока за достављање примедби.

6. Право гласа имају сви повериоци сразмерно ви-
сини њихових потраживања. У случају када је потражи-
вање оспорено стечајни судија може извршити процену 
висине потраживања у сврху гласања. Ако се гласање 
обавља писменим путем, без присуства на рочишту, 
правна лица морају да поднесу суду гласачке листиће 
који су потписани од стране овлашћеног лица а физичка 
лица и субјекти који немају својство правног лица до-
стављају потписани и оверен гласачки листић оверен од 
стране надлежног органа. У колико има иностраних по-
верилаца гласачки листић мора да садржи регистарски 
број правног лица, односно број пасоша физичког лица. 
Гласачки листићи подносе се најкасније најкасније пре 
почетка рочишта. Пре почетка гласања на рочишту суд 
ће обавестити све присутне о резултатима гласања путем 
гласачких листића.За сврху остваривања права гласања 
разлучних поверилаца стечајни судија врши процену 
вероватноће намирења њиховог потраживања из оптере-
ћене имовине. Према поднетом унапред припремљеном 
плану реорганизације повериоци ће гласати у оквиру 
класа поверилаца и унапред припремљени план реорга-
низације се сматра усвојеним ако га прихвате све класе, 
с тим што се унапред припремљени план реорганизације 
сматра усвојеним у оквиру једне класе поверилаца ако 
су за унапред припремљени план реорганизације гласа-
ли повериоци који имају обичну већину потраживања у 
односу на укупна потраживања поверилаца у тој класи.

7. Именује се лиценцирани стечајни управник 
Петар Вуловић из Краљева, телефон 064/15-70-212, 
e-mail: pvulovic@gmail.com за привременог стечајног 
управника.

8. Забрањују се сва извршења на новчаним сред-
ствима, обезбеђеној и необезбеђеној имовини стечајног 
дужника, IGM Megalit-Šuмnik d.о.о. Raška, матични 
број 07318545, ПИБ 101610165 и располагање имови-
ном стечајног дужника само уз сагласност привреме-
ног стечајног управника.

9. Забрањује се располагање имовином стечајног 
дужника без претходне сагласности привременог сте-
чајног управника.

10. Дозвољава се плаћање са рачуна стечајног ду-
жника уз претходну сагласност привременог стечајног 
управника.

11. Подносилац унапред припремљеног плана ре-
организације дужан је да без одлагања обавести суд о 
свакој промени која настане након дана подношења уна-
пред припремљеног плана реорганизације суду, а која 
може утицати на изгласавање или спровођење плана.

12. Налаже се предлагачу, повериоцима и свим 
учесницима у овом поступку да поступају по одлукама 
Владе Србије и придржавају се мера епидемиолошке 
заштите а цео поступак суд ће спровести у складу са 
тим мерама.

13. Против овог решења није дозвољена жалба.
7. Рео. број 1/2021  – Из Привредног суда у Краљеву.
  22-00369

ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ

Привредни суд у Лесковцу, стечајни судија Мили-
ца Алексић у стечајном поступку над стечајним дужни-
ком Трговинско друштво „Љубисављевић” д.о.о. Вра-
ње, Бунушевачка б.б., МБ 06874789, ПИБ 100549826, 
дана 29. децембра 2021. године, донео је решење.

Одређује се завршно рочиште у поступку стечаја 
над стечајним дужником Друштво за трговину и услуге 
„GP  – Auto shop” д.о.о. у стечају Медвеђа Јабланичка 
22, МБ 17206303, ПИБ 102074450, за 9. фебруар 2022. 
године, са почетком у 10.30 часова, у судници број 4, 
Привредног суда у Лесковцу, Булевар Ослобођења 2.

На завршном рочишту ће се расправљати о свим 
питањима из члана 145. Закона о стечају. 

Позивају се повериоци и сва заинтересована лица 
да присуствују рочишту.

Оглас је истакнут на огласној табли суда 29. де-
цембра 2021. године. 

4. Ст. број 5/2019  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  АУ21-2038

ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ

Привредни суд у Нишу, стечајни судија Снежана 
Вукосављевић Обрадовић, у поступку стечаја над сте-
чајним дужником „Patex Design” д.о.о. у стечају Бабу-
шница, кога заступа стечајни управник Жаклина Пе-
тровић, донео је, на завршном рочишту одржаном 17. 
децембра 2021. године, решење.

 1. Усваја се завршни рачун и извештај стечајног 
управника о току стечајног поступка над стечајним ду-
жником „Patex Design” д.о.о. Бабушница у стечају, за 
период од 24. септембра 2018. године до 16. новембра 
2021. године.

2. Одређује се стечајном управнику исплата неи-
сплаћених трошкова стечајног поступка и обавеза сте-
чајне масе који су настали до дана израде завршног ра-
чуна стечајног управника у укупном износу од 538,00 
динара. 

Одобрава се стечајном управнику исплата резер-
висаних средстава на име трошкова који ће настати по 
закључењу стечајног поступка у износу од 13.541,04 
динара, а према спецификацији из извршног извештаја 
стечајног управника. 

4. Закључује се стечајни поступак над стечајним 
дужником „Patex Design” д.о.о. Бабушница у стечају, 
матични број 20154357, ПИБ 104437865.

 5. Решење објавити у „Службеном гласнику Ре-
публике Србије”, на огласној табли и на електронској 
табли суда у складу са одредбама Закона о стечају.

11. Ст. број 50/2018  – Из Привредног суда у Нишу.
  АУ21-2017

Привредни суд у Нишу, стечајни судија Љиља-
на Пејић, у поступку стечаја над стечајним дужником 
„Crown tex group” д.о.о. у стечају Ниш, кога заступа 
стечајни управник Гордана Јовановић, на завршном 
рочишту одржаном 24. децембра 2021. Године, донео 
је решење.

 1. Усваја се Завршни рачун и Извештај стечајног 
управника о току стечајног поступка над стечајним 
дужником Друштво за производњу, услуге и промет 
„Crown tex group” ДОО у стечају Ниш, Трг учитељ 
Тасе 1А, спрат 1, стан брoj 3, Ниш, матични број 
21196304, ПИБ 109512086, достављен суду 10. новем-
бра 2021. године.

2. Одређује се резервација средстава за трошкове 
стечајног поступка и обавезе стечајне масе који ће на-
стати до и након закључења стечајног поступка у укуп-
ном износу од 6.105,99 динара. 

 3. Закључује се стечајни поступак над стечај-
ним дужником Друштво за производњу, услуге и про-
мет „Crown tex group” д.о.о. у стечају Ниш, Трг учи-
тељ Тасе 1А, спрат 1, стан број 3, Ниш, матични број 
21196304, ПИБ 109512086.

4. Налаже се Агенцији за привредне регистре 
Београд да, по правноснажности овог решења, извр-
ши брисање Друштва за производњу, услуге и промет 
„Crown tex group” ДОО у стечају Ниш, Трг учитељ 
Тасе 1А, спрат 1, стан број 3, Ниш, из регистра при-
вредних друштава.

 5. Налаже се стечајном управнику стечајног 
дужника Друштво за производњу, услуге и промет 
„Crown tex group” д.о.о. у стечају Ниш, Трг учитељ 
Тасе 1А, спрат 1, стан број 3, Ниш, да, по правноснажо-
сти овог решења, угаси текући рачун стечајног дужни-
ка бр. 200-3301900101034-74 код Банке „Поштанска 
штедионица” АД Београд.

6. Налаже се Министарству финансија  – Пореској 
управи РС да, по правноснажости овог решења, уга-
си порески идентификациони број стечајног дужника 
Друштво за производњу, услуге и промет „Crown tex 
group” д.о.о. у стечају Ниш, Трг учитељ Тасе 1А, спрат 
1, стан број 3, Ниш, ПИБ 109512086.

 7. Налаже се стечајном управнику стечајног 
дужника Друштво за производњу, услуге и промет 
„Crown tex group” д.о.о. у стечају Ниш, Трг учитељ 
Тасе 1А, спрат 1, стан број 3, Ниш, да, по правноснажо-
сти овог решења, изврши брисање стечајног дужника 
из регистра Агенције за привредне регистре и других 
одговарајућих регистара.

Решење о закључењу стечајног поступка објавити 
у „Службеном гласнику Републике Србије” и на елек-
тронској и огласној табли суда.

7. Ст. број 6/2021  – Из Привредног суда у Нишу.
  АУ21-2018

Привредни суд у Нишу, стечајни судија Снежана 
Вукосављевић Обрадовић, у стечајном поступку пре-
ма стечајној маси „Челик” а.д. у стечају из Житорађе, 
МБ 27003087, ПИБ 108823884, кога заступа стечајни 
управник Горан Пауновић, донео је, на завршном ро-
чишту одржаном 23. децембра 2021. године, решење.

I Усваја се допунски завршни рачун и извештај за-
ступника стечајне масе АД „Челик” Житорађа у стечају, 
МБ 27003087, ПИБ 108823884, за период од 

30. oктобра 2014. до 23. децембра 2021. године.
II Одређује се неисплаћена награда за рад заступ-

ника стечајне масе АД „Челик” Житорађа у стечају, у 
укупном износу од 23.271,26 динара коју исплатити 
по правноснажности решења о закључењу стечајног 
поступка.

III Одређује се резервација средстава за исплату 
насталих неизмирених трошкова стечајног поступка и 
обавеза стечајне масе који ће настати до закључења и 
након закључења до брисања стечајне масе из Регистра 
стечајних маса у укупном износу од 106.094,00 динара.

IV Одређује се деоба по закључењу стечајне масе 
у укупном износу од 1.089.042,01 динара, што предста-
вља намирење у висини од 20,95% утврђених потражи-
вања поверилаца другог исплатног реда и то на следећи 
начин: 

Ред.
бр. Назив и адреса

Испла-
тни
ред

Призната 
потра-

живања

Про-
ценат 
нами-
рења
(%)

Износ за 
исплату по 
деоби по 

закључењу

1. Привредни 
суд у Нишу, 
Светосавска 
7а, Ниш

2 200.000,00 20,95  41.903,27

2. Министарство 
финансија 
и привреде 
 – Пореска 
управа, 
Експозитура 
Житорађа

2 4.997.885,62 20,95  
1.047.138,74

Укупно  5.197.885,62  .089.042,01

V Преноси се потраживање Стечајне масе АД 
„Челик” Житорађа у стечају, МБ 27003087, ПИБ 
108823884, према стечајном дужнику „Београђевинар” 
д.о.о. Београд у стечају, Kраља Милутина 46 –48, МБ 
07580568, ПИБ 100615397, који се води пред Привред-
ним судом у Београду под посл. бр. 9 Ст. 196/2016 у 
износу од 3.796.280,29 динара, повериоцима II и III 
исплатног реда, тако што се повериоцима II исплат-
ног реда преноси потраживање до износа ненамире-
ног потраживања у стечајном поступку над Стечајном 
масом АД „Челик” Житорађа у стечају у висини од 
1.260.550,61 динара, док се повериоцима III исплатног 
реда преноси потраживање у износу од 2.535.729,68 
динара и то 2,11817% њихових утврђених потражива-
ња, према табели са списком поверилаца другог и тре-
ћег исплатног реда, са износима предвиђеним за испла-
ту која је саставни део решења. 

VI Закључује се стечајни поступак отворен над 
стечајном масом АД „Челик” Житорађа у стечају, МБ 
27003087, ПИБ 108823884.

Решење о закључењу стечајног поступка објавити 
у „Службеном гласнику

Републике Србије”, на огласној и електронској та-
бли суда.

11. Ст. број 24/2019  – Из Привредног суда у Нишу.
  АУ21-2086
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Привредни суд у Нишу, стечајни судија Нино-

слав Воларевић, у поступку стечаја који се води над 
Preduzećeм za trgovinu na veliko i malo Pim komerc 
export import d.o.o. Niš  – u stečaju (матични број 
06090222), са седиштем у Нишу, Учитељ Тасина 21, 
кога заступа стечајни управник Братислав Рајковић 
из Ниша, Горњоматејевачка 44, донео је 30. децембра 
2021. године, решење.

Одређује се завршно рочиште у стечајном по-
ступку над Preduzećeм za trgovinu na veliko i malo Pim 
komerc export import d.o.o. Niš  – u stečaju (матични број 
06090222), са седиштем у Нишу, Учитељ Тасина 21, за 
28. јануар 2022. године, с почетком у 11.00 часова, у 
судници број 3 Привредног суда у Нишу.

Решење о одржавању завршног рочишта објави-
ти на огласној и електронској табли Привредног суда 
у Нишу и у „Службеном гласнику Републике Србије”.

2. Ст. број 4/2021  – Из Привредног суда у Нишу.
  22-00451

ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ 

Привредни суд у Панчеву, поступајући по стечај-
ном судији Светлани Денчић Бјелановић, одлучујући о 
предлогу за покретање стечајног поступка предлагача 
Друштво за производњу, трговину, транспорт и услуге 
Перспектива 2018 д.о.о. Ковачица из Ковачице, М. Тита 
40/6, матични број 21426318, ПИБ 111103980, над ду-
жником Друштво за производњу трговину, транспорт и 
услуге Перспектива 2018 д.о.о. Ковачица из Ковачице, 
М. Тита 40/6, матични број 21426318, ПИБ 1 11103980, 
донео је 27. децембра 2021. године решење.

Усваја се предлог повериоца Друштво за прои-
зводњу, трговину, транспорт и услуге Перспектива 
2018 д.о.о. Ковачица из Ковачице, М. Тита 40/6, матич-
ни број 21426318, ПИБ 111103980, за покретање сте-
чајног поступка над стечај ним дужником Друштво за 
производњу, трговину, транспорт и услуге Перспектива 
2018 д.о.о. Ковачица из Ковачице, М. Тита 40/6, матич-
ни број 21426318, ПИБ 111103980.

Отвара се стечајни поступак над стечајним ду-
жником Друштво за производњу, трговину, транспорт и 
услуге Перспектива 2018 д.о.о. Ковачица из Ковачице, 
М. Тита 40/6, матични број 21426318, ПИБ 111103980 
из разлога трајније неспособности плаћања.

За стечајног управника именује се Светлана Пан-
дуров, Његошева lA, Панчево, лиценцирани стечајни 
управник за подручје Привредног суда у Панчеву.

Позивају се повериоци стечајног дужника да у 
року од 120 дана од дана објављивања огласа о покре-
тању стечајног поступка у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије”, пријаве своја обезбеђена и необезбеђе-
на потраживања.

Позивају се дужници стечајног дужника, да испу-
не своје обавезе према стечајној маси.

Прво поверилачко рочиште заказује се за 3. фе-
бруар 2022. године у 11.00 часова, у згради Привред-
ног суда у Панчеву, Војводе Радомира Путника 13 –15, 
судница број 114, први спрат, на ком рочишту ће се ра-
справљати о извештају о економско-финансијском по-
ложају стечајног дужника и процени стечајног управ-
ника да ли постоји могућност реорганизације стечајног 
дужника.

Уколико се прва скупштина поверилаца не одржи 
до првог поверилачког рочишта, иста се сазива за 3. 
фебруар 2022. године у 11.00 часова, када се одржава 
прво поверилачко рочиште, на којој седници ће се из-
вршити избор председника скупштине и чланова одбо-
ра поверилаца. Рочиште за испитивање пријављених 
потраживања (испитна рочиште) заказује се за 19. мај 
2022. године у 11.00 часова у згради Привредног суда 
у Панчеву, Војводе Радомира Путника 13 –15, судница 
број 114, први спрат.

Стечајни управник и сви повериоци стечајног ду-
жника сматрају се уредно позваним на рочишта из ст. 
6. и 8. изреке овог решења, достављањем овог решења, 
односно објављивањем огласа о отварању стечајног по-
ступка над стечајним дужником у „Службеном гласни-
ку Републике Србије”.

Правне последице отварања стечајног поступка 
наступају даном објављивања огласа о отварању сте-
чајног поступка на огласној табли суда.

Оглас о отварању стечајног поступка над сте-
чајним дужником Друштво за производњу, трговину, 
транспорт и услуге Перспектива 2018 д.о.о. Ковачица 
из Ковачице, М. Тита 40/6, матични број 21426318, 
ПИБ 111103980 објављен је на огласној табли Привред-
ног суда у Панчеву, 27. децембра 2021. године.

5. Ст. број 15/2021  – Из Привредног суда у Панчеву.
  22-00306

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ

Привредни суд у Пожаревцу је решењем од 24. 
децембра 2021. године, у стечајном поступку над сте-
чајним дужником Гоша  – фабрика за производњу алата 
и машина” ДОО у стечају, из Смедеревске Паланке (ма-
тични број 07627343), заказао завршно рочиште за 20. 
јануар 2022. године у 11.30 часова, у Привредном суду 
у Пожаревцу, судница 72/III, на коме ће се:

1. расправљати о завршном рачуну стечајног 
управника;

2. расправљати о коначним захтевима за исплату 
награде стечајног управника;

3. подносити примедбе на завршни рачун или на 
поднете захтеве за исплату накнада и награда;

4. одлучивати о нерасподељеним деловима стечај-
не масе;

5. одлучивати о другим питањима од значаја за 
банкротство стечајног дужника.

Ст. брoj 13/2015  – Из Привредног суда у Пожаревцу.
  АУ21-2039

Привредни суд у Пожаревцу, стечајни судија Си-
ниша Недељковић, у поступку стечаја над стечајним 
дужником First Hand CZ д.о.о. Пожаревац у стечају, са 
седиштем у Пожаревцу, Партизанска 76, матични број 
21503479, ПИБ 111568153, донео је 30. децембра 2021. 
године, решење. 

1. Усваја се завршни рачун стечајног управника, 
стечајног дужника First Hand CZ д.о.о. Пожаревац у 
стечају, матични број 21503479, ПИБ 111568153 са за-
вршним извештајем од 13. децембра 2021. године.

2. Закључује се стечајни поступак над стечајним 
дужником First Hand CZ д.о.о. Пожаревац у стечају, са 
седиштем у Пожаревцу, чији је матични број 21503479, 
ПИБ 111568153.

3. Констатује се да је укупна награда стечајном 
управнику 0,00 динара.

4. Налаже се стечајном управнику да од преоста-
лог износа предујмљених средстава покрије стварно 
настале трошкове стечајног поступка и заврши прео-
стале законом предвиђене послове и активности.

1. Ст. број 4/2021  – Из Привредног суда у Пожа-
ревцу.  АУ21-2159

Привредни суд у Пожаревцу, судија Срђан Стојил-
ковић, у поступку по предлогу правног лица Дринак 
ДОО Смедерево за покретање стечајног поступка над 
Дринак д.о.о. Смедерево чији је МБ 20548789, а број 
ПИБ 106175218, донео је 31. децембра 2021. године, 
решење.

I Усваја се предлог стечајног дужника Дринак д.о-
.о. Смедерево па се отвара поступак стечаја над Дринак 
д.о.о. Смедерево, Радоја Домановића 30, град Смедере-
во, чији је МБ 20548789, а број ПИБ 106175218.

II Поступак стечаја се отвара из стечајног разлога 
трајније неспособности плаћања, прописаног одред-
бом члана 11. став 2. тачка 1. Закона о стечају.

III Констатује се да је методом случајног одаби-
ра са листе активних стечајних управника изабран за 
стечајног управника Рајко Пантић из Смедерева па се 
именује за стечајног управника Рајко Пантић из Сме-
дерева.

IV Позивају се повериоци стечајног дужника да у 
року од 120 дана од дана објављивања огласа о отвара-
њу стечајног поступка над стечајним дужником у „Слу-
жбеном гласнику Републике Србије” пријаве овом суду 
своја обезбеђена и необезбеђена потраживања према 
стечајном дужнику писменом пријавом поднетом у два 
примерка са приложеним доказима о основаности по-
траживања. Све пријаве потраживања поднете по исте-
ку рока наведеног у члану 111. став 5. Закона о стечају 
биће одбачене као неблаговремене. 

V Позивају се дужници стечајног дужника да од-
мах испуне своје обавезе према стечајном дужнику. 

VI Прво поверилачко рочиште заказује се за 4. фе-
бруар 2022. године са почетком у 10.00 часова, за које 
се сазива и седница Скупштине поверилаца и позивају 
се сви повериоци да истој присуствују у судници 76/III, 
Привредног суда у Пожаревцу, Јована Шербановића 4, 
у Пожаревцу. 

VII Рочиште за испитивање потраживања заказује 
се за 13. јун 2022. године са почетком у 10.00 часова 
у судници 76/III Привредног суда у Пожаревцу, Јована 
Шербановића 4 у Пожаревцу.

VIII Констатује се да је оглас о отварању поступка 
стечаја истакнут на огласној табли суда 31. децембра 
2021. године. 

IX Налаже се Агенцији за привредне регистре 
Републике Србије да упише у регистар отварање сте-
чајног поступка над стечајним дужником Дринак д.о.о. 
Смедерево, Радоја Домановића 30, град Смедерево, 
чији је МБ 20548789, а број ПИБ 106175218.

4. Ст. број 12/2021  – Из Привредног суда у Пожа-
ревцу.  22-00465

Привредни суд у Пожаревцу, стечајни судија 
Мила Савић Рајчић, поступајући по предлогу предла-
гача Ф.С.О. Гоша а.д. Индустријска 5, Симићево, МБ 
07627351, за покретање стечајног поступка у складу са 
унапред припремљеним планом реорганизације према 
стечајном дужнику Ф.С.О. Гоша а.д. Симићево, МБ 
07627351, дана 29. децембра 2021. године, донео је ре-
шење.

1. Рочиште за одлучивање о предлогу и гласање 
о УППР-у од 24. децембра 2021. године, заказује се за 
10. фебруара 2022. године у 10.00 часова у Привредном 
суду у Пожаревцу у судници број 75/III. На рочиште се 
позивају сви повериоци.

2. Обавештавају се повериоци да у писарници 
овог суда могу извршити увид у УППР од 24. децембра 
2021.године.

3. Позивају се заинтересована лица да све при-
медбе на предлог УППР којима оспоравају садржину 
УППР или основ или висину обухваћених потражива-
ња, доставе овом суду у року од 15 дана од дана об-
јављивања огласа у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

4. Отказује се рочиште за одлучивање о предлогу 
и гласање о УППР од 29. септембра 2021. године са до-
пуном УППР-а од 7. октобра 2021. године, заказано за 
25. јануар 2022. године у 10.00 часова у Привредном 
суду у Пожаревцу у судници број 75/III.

5. Рео. број 6/2021  – Из Привредног суда у Пожа-
ревцу.  22-00466

ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ

Привредни суд у Сомбору у стечајном поступку 
над стечајним дужником Отворено акционарско дру-
штво за грађевинарство, инжењеринг и трговину Про-
грес, Врбас  – стечајна маса, Врбас, Маршала Тита 19 
(матични број 08057931) је решењем Ст. 21/2021 од 29. 
децембра 2021. године закључио стечајни поступак над 
стечајним дужником.

Ст. број 21/2021  – Из Привредног суда у Сомбору.
  АУ21-2041

Привредни суд у Сомбору je за 25. јануар 2022. 
године са почетком у 11.00 часова заказао допунско 
испитно рочиште у стечајном поступку над стечајним 
дужником Земљорадничка задруга Баћо Врбас  – у сте-
чају (матични број 08562016, ПИБ 100635903), ради 
испитивања потраживања по пријави потраживања 
Републике Србије, Министарства финансија, Пореске 
управе, која није испитана на рочишту 19. априла 2021. 
године. Рочиште ће бити одржано у Привредном суду у 
Сомбору, Венац војводе Живојина Мишића 23, судни-
ца број 2, први спрат. На рочиште се позивају стечајни 
управник и повериоци.

Ст. број 15/20  – Из Привредног суда у Сомбору.
  22-00467

ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Привредни суд у Сремској Митровици, стечајни 
судија Љиљана Комшић, одлучујући о предлогу сте-
чајног дужника, ради утврђивања разлога за отвара-
ње стечајног поступка над Web portali trgovina i druge 
Usluge Planet Group Development d.o.o. Шид у ликвида-
цији, Шид, Светог Саве, Тржно пословни центар 6, МБ 
21259934, ПИБ 109880386, кога заступа пуномоћник 
Лазић Стеван, адвокат из Шида доноси 28. децембра 
2021. године следеће решење.

I Усваја се предлог за покретање стечајног по-
ступка над дужником Web portali trgovina i druge usluge 
Planet Group Development d.o.o. Шид у ликвидаци-
ји, Шид, Светог Саве, Тржно пословни центар 6, МБ 
21259934, ПИБ 109880386.

II Отвара се поступак стечаја над дужником Web 
portali trgovina i druge usluge Planet Group Development 
d.o.o. Шид у ликвидацији, Шид, Светог Саве, Тржно 
пословни центар 6, МБ 21259934, ПИБ 109880386.

III Утврђује се постојање стечајног разлога  – трај-
нија неспособност плаћања, прописан одредбом члана 
11. став 2. тачка 1. Закона о стечају.
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IV Именује се за стечајног управника Саша Ми-

тровић из Сремске Митровице лиценце 155-1671, који 
је одређен аутоматским одабиром.

V Позивају се сви повериоци да у року од 30 дана 
од дана објављивања огласа о 

отварању поступка стечаја над стечајним дужни-
ком у „Службеном гласнику Републике Србије” пријаве 
Привредном суд у Сремској Митровици своја обезбеђе-
на и необезбеђена потраживања.

VI Позивају се дужници стечајног дужника да ис-
пуне своје обавезе према стечајној маси.

VII Одређује се прво поверилачко рочиште на 
коме ће се расправљати о извештају о економско-фи-
нансијском положају стечајног дужника за 1. фебруар 
2022. године у 10.30 часова, које ће се одржати у При-
вредном суду у Сремској Митровици, Светог Димитри-
ја 39, судница 17 на другом спрату.

VIII Одређује се испитно рочиште за 3. март 2022. 
године, у 10.30 часова које ће се одржати у Привредном 
суду у Сремској Митровици, Светог Димитрија 39, суд-
ница 17 на другом спрату.

IX Оглас о отварању поступка стечаја над стечај-
ним дужником биће објављен на огласној табли При-
вредног суда у Сремској Митровици, 28. децембра 
2021. године.

2. Ст. број 26/2021  – Из Привредног суда у Срем-
ској Митровици.  АУ21-2040

ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ

Привредни суд у Суботици је 31. децембра 2021. 
године решењем Ст. 32/2020 у поступку стечаја над 
„Аспо Комерц” д.о.о. из Суботице, Бајмочка 84/а, ма-
тични број 08510261 заказао одржавање завршног ро-
чишта за 10. фебруар 2022. године са почетком 11.40 
часова. Рочиште ће се одржати код Привредног суда у 
Суботици  – сала број 168/2.

Позивају се повериоци стечајног дужника да у 
складу са пројекцијом потребних трошкова стечајног 
управника  – уплате на депозит суда број 840-311802-93 
износ од 200.000,00 динара, ради евентуалног даљњег 
спровођења стечајног поступка применом одредби чла-
на 13. став 4. Закона о стечају.

Уколико до дана одржавања Завршног рочишта 
нико од поверилаца не предујми назначени износ 
трошкова  – поступак стечаја над дужником „Аспо Ко-
мерц” д.о.о. из Суботице, Бајмочка 84/а, матични број 
08510261 закључиће се применом одредби члана 13. 
став 2. Закона о стечају.

Објављивањем овог огласа на огласној табли суда 
и у „Службеном гласнику Републике Србије” сматраће 
се уредно позваним на рочиште повериоци и странке.

Ст. број 32/2020  – Из Привредног суда у Суботици.
  22-00245

ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ

Привредни суд у Ужицу, као стечајни, стечајни 
судија Миљко Мићовић, у предмету стечаја над Преду-
зеће за производњу, промет и услуге „Тенибак” д.о.о. 
у стечају, Косјерић, након рочишта одређеног поводом 
завршног рачуна, одржаног 24. децембра 2021. године, 
донео је решење.

I Усваја се завршни рачун стечајног дужника Пре-
дузеће за производњу, промет и услуге „Тенибак” д.о.о. 
у стечају, Косјерић, МБ 20128445, ПИБ 104292904.

II Закључује се стечајни поступак над Предузеће 
за производњу, промет и услуге „Тенибак” д.о.о. у сте-
чају, Косјерић, МБ 20128445, ПИБ 104292904.

III Наставља се стечајни поступак над стечајном 
масом стечајног дужника Предузеће за производњу, 
промет и услуге „Тенибак” д.о.о. у стечају, Косјерић, 
МБ 20128445, ПИБ 104292904.

IV Именује се Слободан Јовановић, стечајни 
управник из Ужица, Ужичке републике 34, за заступни-
ка стечајне масе наведене у тачки IV овог решења и за 
предузимање свих радњи у циљу окончања наведених 
поступака у корист стечајне масе.

3. Ст. број 11/2020  – Из Привредног суда у Ужицу.
  АУ21-2042

Привредни суд у Ужицу обавештава повериоце да 
је у предмету стечаја над стечајним дужником „Јелова 
гора” а.д. у стечају, Ужице, решењем Ст. 31/11 од 4. јану-
ара 2022. године одредио завршно рочиште за 28. јануар 
2022. године са почетком у 11.00 часова соба број 32/III.

На завршном рочишту расправљаће се о завршном 
рачуну стечајног управника и о другим питањима из 
члана145. Закона о стечају.

1. Ст. број 31/2011  – Из Привредног суда у Ужицу.
  22-00359

ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ

I Отвара се поступак стечаја над стечајним ду-
жником Milinex д.о.о. Чачак, Кулиновачко поље потез 
4, MB 20326808, због трајније неспособности плаћања. 

II За стечајног управника именује се Слободан Зо-
ћевић из Чачка, лиценцирани стечајни управник, кон-
так телефон 063 606 070.

III Позивају се повериоци да у року од 120 дана 
од дана објављивања огласа о покретању стечајног 
поступка у „Службеном гласнику Републике Србије” 
пријаве своја потраживања, тако што ће пријаве за сво-
ја обезбеђена и необезбеђена потраживања са доказима 
из којих се може утврдити основ и висина потражива-
ња доставити овом суду у два примерка са позивом на 
број стечајног предмета. 

Упозоравају се повериоци да се пријаве потражи-
вања могу поднети најкасније у року од 120 дана, а све 
пријаве поднете по истеку рока од 120 дана биће одба-
чене као неблаговремене.

IV Позивају се сви дужници стечајног дужника 
да без одлагања испуне своје обавезе према стечајној 
маси стечајног дужника. 

V Одређује се прво поверилачко рочиште за 4. фе-
бруар 2022. године у 13.00 часова судница број 3, При-
вредни суд У Чачку, Цара Душана 6. 

Уколико скупштина поверилаца не буде формира-
на пре првог поверилачког рочишта, иста се сазива за 
прво поверилачко рочиште. 

VI Одређује се испитно рочиште за испитивање 
пријављених потраживања за 15. јун 2022. у 10.00 ча-
сова судница број 3, Привредни суд у Чачку, Цара Ду-
шана 6. 

Ово решење је истакнуто на огласној табли овог 
суда  – оглашено је 27. децембра 2021. године.

Овим даном наступају правне последице отварања 
стечајног поступка над дужником предвиђене Законом 
о стечају. 

3. Ст. број 20/2021  – Из Привредног суда у Чачку.
  АУ21-2016

УПИС У СУДСКИ РЕГИСТАРУПИС У СУДСКИ РЕГИСТАР

ПРИВРЕДНИ СУД У ВАЉЕВУ

Привредни суд у Ваљеву, решењем Фи. број 
29/2021 од 10. августа 2021. године уписао је у судски 
регистар, у регистарском улошку 5-267-00, податке: 

Промена функције лица овлашћеног за заступање 
Туристичке организације Ваљево, тако што се уписује 
Ана Марковић, в.д. директора са неограниченим овла-
шћењима, досадашњи директор.

Фи. број 29/2021  – Из Привредног суда у Ваљеву.
  22-00361

Привредни суд у Ваљеву, решењем Фи. број 
30/2021 од 31. августа 2021. године уписао је у судски 
регистар, у регистарском улошку 5-251-00, податке: 

Промена назива Средње економске-пословне 
школе Шабац, тако што се уписује нови назив Средња 
Школа Заслон, Шабац, Карађорђева 14.

Фи. број 30/2021  – Из Привредног суда у Ваљеву.
  22-00361

Привредни суд у Ваљеву, решењем Фи. број 
31/2021 од 31. августа 2021. године уписао је у судски 
регистар, у регистарском улошку 5-135-00, податке: 

Промена лица овлашћеног за заступање Школе за 
основно музичко образовање „Петар Стојановић” Уб, 
тако што се уписује Катарина Кадијевић директор са 
неограниченим овлашћењима, а разрешава се Влади-
мир Ђенадер досадашњи директор. 

Фи. број 31/2021  – Из Привредног суда у Ваљеву.
 22-00361

Привредни суд у Ваљеву, решењем Фи. број 
32/2021 од 15. септембра 2021. године уписао је у суд-
ски регистар, у регистарском улошку 5-157-00, податке: 

Промена лица овлашћеног за заступање „Мачван-
ске средње школе” Богатић, тако што се уписује Нада 
Јелесић, в.д. директора са неограниченим овлашћењи-
ма, а брише се Милица Дражић досадашњи директор. 

Фи. број 32/2021  – Из Привредног суда у Ваљеву.
 22-00361

Привредни суд у Ваљеву, решењем Фи. број 
34/2021 од 5. октобра 2021. године уписао је у судски 
регистар, у регистарском улошку 5-128-00, податке: 

Проширење делатности Туристичко-спортске ор-
ганизације општине Крупањ, тако што се поред већ 
уписане делатности уписује и 9104. 

Фи. број 34/2021  – Из Привредног суда у Ваљеву.
 22-00361

Привредни суд у Ваљеву, решењем Фи. број 
35/2021 од 28. септембра 2021. године уписао је у суд-
ски регистар, у регистарском улошку 5-190-00, податке: 

Промена лица овлашћеног за заступање Библио-
теке „Политика“ Крупањ, тако што се уписује Предраг 
Митровић, в.д. директора са неограниченим овлашће-
њима, а брише се Драгослава Остојић досадашњи ди-
ректор. 

Фи. број 35/2021  – Из Привредног суда у Ваљеву.
 22-00361

Привредни суд у Ваљеву, решењем Фи. број 
37/2021 од 5. октобра 2021. године уписао је у судски 
регистар, у регистарском улошку 5-227-00, податке: 

Промена функције лица овлашћеног за заступање 
Туристичке организације општине Љубовија, тако што 
се уписује Јелена Тешић, директор са неограниченим 
овлашћењима, досадашњи в.д. директора. 

Фи. број 37/2021  – Из Привредног суда у Ваљеву.
 22-00361

Привредни суд у Ваљеву, решењем Фи. број 
38/2020 од 27. октобра 2021. године уписао је у судски 
регистар, у регистарском улошку 5-133-00, податке: 

Промена лица овлашћеног за заступање Култур-
но-образовног центра „Богатић” Богатић, тако што се 
уписује Иван Остојић, в.д. директора са неограниче-
ним овлашћењима, а брише се Снежана Јањић досада-
шњи в.д. директора. 

Фи. број 38/2021  – Из Привредног суда у Ваљеву.
 22-00361

Привредни суд у Ваљеву, решењем Фи. број 
39/2021 од 9. новембра 2021. године уписао је у судски 
регистар, у регистарском улошку 5-259-00, податке: 

Промена функције лица овлашћеног за заступање 
Народне библиотеке „Јанко Веселиновић” Богатић, 
тако што се уписује Душица Тешић, директор са нео-
граниченим овлашћењима, досадашњи в.д. директора. 

Фи. број 39/2021  – Из Привредног суда у Ваљеву.
 22-00361

Привредни суд у Ваљеву, решењем Фи. број 
40/2021 од 1. децембра 2021. године уписао је у судски 
регистар, у регистарском улошку 5-244-00, податке: 

Промена функције лица овлашћеног за заступање 
Установе културе Центар за културу Ваљево, тако што 
се уписује Немања Расулић, директор са неограниче-
ним овлашћењима, досадашњи в.д. директора. 

Фи. број 40/2021  – Из Привредног суда у Ваљеву.
 22-00361

Привредни суд у Ваљеву, решењем Фи. број 
41/2021 од 28. октобра 2021. године уписао је у судски 
регистар, у регистарском улошку 5-62-00, податке: 

Промена лица овлашћеног за заступање Пред-
школске установе „Полетарац” Коцељева, тако што 
се уписује Марина Гајић, в.д. директора са неограни-
ченим овлашћењима, а брише се Гордана Мијаиловић 
досадашњи директор. 

Фи. број 41/2021  – Из Привредног суда у Ваљеву.
 22-00361

Привредни суд у Ваљеву, решењем Фи. број 
42/2021 од 10. новембра 2021. године уписао је у суд-
ски регистар, у регистарском улошку 5-54-00, податке: 

Промена лица овлашћеног за заступање Пред-
школске установе „Наша радост” Крупањ, тако што се 
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уписује Тања Грујичић, в.д. директора са неограниче-
ним овлашћењима, а брише се Славица Кодић досада-
шњи директор. 

Фи. број 42/2021  – Из Привредног суда у Ваљеву.
 22-00361

Привредни суд у Ваљеву, решењем Фи. број 
43/2021 од 1. децембра 2021. године уписао је у судски 
регистар, у регистарском улошку 5-247-00, податке: 

Промена лица овлашћеног за заступање Туристич-
ке организације општине Лајковац, тако што се уписује 
Мира Табић, в.д. директора са неограниченим овла-
шћењима, а брише се Милутин Ранковић досадашњи 
директор. 

Фи. број 43/2021  – Из Привредног суда у Ваљеву.
 22-00361

Привредни суд у Ваљеву, решењем Фи. број 
44/2021 од 1. децембра 2021. године уписао је у судски 
регистар, у регистарском улошку 5-83-00, податке: 

Промена лица овлашћеног за заступање Културног 
центра „Хаџи Рувим” Лајковац, тако што се уписује 
Милутин Ранковић, в.д. директора са неограниченим 
овлашћењима, а брише се Снежана Шкорић досада-
шњи директор. 

Фи. број 44/2021  – Из Привредног суда у Ваљеву.
 22-00361

Привредни суд у Ваљеву, решењем Фи. број 
45/2021 од 15. децембра 2021. године уписао је у судски 
регистар, у регистарском улошку 5-127-00, податке: 

Промена лица овлашћеног за заступање Основне 
школе „Јеврем Обреновић” Шабац, тако што се уписује 
Душко Бојић, директор са неограниченим овлашћењима, 
а брише се Јасмина Богојевић досадашњи в.д. директора. 

Фи. број 45/2021  – Из Привредног суда у Ваљеву.
 22-00361

ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ

Привредни суд у Зрењанину, решењем Фи. број 
38/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-127 Народно позориште Кикинда, по-
датке:

Брише се Никола Јоксимовић, директор без огра-
ничења.

Уписује се Милена Живков в.д. директора, без 
ограничења ЈМБГ 2202989845003.

Фи. број 38/2021  – Из Привредног суда у Зрењанину. 
 22-00525

ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ

Привредни суд у Краљеву, решењем Фи. број 
59/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-108-00 Народна библиотека „Стефан 
Првовенчани” Краљево, Цара Лазара 26, податке:

Установа Народна библиотека „Стефан првовенча-
ни” из Краљева, Цара Лазара 26 врши упис у судски 
регистар промену лица овлашћеног за заступање на на-
чин што се брише досадашњи директор Миша Милоса-
вљевић, а уписује Јасминка Марковић в.д. директора, 
без ограничења.

Фи. број 59/2021  – Из Привредног суда у Краљеву.
  22-00360

Привредни суд у Краљеву, решењем Фи. број 
60/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-30-00 Музеј винарства и виноградарства 
Александровац, податке:

Брише се из судског регистра Иван Милићевић, 
в.д. директора Музеја винарства и виноградарства у 
Александровцу.

Уписује се у судски регистар Нела Ћурић, директор 
Музеја винарства и виноградарства у Александровцу.

Фи. број 60/2021  – Из Привредног суда у Краљеву.
  22-00360

Привредни суд у Краљеву, решењем Фи. број 
61/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-158-00 ВПШСС Крушевац, податке:

1. Брише се др Мирјана Стевановић, вршилац ду-
жности директора, а уписује се др Ана Скоруп, врши-
лац дужности директора.

2. Брише се проширење делатности субјекта упи-
са, тачније усаглашавање делатности са Законом о кла-
сификацији.

Фи. број 61/2021  – Из Привредног суда у Краљеву.
  22-00360

Привредни суд у Краљеву, решењем Фи. број 
62/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-125-00 ОШ „Попински борци”, Врњачка 
Бања, податке:

Брише се Живковић Славица, директор.
Уписује се Влајковић Снежана, в.д. директора.
Фи. број 62/2021  – Из Привредног суда у Краљеву.
  22-00360

Привредни суд у Краљеву, решењем Фи. број 
64/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-244-00 ОШ „Драган Ђоковић Учо” Ла-
ђевци, податке:

Основни школа „Драган Ђоковић Уча” Лађев-
ци врши промену адресе седиште школе тако да нова 
адреса гласи: 36204 Лађевци, Лађевачка 2.

Фи. број 64/2021  – Из Привредног суда у Краљеву.
  22-00360

Привредни суд у Краљеву, решењем Фи. број 
65/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-282-00 Центар за социјални рад Алек-
сандровац, податке:

Лице овлашћено за заступање Центра за социјал-
ни рад Александровац, Виноградарска 6 је Витомир 
Самарџић, директор без ограничења.

Фи. број 65/2021  – Из Привредног суда у Краљеву.
  22-00360

Привредни суд у Краљеву, решењем Фи. број 
66/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-226-00 Центар за социјални рад општи-
не Брус, податке:

Промена функције овлашћеног лица Томић Дали-
борка из функције в.д. директора, прешла је у функцију 
директора.

Фи. број 66/2021  – Из Привредног суда у Краљеву.
  22-00360

Привредни суд у Краљеву, решењем Фи. број 
67/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-134-00 ОШ „Свети Сава” Трстеник, Тр-
стеник ⅠⅠ, податке:

ОШ „Свети Сава” Трстеник уписује продужетак 
мандата директору школе Гордани Асентић.

Фи. број 67/2021  – Из Привредног суда у Краљеву.
  22-00360

Привредни суд у Краљеву, решењем Фи. број 
68/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском уло-
шку број 5-151-00 ОШ „Свети Сава”, Бачина, податке:

Стара шифра 80101  – основно образовање општег 
типа се брише а уписује се нова шифра 8520  – основно 
образовање.

Фи. број 68/2021  – Из Привредног суда у Краљеву.
  22-00360

Привредни суд у Краљеву, решењем Фи. број 
69/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-207-00 Дом културе Милосав Буца Мир-
ковић, податке:

„Дом културе Милосав Буца Мирковић” из Алек-
сандровца врши упис у судски регистар промену функ-
ције лица овлашћеног за заступање тако да досадашњи 
в.д. директора Слађана Зајић се именује за директора 
предметне установе, без ограничења.

Фи. број 69/2021  – Из Привредног суда у Краљеву.
  22-00360

Привредни суд у Краљеву, решењем Фи. број 
70/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 

улошку број 5-14-00 Народна библиотека „Алексадро-
вац”, Александровац, податке:

Народна библиотека из Александровца врши упис 
у судски регистар промену функције лица овлашћеног 
за заступање на начин што досадашњи в.д. директора 
Маријана Цветковић се именује  – уписује као директор 
предметне установе.

Фи. број 70/2021  – Из Привредног суда у Краљеву.
  22-00360

Привредни суд у Краљеву, решењем Фи. број 
71/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-128-00 ОШ „Јован Јовановић Змај”, Сто-
пања, податке:

Основна школа „Јован Јовановић Змај” у Стопањи 
извршила је промену тако што је Миодрагу Вучковићу 
досадашњем директору школе престала дужност, а за 
директора је именован Миодраг Сретеновић, без огра-
ничења.

Фи. број 71/2021  – Из Привредног суда у Краљеву.
  22-00360

Привредни суд у Краљеву, решењем Фи. број 
72/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-501-00 Предшколска установа „Educa 
Center”, податке:

Брише се: Марија Тешовић ЈМБГ 3004979785018, 
разрешени вршилац дужности директора Предшколске 
установе „Educa Center”.

Уписује се Марија Тепшовић ЈМБГ 
3004979785018, именовани директор и законски за-
ступник Предшколске установе „Educa Center”, који 
има право заступања са неограниченим овлашћењима.

Фи. број 72/2021  – Из Привредног суда у Краљеву.
  22-00360

Привредни суд у Краљеву, решењем Фи. број 
73/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-172-00 ОШ „Музичка школа „Корнелије 
Станковић”, Трстеник, податке:

У Основној музичкој школи „Корнелије Станко-
вић”, Трстеник, Дамјана Максића 2, у Трстенику, врши 
се промена лица овлашћеног за заступање и то:

Брише се Марина Златковић, директор школе. 
Уписује се Наташа Живковић, в.д директора школе. 

Фи. број 73/2021  – Из Привредног суда у Краљеву.
  22-00360

ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ

Привредни суд у Нишу решењем Фи. број 
123/2021 уписао је у судски регистар у регистарском 
улошку број 1-948, податке:

Установа за одмор и рекреацију деце Липовац, 
врши промену овлашћеног лица за заступање тако да 
се брише Милена Максимовић као в.д. директора, а 
уписује се Милена Максимовић као директор.

Фи. брoj 123/2021  – Из Привредног суда у Нишу.
  АУ21-2049

Привредни суд у Нишу решењем Фи. број 104/2021 
уписао је у судски регистар, у регистарском улошку број 
5-369, податке:

Оснива се Дом за смештај одраслих и старијих 
„Заплање мој дом” Гаџин Хан

Оснивач: Данијела Крстић из Ниша Народних хе-
роја 20/4, ЈМБГ 1402970735023.

Шифре делатности: 87.30  – рад установа за стара 
лица и лица се посебним потребама.

Лице овлашћено за заступање: Данијела Крстић из 
Ниша. Народних хероја 20/4, ЈМБГ 1402970735023

Фи. број 104/2021  – Из Привредног суда у Нишу.
  АУ21-2050

Привредни суд у Нишу решењем Фи. број 
121/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 1-684, податке:

Oсновна школа „Вожд Карађорђе” Алексинац , 
врши промену овлашћеног лица за заступање тако да 
се брише Милан Вељковић као директор, а уписује се 
Маја Радоман Цветићанин као директор.

Фи. број 121/2021  – Из Привредног суда у Нишу.
  АУ21-2051
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Привредни суд у Нишу решењем Фи. број 

120/2021 уписао је у судски регистар у регистарском 
улошку број 5-7, податке:

Спортско рекреативни центар Алексинац, врши 
промену овлашћеног лица за заступање тако да се бри-
ше Душан Пешић као в.д. директора, а уписује се Ду-
шан Пешић као директор.

Фи. број 120/2021  – Из Привредног суда у Нишу.
  АУ21-2052

Привредни суд у Нишу решењем Фи. брoj 
117/2021, уписао је у судски регистар у регистарском 
улошку број 76/1, податке:

Основна школа „Десанка Максимовић” Косовска 
Каменица, врши промену овлашћеног лица за засту-
пање тако да се брише Јадранка Васић као директор а 
уписује се Наташа Станковић као в.д директор.

Фи. брoj 117/2021  – Из Привредног суда у Нишу.
  АУ21-2053

Привредни суд у Нишу, решењем Фи. број 
110/2021 уписао је у судски регистар у регистарском 
улошку број 5-167, податке:

Установа за спорт и туризам Спортско-туристич-
ки центар „Цариброд” Димитровград врши промену 
назива тако, а сада послује под називом Турисизтчка 
организација „Цариброд” Димитровград Теслина б.б. 
Димитровград.

Турисизтчка организација „Цариброд”, Димитров-
град брише дделатности и то: 93.11; 47.61; 47.62; 47.78; 
55.10; 55.20; 55.30; 55.90; 58.11; 59.19; 62.01; 70.21; 
70.22; 73.11; 79.12; 73.20; 77.11; 79.11; 79.90; 82.30; 
94.11; 94.12; 93.13; 93.29; 56.10; 49.39; 80.30; 85.81; 
93.19; 01.62; 78.10; 85.52; 90.01; 90.02; 73.12; 47.41; 
47.42;03.12; 47.11; 47.19; 47.63; 47.64; 47.99; 56.30; 
77.21; 88.10; 88.91; 88.99; 93.12;93.21 94.99; 94.04; 
03.22; 91.04; 59.20; 46.90; 46.19; 46.18; 56.21; 56.29; 
50.30; 77.39; 77.29; 74.20; 74.30; 18.12; 18.13; 82.19; 
74.30: 85.59; 94.20; 91.03; 82.11; 84.12;

Уписују се делатности: 18.12; 47.51; 47.63; 47.65; 
47.71; 47.78; 47.99; 55.20; 52.22; 55.30; 55.90; 58.11; 
58.12; 58.19; 63.99; 70.21; 73.11; 73.12; 73.20; 79.11; 
79.12; 79.90; 82.20; 82.30; 93.11; 93.19; 93.21; 93.29

Фи. број 110/2021  – Из Привредног суда у Нишу.
  АУ21-2054

Привредни суд у Нишу решењем Фи. брoj 
124/2021 уписао је у судски регистар у регистарском 
улошку број 1-813, податке:

Економска школа Ниш, врши промену овлашћеног 
лица за заступање тако да се брише Драган Алексић 
као директор, а уписује се Владимир Кузмановић као 
директор.

Фи. број 124/2021  – Из Привредног суда у Нишу.
  АУ21-2157

ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ

Привредни суд у Панчеву, решењем Фи. број 
32/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-18 Основна школа „Предраг Кожић” 
Цара Лазара 94, 26224 Дубовац, податке:

Основна школа „Предраг Кожић” из Дубовца 
овлашћује лице за заступање Шушулић Александра, 
вршиоца дужности директора без ограничења, а Весе-
ли Лидији престаје својство директора школа овлашће-
ног за заступање.

Фи. број 32/2021  – Из Привредног суда у Панчеву.
  22-00433

Привредни суд у Панчеву, решењем Фи. број 
33/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-116 ОШ „Јован Стерија Поповић” Вр-
шац, регистрација промене заступника, податке:

Врши се промена заступника (лица овлашћеног 
за заступање и представљање) Основне школе „Јован 
Стерија Поповић” Вршац, са седиштем у Вршцу, Жар-
ка Зрењанина 114.

Гроздановић Милана, изабрана је за вршиоца ду-
жности директора те има сва права, обавезе и одговор-
ности директора школе, без ограничења.

Бешлин Љиљани, престаје дужност директора и 
престају јој сва овлашћења.

Фи. број 33/2021  – Из Привредног суда у Панчеву.
  22-00433

Привредни суд у Панчеву, решењем Фи. број 
34/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-194 Центар за социјални рад Алибунар, 
податке:

Врши упис промене лица овлашћених за засту-
пање Центра за социјални рад, тако што: Јовани Мак-
симовић, дипл. правнику из Владимировца, престају 
овлашћења в.д. директора.

Именује се Сандра Берлован Скумпија, дипл. со-
цијални радник из Београда за вршиоца дужности ди-
ректора Центра за социјални рад „1. март” за општину 
Алибунар, почев од 21. децембра 2021. године.

Фи. број 34/2021  – Из Привредног суда у Панчеву.
  22-00433

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ

Привредни суд у Пожаревцу, судија Синиша Не-
дељковић, решењем Фи. број 77/2021 од 28. децембра 
2021. године, уписао је у судски регистар, у регистар-
ском улошку број 5-48-00 ПС Пожаревац, податке: 

Код субјекта, Библиотеке „Радоје Домановић” 
са седиштем у Великој Плани, Косовска 19, уписао је 
промену лица овлашћеног за заступање тако што је до-
садашњи вршилац дужности директорке Мирјана Бој-
ковић из Великог Орашја, уписана као директорка на 
мандатни период од четири године.

Фи. број 77/2021  – Из Привредног суда у Пожаревцу.
  АУ21-2158

Привредни суд у Пожаревцу, судија Синиша Не-
дељковић, решењем Фи. 76/2021 од 28. децембра 2021. 
године, уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-171-00 ПС Пожаревац, податке: 

Код субјекта Туристичке организације општине 
Велика Плана, са седиштем у Великој Плани, Николе 
Пашића б.б., уписао је промену лица овлашћеног за 
заступање тако што је досадашњи вршилац дужности 
директора Горан Стефановић из Велике Плане, уписан 
као директор на мандатни период од четири године.

Фи. број 76/2021  – Из Привредног суда у Пожаревцу.
  АУ21-2160

Привредни суд у Пожаревцу, судија Синиша Не-
дељковић, решењем Фи. 78/2021 од 30. децембра 2021 
године, уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-52-00 ПС Пожаревац, податке: 

Код субјекта, Основне школе „Слободан Јовић” са 
седиштем у Волуји, уписао је промену лица овлашће-
ног за заступање тако што је досадашња директорка 
Душица Јаношевић из Каоне, поново уписана као ди-
ректорка на нови мандатни период од четири године.

Фи. број 78/2021  – Из Привредног суда у Пожаревцу.
  АУ21-2161

ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ

Привредни суд у Сомбору решењем Фи. број 
76/2021 од 28. децембра 2021. године уписао је у суд-
ски регистар, у регистарском улошку број 5-76 код 
субјекта Јавна установа „Спортски центар Оџаци” 
Оџаци, Кнез Михаилова 28 промену лица овлашћеног 
за заступање тако да је уписао директора без ограниче-
ња Костић Дејана, а брисао досадашњег в.д. директора 
Костић Дејана.

Фи. број 76/2021  – Из Привредног суда у Сомбору.
  АУ21-2162

ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Привредни суд у Сремској Митровици, решењем 
Фи. број 36/2021 уписао је у судски регистар, у реги-
старском улошку број 1-109, Висока школа струковних 
студија за васпитаче и пословне информатичаре Сир-
миум Сремска Митровица, Змај Јовина 29, податке:

Промена података у погледу лица овлашћеног за 
заступање.

Тако што се брише др Дејан Савичевић, в.д. ди-
ректора школе без ограничења, а уписује се др Дејан 
Савичевић, директор школе без ограничења.

Фи. број 36/2021  – Из Привредног суда у Сремској 
Митровици.  АУ21-2032

ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ

Привредни суд у Суботици решењем Фи. број 
172/2021 од 29. децембра 2021. године, уписао у судски 
регистар, у регистарском улошку број 5-131, Геронто-
лошки центар Кањижа Кањижа, Алеја кестенова 14, 
податке:

Промена лица овлашћеног за заступање:
Брише се функција в.д. директора и уписује се као 

директор Војка Петровић Сакач, број л. к. 011014563 
издате у ПС Суботица ЈМБГ 1211979796816, из Субо-
тице, Лајоша Јоа 072/11, од 14. децембра 2021. године, 
на основу Решења о именовању за директора Геронто-
лошког центра Кањижа 127 број 022-809/2021 од 8. де-
цембра 2021. године Покрајинске владе Нови Сад.

Фи. број 172/2021  – Из Привредног суда у Суботици. 
 22-00583

ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ

Привредни суд у Ужицу решењем Фи. број 2/22 
од 5. јануара 2022. године уписао је у судски, регистар, 
у регистарском улошку број Ру 1-435-00 Установа со-
цијалне заштите Центар за социјални рад „Прибој” из 
Прибоја, податке:

Уписује се Здравко Никачевић, дипломирани со-
цијални радник, ЈМБГ 0909961793414, вршилац ду-
жности директора, са неограниченим овлашћењима, до 
именовања директора, а најдуже годину дана, почев од 
28. децембра 2021. године.

Брише се Зоран Полић, директор.
Фи. број 2/22  – Из Привредног суда у Ужицу.
  22-00429

Привредни суд у Ужицу решењем Фи. број 1/22 од 
5. јануара 2022. године уписао је у судски регистар, у 
регистарском улошку број Ру 5-9541-00 „Културни цен-
тар Чајетина” из Чајетине, податке:

Уписује се Никола Смиљанић, дипломирани еко-
номиста-мастер, ЈМБГ 1102981790015, директор са 
неограниченим овлашћењима, на мандатни период од 
четири године, који тече од 16. децембра 2021. године.

Фи. број 1/22  – Из Привредног суда у Ужицу.
  22-00431

Привредни суд у Ужицу решењем Фи. број 3/22 од 
10. јануара 2022. године уписао је у судски регистар, у 
регистарском улошку број Ру 1-800-00 Општински цен-
тар за социјални рад Нова Варош, податке:

Уписује се Јелена Лековић, дипл.правник из Нове 
Вароши, ЈМБГ 0101983798935, директор са неограни-
ченим овлашћењима, на мандатни период од четири 
године, који тече од 1. јануара 2022. године.

Фи. број 3/22  – Из Привредног суда у Ужицу.
  22-00544

ОБАВЕШТЕЊА ПРАВНИХ ОБАВЕШТЕЊА ПРАВНИХ 
И ФИЗИЧКИХ ЛИЦАИ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА

Јавни бележник Јасна Бојаџиевска, Београд
На основу члана 116. Закона о ванпарничном 

поступку позивају се лица која полажу право на на-
слеђе иза пок. Велимира Топаловића, бивше из Новог 
Београда, од оца Ивана, рођен 5. јануара 1958. године 
у Београду, Савски венац, држављанин Републике Ср-
бије, са последњим пребивалиштем на адреси Београд, 
Нови Београд, Јурија Гагарина 212, преминуо 6. јануа-
ра 2021. године, да се јаве јавном бележнику Јасни Бо-
јаџиевској, са службеним седиштем на адреси Београд, 
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 10з/IV, у року 
од годину дана од дана објављивања огласа.

  АУ21-2154

Јавни бележник Ива Секулић Граовац, Београд 
Пред јавним бележником Ивом Секулић Граовац 

из Београда, Војводе Шупљикца 53 –55/1-4, као пове-
реником Првог основног суда у Београду у предмету 
УПП 535-2018 (веза О. бр. 7488/2018), у току је оста-
вински поступак иза пок. Горгиоски Славка, бив. из 
Београда, рођеног 5. децембра 1932. године у месту 
Доленци, Кичево, Македонија, од оца Николе и мајке 
Петре, преминулог 28. јуна 2017. године у Младеновцу, 
са последњим пребивалиштем у Београду, Трнавска 13.

На основу члана 116. Закона о ванпарничном 
поступку позивају се сва лица која полажу право на 
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наслеђе да се у року од годину дана од дана објављива-
ња овог огласа у „Службеном гласнику Републике Ср-
бије” пријаве јавном бележнику Иви Секулић Граовац 
са службеним седиштем у Београду, Војводе Шупљик-
ца 53-55/1-4 или Првом основном суду у Београду.

  АУ21-2010

Јавни бележник Драгина Дивац, Београд
Позивају се сва лица која полажу право на наслеђе 

иза пок. Милуновић Душанка бив. из Београда, да се, у 
року од годину дана од дана објављивања овог огласа, 
пријаве Другом основном суду у Београду или јавном 
бележнику, Драгини Дивац из Београда, Вождовац, 
Максима Горког 82.  22-00468

Јавни бележник Драгина Дивац, Београд
Позивају се сва лица која полажу право на наслеђе 

иза пок. Михаиловић Радмиле бив. из Београда, да се, у 
року од годину дана од дана објављивања овог огласа, 
пријаве Другом основном суду у Београду или јавном 
бележнику, Драгини Дивац из Београда, Вождовац, 
Максима Горког 82.  22-00469

Јавни бележник Владимир Баћовић, Београд
Позивају се лица која полажу право на наслеђе 

иза пок. Нионеле Шеровић, рођ. Томић, од оца Дмитра 
Томића и мајке Данке Томић, рођене 20. јула 1957. го-
дине у Београду, Савски венац, држављанке Р. Србије, 
са последњим пребивалиштем у Београду, Раковица, 
Маричка улица 16, преминуле 5. априла 2020. године у 
Београду, Раковица, да се у року од годину дана од дана 
објављивања овог огласа, пријаве у предмету број УПП 
566-2020 као наследници пок. Нионеле Шеровић јав-
ном бележнику Владимиру Баћовићу са канцеларијом 
у Београду, Раковица, Мишка Крањца 26, а ради даљег 
спровођења оставинског поступка.

По истеку рока од једне године од дана објављи-
вања овог огласа, јавни бележник ће донети решење 
којим ће заоставштину пок. Нионеле Шеровић распо-
делити међу утврђеним наследницима иза ње.

  22-00621

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

ступку позивају се лица која полажу право на наслеђе 
иза пок. Андрије Хермана, ЈМБГ 0305928710268, од 
оца Андрије, рођен 3. маја 1928. године у Гуњи, Жупа-
ња, са последњим пребивалиштем у Умци, Првомајска 
2, удовац, преминуо 22. новембра 2000. године у Бео-
граду, Савски венац у 13.55 часова, да се јаве јавном 
бележнику Зорану Недину, са службеним седиштем на 
адреси: Београд, Чукарица, Шумадијски трг 6а, у року 
од годину дана од дана објављивања огласа.

  АУ21-2019

Јавни бележник Радмила Станковић, Житиште
На основу члана 116, а у вези са чланом 118. Зако-

на о ванпарничном поступку позивају се лица, закон-
ски наследници другог, трећег, четвртог или осталих 
наследних редова, која полажу право на наслеђе иза 
покојне Ане Тополић бивше из Житишта са последњим 
пребивалиштем у улици Ђуре Јакшић 16, Житиште 
која је преминула 26. јула 1943. године, да се јаве јав-
ном бележнику Радмили Станковић са службеним се-
диштем на адреси: Житиште цара Здравка Челара 6, у 
року од годину дана од дана објављивања огласа.

  АУ21-2036

Јавни бележник Мане Мајсторовић, Зрењанин
Јавни бележник Мане Мајсторовић, као пове-

реник Основног суда у Зрењанину по решењу истог 
суда број 18 О 2699/2021 од 18. октобра 2021. године, 
у оставинском поступку број УПП: 487-2021 иза пок. 
Воргић (Пера) Ксеније, бив. из Зрењанина, која је ро-
ђена 9. априла 1933. године, у Меленцима, преминула 
18. јануара 2017. године у Зрењанину, без завештања, 
држављанин РС, на основу члана 116. ст. 1. и 2. Закона 
о ванпарничном поступку, издао је 31. децембра 2021. 
године оглас.

Пред јавним бележником Мајсторовић Манетом, 
као повереником Основног суда у Зрењанину по реше-
њу исто суда број 18 О. 2699/201 од 18. октобра. 2021. 
године у оставинском поступку иза пок. Воргић (Пера) 
Ксеније, бив из Зрењанина која је рођена 9. априла 
1933. године, у Меленцима преминула 18. јануара 2017. 
године у Зрењанину, без завештања, држављанин РС, 
који се води под бројем УПП: 487-2021.

Позивају се сва лица која полажу право на наслеђе 
иза пок. Воргић Ксеније, бив. из Зрењанина, да се јаве 
именованом јавном бележнику, у року од годину дана 
од дана објављивања овог огласа у „Службеном гласни-
ку Републике Србије”.  22-00354

Јавни бележник Алекса Вељић, Инђија 
Решењем Основног суда у Старој Пазови, Посл. 

бр. Су VIII 49-124/21 од 21. октобра 2021. године у 
оставинском поступку иза пок. Праштало Здравка 
бив. из Инђије који се води пред јавним бележником 
Алексом Вељић посл. број УПП 193-2020, на основу 
члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП-а, поставља се адвокат 
Миланко Ракић из Инђије за привременог заступника 
наследном учеснику Праштало Драги сада са пребива-
лиштем у Аустралији на непознатој адреси и који нема 
пуномоћника, који ће наследног учесника заступати у 
овом оставинском предмету све док се наследни уче-
сник или његов законски заступник или пуномоћник не 
појави пред судом, односно док орган старатељства не 
обавести суд да је поставио старатеља.

Позива се наследни учесник Праштало Драго да се 
у року од годину дана од дана објављивања огласа јави 
поступајућем јавном бележнику, у супротном заостав-
штина пок. Праштало Здравка бив из Инђије ће се ра-
справити на начин да ће наследничку изјаву, у име Пра-
штало Драге дати постављени привремени заступник.

  22-00580

Јавни бележник Алета Стојановић, Ниш
На основу члана 116. Закона о ванпарничном по-

ступку позивају се лица, која полажу право на наслеђе 
иза покојног Србислава Панајотовића бив. из Ниша са 
последњим пребивалиштем на адреси: Ниш, Матеје-
вачки пут 9/1/7, преминуо 4. септембра 2021. године, 
да се јаве јавном бележнику Алети Стојановић, са слу-
жбеним седиштем на адреси Ниш, Генерала Транијеа 
4, у року од годину дана од дана објављивања огласа.

  АУ21-2043

Јавни бележник Мелита Папић Паса, Сомбор
Јавни бележник Мелита Папић Паса, са слу-

жбеним седиштем у Сомбору, Мите Поповића 8, као 
повереник Основног суда у Сомбору у оставинском 
поступку иза покојнe Манде (Мартин) Јарошенко ро-
ђене Пашић бивше из Сомбора, Бранислава Нушића 
30, рођене 14. октобра 1933. године, домаћица, ЈМБГ 
1410933815126, држављанина Републике Србије, пре-
минуле у Сомбору, 15. септембра 2020. године, без 
завештања, 30. децембра 2021. године на основу члана 
116. став 3. Закона о ванпарничном поступку („Слу-
жбени гласник РС”, број 55/14), расписао је оглас.

Позива се законски наследник Јасмина Калесић, 
ЈМБГ 2606986865058, рођена 26. јуна 1986. године у 
Панчеву, од оца Калесић Раифа и мајке Калесић Ане 
рођене Јарошенко, а која полаже право на наслеђе иза 
покојне Манде Јарошенко рођене Пашић, рођене у 
Бачком Моноштору, 14. октобра 1933. године од оца 
Мартина Пашића и мајке Кларе Винков, брачног ста-
туса  – удовица, са пребивалиштем у Сомбору, Брани-
слава Нушића 30, преминуле у Сомбору, 15. септембра 
2020. године, да се пријави Основном суду у Сомбору 
или у јавнобележничку канцеларију јавног бележника 
Мелите Папић Паса, Сомбор Мите Поповића 8, којем 
је решењем Основног суда у Сомбору О. 2152/20 од 8. 
октобра 2020. године поверено вођење оставинског по-
ступка иза покојног Манде Јарошенко рођене Пашић.

Заоставштину оставиље чине: 
 – некретнине уписане у лист непокретности број 

3937 к.о. Сомбор-1, зграда број 1 породична стамбена 
зграда Бранислава Нушића 30, зграда број 2 гаража 
Бранислава Нушића и зграда број 3 помоћна згра-
да-шупа Бранислава Нушића, саграђене на парцели 
број 7455 градско грађевинско земљиште укупне повр-
шине 377 m2, које се користи као земљиште под згра-
дом и другим објектом број 1 од 115 m2, земљиште под 
зградом и другим објектом број 2 од 34 m2, земљиште 
под зградом и другим објектом број 3 од 25 m2 и зе-
мљиште уз зграду и други објекат од 203 m2 и парцела 

број 7456 улица Бранислава Нушића, воћњак 2. класе 
градско грађевинско земљиште површине 353 m2, сво-
јина приватна у 1/1 дела; 

 – новчана средства на текућем рачуну број 325-
9300600392171-80 код Војвођанске банке а.д. Београд 
са затеченим стањем и припадајућим каматама.

Обавештава се законски наследник Јасмина Кале-
сић да јој је решењем Центра за социјални рад Сомбор 
број 02 571.01-4851/2021 од 27. децембра 2021. године 
постављен привремени старатељ у личности Филако-
вић Љубомира који ће штитити њену личност, права и 
интересе у наведеном оставинском поступку све док се 
иста не јави односно док се поступак не оконча.

Обавештава се наследни учесник Јасмина Кале-
сић да јој је постављен привремени старатељ у особи 
Љубомира Филаковића  – стручњака органа старатељ-
ства Центра за социјални рад Сомбор, који ће штитити 
његова права и интересе у наведеном оставинском по-
ступку све док се исти не јави односно док се поступак 
не оконча.

Лице из става 1. овог огласа потребно је да се при-
јави у року од годину дана од објављивања огласа у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 

По истеку рока из става 5. овог огласа јавни беле-
жник ће заоставштину оставиоца расправити на основу 
података којима располаже.  22-00351

Јавни бележник Никола Милишић, Суботица
Јавни бележник Никола Милишић, са службеним 

седиштем у Суботици, Штросмајерова 8, на основу 
члана 116. Закона о ванпарничном поступку („Службе-
ни гласник СРС”, бр. 25/82 и 48/88 и „Службени гла-
сник РС”, бр. 46/95  – др. закон, 18/05  – др. закон, 85/12, 
45/13  – др. закон, 55/14, 6/15 и 106/15  – др. закон), у 
оставинском поступку иза пок. Стевана (Михајло) 
Понус, пензионер, удовац, који је рођен 16. јула 1933. 
године, држављанин Републике Србије, преминуо 12. 
јуна 2020. године, без тестамента, са последњим пре-
бивалиштем у Суботици, Мохачка 36, 4. јануара 2022. 
године, расписао је оглас.

Позивају се лица која полажу право на наслеђе иза 
покојног Стевана (Михајло) Понус, пензионер, удовац, 
који је рођен 16. јула 1933. године, држављанин Репу-
блике Србије, преминуо 12. јуна 2020. године, без те-
стамента, са последњим пребивалиштем у Суботици, 
Мохачка 36, да се пријаве у јавнобележничку канцела-
рију јавног бележника Николе Милишића, Суботица, 
Штросмајерова 8, којем је решењима Основног суда 
у Суботици О. број 1630/2020 од 24. септембра 2020. 
године и Су. II-14 број 37/20-64 од 30. септембра 2020. 
године поверено спровођење оставинског поступка иза 
покојног Стевана (Михајло) Понус.

Лица из става. 1 овог огласа потребно је да се при-
јаве у року од годину дана од дана објављивања огласа 
у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

По истеку рока из става 2. овог огласа јавни беле-
жник ће заоставштину оставиље расправити на основу 
података којима располаже.  22-00253

Јавни извршитељ Александра Антић, имено-
вана за подручје Вишег суда и Привредног суда у 
Лесковцу 

Јавни извршитељ Александра Антић у извршном 
поступку извршног повериоца Предузеће за телекому-
никације Телеком Србија а.д. Београд, Београд, Таков-
ска 2, МБ 17162543, ПИБ 100002887, против извршног 
дужника Гордана Јовановић, Лепосавић, 24. новембра 
14, ЈМБГ 2703975929882, у извршном поступку на 
основу веродостојне исправе а ради наплате новчаног 
потраживања, 25. новембра 2021. године донео је за-
кључак.

У овом извршном поступку извршном дужнику 
Гордана Јовановић, Лепосавић, 24. новембра 14, ЈМБГ 
2703975929882 одређује се привремени заступник адв. 
Тамара Стојиљковић, Лесковац, 11. октобар б.б., лок. 8, 
а у смислу члана 81. став 1. и став 2. тачка 4. ЗПП. 

Привремени заступник заступаће извршног ду-
жника у овом поступку све док се извршни дужник или 
његов пуномоћник не појаве пред јавним извршитељем 
односно док орган старатељства не обавести јавног из-
вршитеља да је поставио стараоца извршном дужнику. 

  АУ21-2084

Јавни извршитељ др Жарко Димитријевић, Ниш
Решењем Јавног извршитеља Жарка Димитри-

јевића бр. ИИВ 57/21 од 24. децембра 2021. године 
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постављен је адвокат Милош Јосиповић из Ниша, Бла-
гоја Паровића 6/5 за привременог заступника извр-
шном дужнику Драгињи Милетић из Ниша, непознатог 
пребивалишта и боравишта, у поступку спровођења 
извршења.

Истим решењем одређено је да ће привремени 
заступник заступати у поступку све док се извршни 
дужник или његов пуномоћник не појаве пред судом.

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Ре-
публике Србије”, интернет страници и огласној табли 
Основног суда у Нишу.  АУ21-2045

Јавни извршитељ др Жарко Димитријевић, 
Ниш

Решењем Јавног извршитеља Жарка Димитријеви-
ћа ИИВ 294/20 од 5. јануара 2022. године постављен је 
адвокат Александар Јовановић, Вожда Карађорђа 22/3, 
за привременог заступника извршном дужнику Драга-
ну Лазићу, Ниш, ЈМБГ 1412960730062, без пријавље-
ног пребивалишта/боравишта, ради спровођења извр-
шења одређеног Решењем о извршењу Основног суда у 
Нишу 1Ив-7135/2011 од 30. јуна 2011. године.

Истим решењем одређено је да ће привремени 
заступник заступати у поступку све док се извршни 
дужник или његов пуномоћник не појаве пред судом.

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Ре-
публике Србије”, интернет страници и огласној табли 
Основног суда у Нишу.  22-00373

Јавни извршитељ Александар Вучковић, име-
нован за подручје Вишег суда и Привредног суда у 
Суботици

Јавни извршитељ Александар Вучковић, у извр-
шном поступку извршног повериоца ОТП банка Ср-
бија акционарско друштво Нови Сад, Нови Сад, Трг 
слободе 5, МБ 08603537, ПИБ 100584604, против из-
вршног дужника Чедомира Петровића, са непознатим 
пребивалиштем, ЈМБГ 0407971810028, ради намирења 
новчаног потраживања извршног повериоца, 27. де-
цембра 2021. године, доноси оглас.

Јавни извршитељ Александар Вучковић поставио 
је адвоката Данила Лакићевића из Суботице, Браће 
Радића 114/4, за привременог заступника извршном 
дужнику Чедомиру Петровићу, сходно члану 81. став 
2. тачка 4. Закона о парничном поступку, који ће засту-
пати дужника све док се он или његов пуномоћник не 
појаве пред јавним извршитељем, односно док орган 
старатељства не обавести извршитеља да је поставио 
старатеља, у поступку ради намирења новчаног по-
траживања повериоца ОТП банка Србија акционарско 
друштво Нови Сад, Нови сад, Трг слободе 5.

  22-00356

Јавни извршитељ Миланка Савић, именована 
за подручје Вишег суда и Привредног суда у Чачку

Јавни извршитељ Миланка Савић у извршном по-
ступку извршног повериоца Фонд за развој РС, Ниш, 
Булевар Немањића 14а, МБ 07904959, ПИБ 100121213, 
број рачуна 840-1624-09 рачун отворен код Министар-
ства финансија  – Управа за трезор, против извршног ду-
жника Небојша Матковић, Десимировац, Десимировац 
б.б., ЈМБГ 0406963720021, у даљем поступку спровође-
ња извршења одређеног Решењем о извршењу Основ-
ног суда у Горњем Милановцу ИИ-87/2017 од 16. марта 
2017. године, 22. децембра 2021. године доноси оглас.

Овим путем се оглашава да је Јавни извршитељ 
Миланка Савић, Бате Јанковића 56/3, у извршном по-
ступку извршног повериоца Фонд за развој РС, Ниш, 
Булевар Немањића 14а, МБ 07904959, ПИБ 100121213 
против извршног дужника Небојша Матковић, Деси-
мировац, Десимировац б.б., ЈМБГ 0406963720021 у 
даљем поступку спровођења извршења одређеног ради 
наплате новчаног потраживања на основу извршне ис-
праве, Решењем о извршењу Основног суда у Горњем 
Милановцу ИИ-87/2017 од 16. марта 2017. године по-
ставила извршном дужнику Небојша Матковић, Деси-
мировац, Десимировац б.б., ЈМБГ 0406963720021 на 
основу члaна 39. ЗИО а у вези са чланом 81. став 2. тач-
ка 4. и чл. 82. и 83. ЗПП, привременог заступника адв. 
Славицу Василијевић, 32300 Горњи Милановац, Kнеза 
Александра 20, уз упозорење да ће привремени заступ-
ник заступати извршног дужника све док се извршни 
дужник и његов пуномоћник или законски заступник 
не појави пред јавним извршитељем.

Овај оглас ће се објавити на огласној табли Основ-
ног суда у Горњем Милановцу, у „Службеном гласнику 

Републике Србије”, Адвокатске коморе Чачак и доста-
виће се органу старатељства према последњем преби-
валишту извршног дужника.  22-00459

НЕВАЖЕЋЕ ИСПРАВЕНЕВАЖЕЋЕ ИСПРАВЕ
– ЛИЧНЕ КАРТЕ –

Решењем ПУ Јагодина број 205-44062-21 од 15.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 007069143 издата од 
ПУ Јагодина на име Ристић Немања, Јагодина, Јагодина. 

01-1028861-2021
Решењем ПУ Јагодина број 205-44042-21 од 15.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 01026484 издата од 
ПУ Јагодина на име Милојевић Софија, Драгоцвет, Јагодина. 

01-1028862-2021
Решењем ПС Ада број 205-37-52-2021 од 15.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00543825263 издата од 
ПС Ада на име Опачић Никица, Мол, Ада. 01-1028863-2021

Решењем ПС Љиг број 205-45001-21 од 22.07.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 004547024 издата од ПС 
Љиг на име Милаковић Марина, Љиг, Љиг. 01-1028864-2021

Решењем ПС Оџаци број 205-42-142-2021 од 20.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 011403871 издата од 
ПС Оџаци на име Николић Звездан, Ратково, Оџаци. 

01-1028865-2021
Решењем ПС Оџаци број 205-42-141-2021-12 од 20.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006712020 издата од 
ПС Оџаци на име Николић Слободан, Дероње, Оџаци. 

01-1028866-2021
Решењем ПС Куршумлија број 205-44191-21 од 18.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0085402773 издата 
од ПС Куршумлија на име Симић Игор, Мачковац, Куршумлија. 

01-1028867-2021
Решењем ПУ Кикинда број 55-205-6-215 од 06.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004355575 издата од 
ПУ Кикинда на име Бадриљачки Предраг, Кикинда, Кикинда. 

01-1028868-2021
Решењем ПС Пландиште број 205-4-52-21 од 18.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0010995258 издата од 
ПС Пландиште на име Џезаир Дурмиши, Маргита, Пландиште. 

01-1028869-2021
Решењем ПС Горњи Милановац број 205-2-185-21 од 

18.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00575522 
издата од ПС Горњи Милановац на име Пауновић Јелена, Горњи 
Милановац, Горњи Милановац. 01-1028870-2021

Решењем ПС Горњи Милановац број 205-2-188-21 од 
19.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 205-2-
188-21 издата од ПС Горњи Милановац на име Кнежевић Ми-
лош, Брђани, Горњи Милановац. 01-1028871-2021

Решењем ПС Горњи Милановац број 2052-186-21 од 
18.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 01007167 
издата од ПС Горњи Милановац на име Шишовић Марко, Гојна 
Гора, Горњи Милановац. 01-1028872-2021

Решењем ПС Житиште број 03-205-4-64-21 од 19.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 01094004 издата од 
ПС Житиште на име Ханна Крон, Житиште, Житиште. 

01-1028873-2021
Решењем ПС Житиште број 03-205-4-63-21 од 18.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 00733549 издата од 
ПС Житиште на име Долорес Буре, Торак, Житиште. 

01-1028874-2021
Решењем ПС Медвеђа број 205-3896-21 од 14.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00391081 издата од ПС 
Медвеђа на име Еминовић Александар, Медвеђа, Медвеђа. 

01-1028875-2021
Решењем ПС Лучани број 205-43697-21 од 14.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 006448161 издата од ПС 
Лучани на име Мијатовић Мирјана, Лучани, Лучани. 

01-1028876-2021
Решењем ПС Сокобања број 205-11-115-21 од 18.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004304284 издата од 
ПС Сокобања на име Станковић Радош, Сокобања, Соко Бања. 

01-1028877-2021
Решењем ПС Ковачица број 205-1-128-21 од 15.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005637945 издата од 
ПС Ковачица на име Сабадош Ержебет, Дебељача, Ковачица. 

01-1028878-2021
Решењем ПС Ковачица број 2051-132-21 од 19.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006424135 издата од 
ПС Ковачица на име Ондреј Ширка, Падина, Ковачица. 

01-1028879-2021
Решењем ПУ Лесковац број 205-3523-21 од 21.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 78059547 издата од ПУ 
Лесковац на име Вукадиновић Иван, Братмиловце, Лесковац. 

01-1028880-2021
Решењем ПУ Лесковац број 205-2374-21 од 14.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 108418900 издата од 
ПУ Лесковац на име Станковић Ана, Лесковац, Лесковац. 

01-1028881-2021
Решењем ПУ Лесковац број 205-3433-21 од 15.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10970072 издата од 
ПУ Лесковац на име Цакић Вељко, Лесковац, Лесковац. 

01-1028882-2021
Решењем ПУ Лесковац број 205-3428-21 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10972470 издата од 
ПУ Лесковац на име Севдић Бојко, Дрћевац, Лесковац. 

01-1028883-2021
Решењем ПУ Пирот број 205/10-133 од 03.06.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 009119775 издата од ПУ 
Пирот на име Недељковић Драгољуб, Станичење, Пирот. 

01-1028884-2021
Решењем ПУ Пирот број 205/10-194/21 од 21.07.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 006276150 издата од ПУ 
Пирот на име Цветковић Ззоран, Пирот, Пирот. 01-1028885-2021

Решењем ПУ Пирот број 205/10-195/21 од 21.07.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 00478257 издата од ПУ 
Пирот на име Бајрамовић Марија, Пирот, Пирот. 

01-1028886-2021
Решењем ПУ Пирот број 205/10-196/21 од 23.07.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 008142681 издата од ПУ 
Пирот на име Видановић Јелена, Пирот, Пирот. 01-1028887-2021

Решењем ПУ Пирот број 205-10-197/21 од 26.07.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 010119886 издата од ПУ 
Пирот на име Поткоњак Јованка, Пирот, Пирот. 01-1028888-2021

Решењем ПУ Пирот број 205/10-198/21 од 26.07.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 003266453 издата од ПУ 
Пирот на име Јонтић Жељко, Пирот, Пирот. 01-1028889-2021

Решењем ПУ Пирот број 205/10-199/21 од 26.07.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 007957829 издата од ПУ 
Пирот на име Ивановић Растислав, Пирот, Пирот. 

01-1028890-2021
Решењем ПУ Пирот број 205/10-200/21 од 26.07.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 006754450 издата од ПУ 
Пирот на име Ивановић Весна, Пирот, Пирот. 01-1028891-2021

Решењем ПУ Пирот број 205/10-201 од 28.07.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 3455267 издата од ПУ Пи-
рот на име Потић Дејан, Пирот, Пирот. 01-1028892-2021

Решењем ПУ Пирот број 205/10-202/21 од 29.07.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 011043615 издата од ПУ 
Пирот на име Стојановић Стефан, Пирот, Пирот. 

01-1028893-2021
Решењем ПУ Пирот број 205-10-203/21 од 29.07.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009814098 издата од ПУ 
Пирот на име Јовановић Дуња, Пирот, Пирот. 01-1028894-2021

Решењем ПС Врачар број 205.2-883 од 23.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 0071741423 издата од ПС 
Звездара на име Асимовски Славица, Стари град, Београд. 

01-1028895-2021
Решењем ПС Врачар број 205-882-21 од 22.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010668897 издата од ПС 
Врачар на име Вујасиновић Јован, Врачар, Београд. 

01-1028896-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-881-21 од 22.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 006642442 издата од ПС 
Вождовац на име Ђорђевић Ксенија, Врачар, Београд. 

01-1028897-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-880 од 22.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 004190411 издата од ПС 
Вождовац на име Драгишић Марија, Палилула, Београд. 

01-1028898-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-879 од 22.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 00979065 издата од ПС Вра-
чар на име Вујчић Данијела, Врачар, Београд. 01-1028899-2021

Решењем ПС Врачар број 205.2-878-21 од 21.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 005969038 издата од ПС 
Врачар на име Стевановић Јела, Врачар, Београд. 

01-1028900-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-877-21 од 21.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0040528705 издата од 
ПС Врачар на име Денда Александра, Врачар, Београд. 

01-1028901-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-876-21 од 20.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 005627917 издата од ПС 
Врачар на име Шпехар Данка, Врачар, Београд. 01-1028902-2021

Решењем ПС Врачар број 205.2-875-2021 од 20.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 010024301 издата од 
ПС Врачар на име Крагуљац Милка, Врачар, Београд. 

01-1028903-2021
Решењем ПС Врачар број 205-874 од 20.10.2021 проглаша-

ва се неважећим лична карта број 0045391 издата од ПС Врачар 
на име Тодоровић Миланка, Врачар, Београд. 01-1028904-2021

Решењем ПС Врачар број 208-873 од 20.10.2021 проглаша-
ва се неважећим лична карта број 008389486 издата од ПС Вра-
чар на име Радуловић Милена, Звездара, Београд. 

01-1028905-2021
Решењем ПС Врачар број 205-871-21 од 19.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 0105939066 издата од ПС 
Оџаци на име Филиповић Марија, Раковица, Београд. 

01-1028906-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-902 од 28.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 01089152 издата од ПС Вра-
чар на име Покорни Душанка, Врачар, Београд. 01-1028907-2021

Решењем ПС Врачар број 205.2-901-21 од 28.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 006922246 издата од ПС 
Савски венац на име Којић Ивана, Нови Београд, Београд. 

01-1028908-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-903-21 од 28.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 011305741 издата од ПС 
Врачар на име Бојовић Немања, Врачар, Београд. 01-1028909-2021

Решењем ПС Врачар број 205.2-905 од 29.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 008521031 издата од ПС 
Врачар на име Грујичић Ђорђе, Врачар, Београд. 

01-1028910-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-904 од 28.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 006796228 издата од ПС 
Врачар на име Радисављевић Весна, Врачар, Београд. 

01-1028911-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-906 од 30.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 01141640 издата од ПС Вра-
чар на име Ђорђевић Игор, Врачар, Београд. 01-1028912-2021

Решењем ПС Врачар број 205.2-907-21 од 01.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 00484641 издата од ПС 
Врачар на име Буха Наташа, Звездара, Београд. 01-1028913-2021

Решењем ПС Врачар број 205.2-908-21 од 01.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 009300121 издата од ПС 
Врачар на име Балковић Ангела, Звездара, Београд. 

01-1028914-2021
Решењем ПУ Смедерево број 205-1586-21 од 19.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010324805 издата од 
ПУ Смедерево на име Станчић Добрила, Лугавчина, Смедерево. 

01-1028915-2021
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Решењем ПУ Смедерево број 205-1595-21 од 21.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007198665 издата од 
ПУ Смедерево на име Пођанин Василије, Смедерево, Смедерево. 

01-1028916-2021
Решењем ПУ Смедерево број 205-1654 од 04.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00840798741 издата од 
ПУ Смедерево на име Срејић Владимир, Лугавчина, Смедерево. 

01-1028917-2021
Решењем ПУ Смедерево број 205-15652-21 од 04.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006490906 издата од 
ПУ Смедерево на име Миленковић Жељко, Петријево, Смедерево. 

01-1028918-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2380 од 13.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 102322295 издата од ПУ 
Нови Сад на име Грујић Мирјана, Петроварадин, Нови Сад. 

01-1028919-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2363 од 12.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00936178 издата од ПУ 
Нови Сад на име Вујиновић Милица, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028920-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-23871 од 13.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 00892187478 издата 
од ПУ Нови Сад на име Вукославовић Илија, Сремска Камени-
ца, Нови Сад. 01-1028921-2021

Решењем ПУ Нови Сад број 205-2381 од 13.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 5849445 издата од ПУ 
Нови Сад на име Мићић Горан, Каћ, Нови Сад. 01-1028922-2021

Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2339 од 11.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 00728879 издата од ПУ 
Нови Сад на име Давидов Бранко, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028923-2021
Решењем ПУ Ужице број 205-6-266-21 од 22.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00100494279 издата од 
ПУ Нови Сад на име Цвијовић Драган, Ужице, Ужице. 

01-1028924-2021
Решењем ПУ Ужице број 205-6-385-21 од 06.08.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009050219 издата од ПУ 
Ужице на име Мурић Роса, Ужице, Ужице. 01-1028925-2021

Решењем ПУ Ужице број 205-6-380-21 од 15.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 00456028 издата од ПУ 
Ужице на име Подгорица Невенка, Ужице, Ужице. 

01-1028926-2021
Решењем ПУ Ужице број 205-6-383-21 од 07.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 011306785 издата од ПУ 
Ужице на име Виторивић Страхиња, Ужице, Ужице. 

01-1028927-2021
Решењем ПУ Ужице број 5205-6-356-21 од 21.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0105208005 издата од 
ПУ Ужице на име Караклић Алекса, Ужице, Ужице. 

01-1028928-2021
Решењем ПУ Ужице број 205-6-378-21 од 01.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00337604 издата од ПУ 
Ужице на име Црепуљевић Стојан, Ужице, Ужице. 

01-1028929-2021
Решењем ПУ Ужице број 205.6-369-21 од 23.08.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 008210129 издата од ПУ 
Ужице на име Икодиновић Александар, Ужице, Ужице. 

01-1028930-2021
Решењем ПУ Ужице број 205-6-379-21 од 04.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 007780380 издата од ПУ 
Ужице на име Милосављевић Слађан, Кремна, Ужице. 

01-1028931-2021
Решењем ПУ Ужице број 205-63-367-21 од 23.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00978301 издата од ПУ 
Ужице на име Туцовић Станимир, Севојно, Ужице. 

01-1028932-2021
Решењем ПУ Ужице број 205-6-371-21 од 24.08.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 9824539 издата од ПУ 
Ужице на име Ђурић Павле, Ужице, Ужице. 01-1028933-2021

Решењем ПУ Ужице број 256-638-21 од 23.09.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 006685688 издата од ПУ 
Ужице на име Ђорђевић Драган, Бела земља, Ужице. 

01-1028934-2021
Решењем ПУ Зајечар број 205-093319-21 од 30.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 6895072 издата од 
ПУ Зајечар на име Симоновић Саша, Зајечар, Зајечар. 

01-1028935-2021
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-3018-21 од 29.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 5857445 издата од 
ПУ Зајечар на име Алексић Душица, Зајечар, Зајечар. 

01-1028936-2021
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-317-21 од 28.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 1052442 издата од 
ПУ Зајечар на име Репановић Милица, Зајечар, Зајечар. 

01-1028937-2021
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-315-21 од 27.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 82892003 издата од 
ПУ Зајечар на име Стојановић Властимир, Велика Јасикова, За-
јечар. 01-1028938-2021

Решењем ПУ Зајечар број 205-09-308-21 од 22.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 35741237 издата од ПУ 
Зајечар на име Ватовић Марика, Зајечар, Зајечар. 01-1028939-2021

Решењем ПУ Зајечар број 205-09-300-21 од 14.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 848867 издата од ПУ 
Зајечар на име Милосављевић Ђорђе, Зајечар, Зајечар. 

01-1028940-2021
Решењем ПУ Зајечар број 20509-294-21 од 09.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 9604081 издата од ПУ Заје-
чар на име Христић Димитрије, Зајечар, Зајечар. 01-1028941-2021

Решењем ПУ Зајечар број 205-09-183-21 од 23.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 5627754 издата од 
ПУ Зајечар на име Крстић Срђан, Зајечар, Зајечар. 

01-1028942-2021
Решењем ПС Мионица број 205-64-21 од 19.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 007316946 издата од ПС 
Мионица на име Лазаревић Марко, Ракари, Мионица. 

01-1028943-2021

Решењем ПС Мионица број 205-63-231 од 14.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 035772650 издата од ПС 
Мионица на име Тодосијевић Радомир, Крчмар, Мионица. 

01-1028944-2021
Решењем ПС Мионица број 205-62-21 од 14.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00382611 издата од ПС 
Мионица на име Радовановић Мирко, Мионица, Мионица. 

01-1028945-2021
Решењем ПУ Прокупље број 205-223-2021 од 19.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006293717 издата од 
ПУ Прокупље на име Ивковић Дејан, Прокупље, Прокупље. 

01-1028946-2021
Решењем ПС Чока број 205-6-36-21 од 20.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 003400068 издата од ПС 
Чока на име Иконић Драган, Падеј, Чока. 01-1028947-2021

Решењем ПС Кула број 205-529-21 од 20.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 006252410 издата од ПС 
Кула на име Шандор Јанош, Кула, Кула. 01-1028948-2021

Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-411-21 од 21.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 7614099 издата од ПУ 
Панчево на име Јовановић Босанка, Нова Пазова, Нова Пазова. 

01-1028949-2021
Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-409-21 од 20.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10791172 издата од 
ПС Стара Пазова на име Ђорђевиђ Ђуђа, Стара Пазова, Стара 
Пазова. 01-1028950-2021

Решењем ПС Чајетина број 01-3-205-59-21 од 12.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 01663889 издата од 
ПС Чајетина на име Шоботовић Добринка, Чајетина, Чајетина. 

01-1028951-2021
Решењем ПС Чајетина број 01-3-205-60-21 од 13.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005820826 издата од 
ПС Чајетина на име Радибратовић Милан, Чајетина, Чајетина. 

01-1028952-2021
Решењем ПС Чајетина број 01-3-205-61-21 од 14.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008623820 издата од 
ПС Чајетина на име Костић Дарко, Чајетина, Чајетина. 

01-1028953-2021
Решењем ПС Тител број 205-8-53 од 11.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 0068701038 издата од ПС 
Тител на име Тица Марко, Тител, Тител. 01-1028954-2021

Решењем ПС Топола број 205-4-103-21 од 11.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 010118247 издата од ПС Топо-
ла на име Марић Милош, Пласковац, Топола. 01-1028955-2021

Решењем ПС Инђија број 205.4-406-21 од 19.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 9611607 издата од ПС 
Инђија на име Симетић Василије, Војка, Инђија. 

01-1028956-2021
Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-407-21 од 19.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008373792 издата од 
ПС Стара Пазова на име Гужвица Владимир, Војка, Стара Пазова. 

01-1028957-2021
Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-408-21 од 19.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007886264 издата од ПС 
Стара Пазова на име Љаљић Марко, Нова Пазова, Стара Пазова. 

01-1028958-2021
Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-404-21 од 19.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 7404150 издата од ПС 
Стара Пазова на име Николић Велимир, Белегиш, Стара Пазова. 

01-1028959-2021
Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-405-21 од 19.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0066454065 издата од 
ПС Стара Пазова на име Ђукић Ђуро, Нова Пазова, Стара Пазова. 

01-1028960-2021
Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-399-21 од 18.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 5954044 издата од 
ПС Стара Пазова на име Вучковић Горан, Нови Бановци, Стара 
Пазова. 01-1028961-2021

Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-400-21 од 18.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 005773444 издата од 
ПС Стара Пазова на име Бијелић Снежана, Нова Бановци, Стара 
Пазова. 01-1028962-2021

Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-402-21 од 18.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 4916117 издата од 
ПС Стара Пазова на име Ђукић Стевица, Голуб, Стара Пазова. 

01-1028963-2021
Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-401-21 од 18.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 6255645 издата од ПС 
Стара Пазова на име Ђукић Мирјана, Голубинци, Стара Пазова. 

01-1028964-2021
Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-103-21 од 18.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 9791163 издата од 
ПС Стара Пазова на име Кордић Владимир, Нови Бановци, Ста-
ра Пазова. 01-1028965-2021

Решењем ПС Алибунар број 205-44138-21 од 18.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 6106201 издата од 
ПС Алибунар на име Миуца Мариа, Локве, Алибунар. 

01-1028966-2021
Решењем ПС Алибунар број 205-43722-21 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 9201065 издата од 
ПС Алибунар на име Драганић Драга, Николинци, Алибунар. 

01-1028967-2021
Решењем ПС Алибунар број 205-4372-21 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 9200976 издата од 
ПС Алибунар на име Драганић Георге, Николинци, Алибунар. 

01-1028968-2021
Решењем ПС Алибунар број 205-44380-21 од 08.12.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 8902175 издата од ПС 
Алибунар на име Грубишић Милан, Владимировац, Алибунар. 

01-1028969-2021
Решењем ПС Алибунар број 205-44832-21 од 20.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 554833 издата од ПС 
Алибунар на име Трифу Сорин, Алибунар, Алибунар. 

01-1028970-2021
Решењем ПС Сечањ број 205-35 од 19.10.2021 проглашава 

се неважећим лична карта број 008787924 издата од ПС Сечањ 
на име Жераи Стеван, Бока, Сечањ. 01-1028971-2021

Решењем ПС Сечањ број 205-8-34 од 19.10.2021 проглаша-
ва се неважећим лична карта број 005574475 издата од ПС Се-
чањ на име Дамјанов Лаза, Конак, Сечањ. 01-1028972-2021

Решењем ПС Сечањ број 205-8-33 од 19.10.2021 проглаша-
ва се неважећим лична карта број 005594731 издата од ПС Се-
чањ на име Попов Горан, Јарковац, Сечањ. 01-1028973-2021

Решењем ПС Сечањ број 205-8-32 од 19.09.2021 проглаша-
ва се неважећим лична карта број 01161045 издата од ПС Сечањ 
на име Новчић Милован, Јаша Томић, Сечањ. 01-1028974-2021

Решењем ПС Топола број 2054-102-21 од 01.12.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 6554915 издата од ПС 
Топола на име Миловановић Војко, Гурушевци, Топола. 

01-1028975-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2263 од 04.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 907386 издата од ПУ 
Нови Сад на име Јелинић Небојша, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028976-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2166 од 21.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 5393599 издата од ПУ 
Нови Сад на име Митровић Анђа, Ветерник, Нови Сад. 

01-1028977-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2393 од 15.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 40239699 издата од ПУ 
Нови Сад на име Колар Маријан, Петроварадин, Нови Сад. 

01-1028978-2021
Решењем ПС Инђија број 2057-106-21 од 18.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009865485 издата од ПС 
Инђија на име Радаковић Весна, Инђија, Инђија. 01-1028979-2021

Решењем ПС Жабаљ број 205-1--1-21 од 19.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 0041720802 издата од ПС Жа-
баљ на име Петровић Зоран, Чуруг, Жабаљ. 01-1028980-2021

Решењем ПС Мајданпек број 205-5-121-2021 од 11.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 5928020 издата од ПС 
Мајданпек на име Марицановић Славиша, Бољетин, Мајданпек. 

01-1028981-2021
Решењем ПС Врбас број 205-47-216-21 од 11.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 10859590 издата од ПС 
Врбас на име Квргић Снежана, Врбас, Врбас. 01-1028982-2021

Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2376 од 13.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 10857305 издата од ПУ 
Нови Сад на име Вогањац Ивана, Жабаљ, Нови Сад. 

01-1028983-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2349 од 12.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 8433763 издата од ПУ 
Нови Сад на име Ђурак Љиљана, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028984-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2391 од 14.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 11858325 издата од ПУ 
Нови Сад на име Бузаџија Нинослав, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028985-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2345 од 11.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 813633 издата од ПУ 
Нови Сад на име Стојановић Миломир, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1028986-2021
Решењем ПС Кучево број 205-44-21 од 30.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 11920380 издата од ПС Ку-
чево на име Белабановић Јован, Нересница, Кучево. 

01-1028987-2021
Решењем ПС Кнић број 205-43164-21-48 од 01.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008530013 издата од 
ПС Кнић на име Мартић Александар, Крагујевац, Крагујевац. 

01-1028988-2021
Решењем ПС Кучево број 205-292-21 од 05.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 0071347145 издата од ПС 
Кучево на име Паскаревић Драган, Нересница, Кучево. 

01-1028989-2021
Решењем ПС Кучево број 205-274-21 од 15.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 003262 издата од ПС Куче-
во на име Петровић Весна, Вуковић, Кучево. 01-1028990-2021

Решењем ПС Кучево број 205-52-21 од 04.09.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 0057006190 издата од ПС 
Кучево на име Миланвска Ратомирка, Шевица, Кучево. 

01-1028991-2021
Решењем ПС Кучево број 205-369-21 од 03.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 003559316 издата од ПС 
Кучево на име Милошевић Матилда, Раброво, Кучево. 

01-1028992-2021
Решењем ПС Кучево број 205-370-21 од 01.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 0100603365 издата од ПС 
Кучево на име Марјановић Стефановић, Церовица, Кучево. 

01-1028993-2021
Решењем ПС Кучево број 205-68-21 од 24.10.2021 проглаша-

ва се неважећим лична карта број 010708987 издата од ПС Кучево 
на име Петрвоић Владимир, Кучево, Кучево. 01-1028994-2021

Решењем ПС Кучево број 205-366-241 од 24.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 0056569748 издата од 
ПС Кучево на име Јовић Дејан, Мала Бресница, Кучево. 

01-1028995-2021
Решењем ПС Пожега број 205-186-21 од 11.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010002258 издата од ПС 
Пожега на име Ваш Радојка, Висибаба, Пожега. 01-1028996-2021

Решењем ПУ Пожаревац број 205-446-1-21 од 22.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 006943882 издата од 
ПУ Пожаревац на име Маринковић Добросав, Голубац, Голубац. 

01-1028997-2021
Решењем ПС Кнић број 205-43687-21-49 од 01.12.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10187246 издата од 
ПС Кнић на име Алексић Сања, Крагујевац, Крагујевац. 

01-1028998-2021
Решењем ПС Лапово број 205-12-21-6 од 01.12.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010243140 издата од ПС 
Лапово на име Миљковић Александар, Лапово, Лапово. 

01-1028999-2021
Решењем ПС Кучево број 205-278-21 од 26.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 005758851 издата од ПС 
Кучево на име Добришеровић Горан, Нересница, Кучево. 

01-1029000-2021
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Решењем ПС Кучево број 205-382-21 од 30.09.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 007449936 издата од ПС 
Кучево на име Јовановић Биљана, Шевица, Кучево. 

01-1029001-2021
Решењем ПС Кучево број 205-263-21 од 04.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010077556 издата од ПС 
Кучево на име Николић Вања, Кучево, Кучево. 01-1029002-2021

Решењем ПС Кучево број 205-383-21 од 03.09.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 003311008 издата од ПС 
Кучево на име Станковић Емина, Кучево, Кучево. 

01-1029003-2021
Решењем ПС Сјеница број 205-42585-21 од 07.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0075459611 издата 
од ПС Сјеница на име Јукић Анел, Сјеница, Сјеница. 

01-1029004-2021
Решењем ПС Сјеница број 205-43318-21 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005467166 издата од 
ПУ Смедерево на име Љетај Агрон, Сјеница, Сјеница. 

01-1029005-2021
Решењем ПС Сјеница број 205-42762-21 од 08.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006106935 издата од 
ПС Сјеница на име Фијуљанин Елма, Сјеница, Сјеница. 

01-1029006-2021
Решењем ПС Сјеница број 205-4309-21 од 12.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 005999810 издата од ПС 
Сјеница на име Нишавић Дејан, Ступ, Сјеница. 01-1029007-2021

Решењем ПС Сјеница број 205-4285-21 од 08.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 007524502 издата од ПС Сје-
ница на име Абдагић Садат, Сјеница, Сјеница. 01-1029008-2021

Решењем ПС Сјеница број 205-41750-21 од 04.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 10680351 издата од 
ПС Сјеница на име Буровић Шејла, Читлук, Сјеница. 

01-1029009-2021
Решењем ПС Сјеница број 205-4185-21 од 04.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 01220614 издата од ПС 
Сјеница на име Мулић Мирсат, Долиће, Сјеница. 

01-1029010-2021
Решењем ПС Сјеница број 208-43316-21 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008435321 издата од 
ПС Сјеница на име Хасановић Мирсад, Дубница, Сјеница. 

01-1029011-2021
Решењем ПС Крупањ број 205-44615-21 од 20.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 007324971 издата од ПС 
Крупањ на име Ристановић Стефан, Толисавац, Крупањ. 

01-1029012-2021
Решењем ПС Богатић број 2054486-21 од 10.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 008835871 издата од ПС 
Богатић на име Васић Вујадин, Узвеће, Богатић. 

01-1029013-2021
Решењем ПС Владимирци број 205-44809-21 од 20.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 4088754 издата од 
ПС Владимирци на име Ђорђевић Миливој, Јаловик, Богатић. 

01-1029014-2021
Решењем ПС Пожега број 205-187-21 од 11.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00479094 издата од ПС 
Пожега на име Николић Сандра, Пожега, Пожега. 

01-1029015-2021
Решењем ПС Кладово број 205-1-987-2021 од 21.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010420755 издата од 
ПС Кладово на име Бјелајац Синиша, Кладово, Кладово. 

01-1029016-2021
Решењем ПС Ивањица број 205-1-121-21 од 15.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006247878 издата од 
ПС Ивањица на име Пауновић Бранко, Ивањица, Ивањица. 

01-1029017-2021
Решењем ПС Кнић број 205-43386-21-50 од 01.12.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005057012 издата од 
ПС Кнић на име Продановић Марко, Крагујевац, Крагујевац. 

01-1029018-2021
Решењем ПС Прибој број 205-2-113-21 од 18.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009198657 издата од ПС 
Прибој на име Бојић Мирослав, Прибој, Прибој. 01-1029019-2021

Решењем ПС Прибој број 20-2-114-21 од 19.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 011404854 издата од ПС 
Прибој на име Шћеповић Радомир, Кратово, Прибој. 

01-1029020-2021
Решењем ПС Прибој број 205-2-115-21 од 19.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 005030753 издата од ПС 
Прибој на име Шабановић Смаја, Бантски Брестовац, Прибој. 

01-1029021-2021
Решењем ПС Прибој број 205-2-112-21 од 18.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010766318 издата од ПС 
Прибој на име Мулић Бахра, Приб, Прибој. 01-1029022-2021

Решењем ПУ Шабац број 2051-21-13-591 од 20.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 0099960805 издата 
од ПУ Шабац на име Јаковљевић Слађана, Шабац, Шабац. 

01-1029023-2021
Решењем ПУ Шабац број 2051-21-13-590 од 19.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006916640 издата од 
ПУ Шабац на име Степановић Мирјана, Мала Врањска, Шабац. 

01-1029024-2021
Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-588 од 19.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004706073 издата од 
ПУ Шабац на име Деспотовић Ђорђе, Шабац, Шабац. 

01-1029025-2021
Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-587 од 19.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005326023 издата од 
ПУ Шабац на име Павловић Гроздана, Шабац, Шабац. 

01-1029026-2021
Решењем ПУ Шабац број 2051-21-13584 од 19.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 00606027379 издата 
од ПУ Шабац на име Предић Светислав, Шабац, Шабац. 

01-1029027-2021
Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-579 од 18.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 011099887 издата од 
ПУ Шабац на име Катић Ивана, Шабац, Шабац. 

01-1029028-2021

Решењем ПС Ковачица број 2051-130-21 од 18.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 0096974809 издата 
од ПС Ковачица на име Васов Драгана, Идвор, Ковачица. 

01-1029029-2021
Решењем ПС Владичин Хан број 205-95-21 од 18.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008933862 издата од 
ПС Владичин Хан на име Настић Слађана, Владичин Хан, Вла-
дичин Хан. 01-1029030-2021

Решењем ПС Владичин Хан број 205-63-21 од 18.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 010684718 издата од 
ПС Владичин Хан на име Јовић Стефан, Полом, Владичин Хан. 

01-1029031-2021
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-327-21 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 01282243 издата од 
ПУ Зајечар на име Стојчић Александар, Зајечар, Зајечар. 

01-1029032-2021
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-326-21 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 64352176 издата од 
ПУ Зајечар на име Вељковић Слађана, Зајечар, Зајечар. 

01-1029033-2021
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-322-21 од 06.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 8751376 издата од 
ПУ Зајечар на име Цоловић Мирослава, Зајечар, Зајечар. 

01-1029034-2021
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-321-21 од 04.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10612071 издата од 
ПУ Зајечар на име Младеновић Вељко, Зајечар, Зајечар. 

01-1029035-2021
Решењем ПУ Зајечар број 205-09-320-21 од 04.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 8296824 издата од ПУ Заје-
чар на име Николић Игор, Зајечар, Зајечар. 01-1029036-2021

Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-639 од 28.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 003860887 издата од 
ПУ Шабац на име Мијаиловић Верољуб, Шабац, Шабац. 

01-1029037-2021
Решењем ПС Ковин број 205-4646-21 од 01.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010475523 издата од ПС 
Ковин на име Јарић Тамара, Мраморак, Ковин. 01-1029038-2021

Решењем ПС Ковин број 205-46744-21 од 01.11.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 00869702 издата од ПС Ковин 
на име Дугић Стојанка, Мраморак, Ковин. 01-1029039-2021

Решењем ПС Стари Град број 205.2-839-21 од 26.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 009823129 издата од 
ПС Стари Град на име Димитријевић Петар, Раковица, Београд. 

01-1029040-2021
Решењем ПС Стари Град број 205.2-844-21 од 27.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010901448 издата од 
ПС Стари Град на име Короман Богдан Марцел, Стари град, Бео-
град. 01-1029041-2021

Решењем ПС Барајево број 205.2-843-21 од 27.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 0010441775 издата од 
ПС Барајево на име Грбовић Наташа, Стари град, Београд. 

01-1029042-2021
Решењем ПУ Шабац број 2051-21-13-619 од 28.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006971352 издата од 
ПУ Шабац на име Стефановић Олга, Шабац, Шабац. 

01-1029043-2021
Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-618 од 28.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004164850 издата од 
ПУ Шабац на име Благојевић Жељко, Метлић, Шабац. 

01-1029044-2021
Решењем ПУ Јагодина број 205-45952-21 од 27.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0037587230 издата 
од ПУ Јагодина на име Јовић Бојан, Буковче, Јагодина. 

01-1029045-2021
Решењем ПУ Пећ број 205-46379-21 од 29.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 004812243 издата од ПУ 
Пећ на име Радичевић Јадранка, Пећ, Пећ. 01-1029046-2021

Решењем ПУ Јагодина број 205-46190-21 од 28.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 010094876 издата од 
ПУ Јагодина на име Танасковић Владимир, Јагодина, Јагодина. 

01-1029047-2021
Решењем ПУ Јагодина број 205-46451-21 од 29.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 00571679 издата од 
ПУ Јагодина на име Дорђевић Слободанка, Стрижило, Јагодина. 

01-1029048-2021
Решењем ПУ Јагодина број 205-46681-21 од 01.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007270654 издата од 
ПУ Јагодина на име Михајловић Дејан, Кончарево, Јагодина. 

01-1029049-2021
Решењем ПС Врбас број 20547-225-21 од 25.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 10820123 издата од ПС 
Врбас на име Ковачевић Анто, Врбас, Врбас. 01-1029050-2021

Решењем ПС Врбас број 205-47-218/21 од 13.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 108774645 издата од ПС 
Врбас на име Гајдош Мартина, Куцура, Врбас. 01-1029051-2021

Решењем ПС Врбас број 205-47-2223-21 од 22.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 8015250 издата од ПС 
Врбас на име Краљевић Марко, Врбас, Врбас. 01-1029052-2021

Решењем ПС Врбас број 205-47-229-21 од 26.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 101415659 издата од ПС 
Врбас на име Монар Јовген, Врбас, Врбас. 01-1029053-2021

Решењем ПС Врбас број 205-47-230-21 од 29.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 6479872 издата од ПС 
Врбас на име Илија Пекез, Бачко Добро Поље, Врбас. 

01-1029054-2021
Решењем ПС Куршумлија број 205-46906-21 од 02.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0071445273 издата 
од ПС Куршумлија на име Васиљевић Вера, Куршумлија, Кур-
шумлија. 01-1029055-2021

Решењем ПС Инђија број 2057-210-21 од 02.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 003140261 издата од ПС 
Инђија на име Топић Ненад, Марадик, Инђија. 01-1029056-2021

Решењем ПС Инђија број 205-7-211-1 од 02.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 007344812 издата од ПС 
Инђија на име Ђураковић Стеван, Нови Сланкамен, Инђија. 

01-1029057-2021

Решењем ПС Инђија број 205-7-212-21 од 02.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 009462442 издата од ПС 
Инђија на име Маринковић Марко, Инђија, Инђија. 

01-1029058-2021
Решењем ПС Инђија број 205-7-213-21 од 03.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00624462 издата од ПС 
Инђија на име Ковачевић Радован, Инђија, Инђија. 

01-1029059-2021
Решењем ПС Инђија број 205-7-214-21 од 03.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 004413840 издата од ПС 
Инђија на име Ћирић Верица, Нови Карловци, Инђија. 

01-1029060-2021
Решењем ПС Инђија број 205-7-215-21 од 03.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 205-7-215-21 издата од 
ПС Инђија на име Здравковић Дејана, Инђија, Инђија. 

01-1029061-2021
Решењем ПУ Јагодина број 205-474554-21 од 05.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 011208148 издата од 
ПУ Јагодина на име Спасић Смиљана, Јагодина, Јагодина. 

01-1029062-2021
Решењем ПУ Јагодина број 205-4745-21 од 05.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 07777239 издата од ПУ 
Јагодина на име Маринковић Сања, Рибаре, Јагодина. 

01-1029063-2021
Решењем ПС Бела Паланка број ПС Бела Паланка 

од 02.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
0103655511 издата од ПС Бела Паланка на име Селимовић Ма-
рио, Моклиште, Бела Паланка. 01-1029064-2021

Решењем ПС Инђија број 205-7-216-21 од 04.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 010876062 издата од ПС 
Инђија на име Чучковић Немања, Инђија, Инђија. 

01-1029065-2021
Решењем ПС Инђија број 205-7-217-21 од 04.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010569933 издата од ПС 
Инђија на име Радиновић Маја, Крчедин, Инђија. 

01-1029066-2021
Решењем ПС Сурчин број 205.2-390 од 23.11.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 007272389 издата од ПС 
Нови Београд на име Сергијевић  Мирјана, Нови Београд, Бео-
град. 01-1029067-2021

Решењем ПС Сурчин број 205.2-395 од 25.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 00481229 издата од ПС Зе-
мун на име Стојковић Срђан, Бољевци, Сурчин. 

01-1029068-2021
Решењем ПС Сурчин број 205.2-394 од 25.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 0084282975 издата од ПС 
Сурчин на име Јовановић Ксенија, Сурчин, Сурчин. 

01-1029069-2021
Решењем ПС Сурчин број 205.2-392 од 25.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 009893644 издата од ПС 
Сурчин на име Поповић Никола, Бољевци, Сурчин. 

01-1029070-2021
Решењем ПС Сурчин број 205-2-391 од 25.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00387960 издата од ПС 
Нови Београд на име Васковић Боривоје, Јаково, Сурчин. 

01-1029071-2021
Решењем ПС Сурчин број 205.2-389 од 22.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 01080818 издата од ПС 
Сурчин на име Мефаиљ Незирај, Сурчин, Сурчин. 

01-1029072-2021
Решењем ПС Сурчин број 205.2-386 од 21.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 0083777278 издата од ПУ 
Београд на име Пајић Урош, Сурчин, Сурчин. 01-1029073-2021

Решењем ПС Сурчин број 205.2-388 од 21.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 004849912 издата од ПС 
Земун на име Тодоровић Драган, Бољевци, Сурчин. 

01-1029074-2021
Решењем ПС Сурчин број 205.2-382 од 18.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 0080024248 издата од ПС 
Сурчин на име Пејић Ђуро, Добан, Сурчин. 01-1029075-2021

Решењем ПС Сурчин број 205.2384 од 19.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 006975233 издата од ПС 
Земун на име Илић Станка, Сурчин, Сурчин. 01-1029076-2021

Решењем ПС Сурчин број 205.2-381 од 15.11.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 006512739 издата од ПС 
Нови Београд на име Јовановић Љиљана, Нови Београд, Бео-
град. 01-1029077-2021

Решењем ПС Врачар број 205.2-872 од 20.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 010974599 издата од ПС 
Врачар на име Кенинг Драгољуб, Врачар, Београд. 

01-1029078-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-870-21 од 19.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010661764 издата од ПС 
Пожега на име Марјановић Владан, Врачар, Београд. 

01-1029079-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-869-21 од 19.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009184615 издата од ПС 
Врачар на име Петковић Миланка, Гроцка, Београд. 

01-1029080-2021
Решењем ПС Врачар број 205-868 од 19.10.2021 проглашава 

се неважећим лична карта број 008219927 издата од ПС Врачар на 
име Симовић Стаменка, Врачар, Београд. 01-1029081-2021

Решењем ПС Врачар број 205.2-867-2021 од 19.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 004061261 издата од 
ПС Врачар на име Тешић Душан, Врачар, Београд. 

01-1029082-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-866 од 19.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 009743316 издата од ПС 
Врачар на име Шишовић Никола, Врачар, Београд. 

01-1029083-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-865 од 18.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 0092846241 издата од ПС 
Раковица на име Антонијевић Драгана, Раковица, Београд. 

01-1029084-2021
Решењем ПС Врачар број 205-864 од 18.10.2021 проглаша-

ва се неважећим лична карта број 005606200 издата од ПС Вра-
чар на име Меселџија Стојан, Врачар, Београд. 01-1029085-2021
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Решењем ПС Врачар број 205.2-863 од 16.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 007660610 издата од ПС 
Врачар на име Шајковић Кристијан, Пали, Београд. 

01-1029086-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-862 од 16.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 06318784 издата од ПС Вра-
чар на име Павловић Катарина, Врачар, Београд. 

01-1029087-2021
Решењем ПС Врачар број 25.2-861 од 15.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 005692833 издата од ПС 
Врачар на име Шћекић Анђела, Врачар, Београд. 

01-1029088-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-860-21 од 14.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00670196 издата од ПС 
Вождовац на име Јовановић Дара, Врачар, Београд. 

01-1029089-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-859-21 од 14.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 007050686 издата од ПС 
Врачар на име Брзаковић Гордана, Вождовац, Београд. 

01-1029090-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-858-21 од 14.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009809414 издата од ПУ 
Београд на име Булатовић Александра, Врачар, Београд. 

01-1029091-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-857-21 од 14.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0727632 издата од ПС 
Палилула на име Рондовић Тамара, Палилула, Београд. 

01-1029092-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-856-21 од 13.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010141284 издата од ПС 
Врачар на име Ђукић Перишић Жанета, Врачар, Београд. 

01-1029093-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-855-2021 од 13.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0095446218 издата 
од ПС Врачар на име Тодоровић Владимир, Врачар, Београд. 

01-1029094-2021
Решењем ПС Врачар број 205-854-21 од 13.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 0057050263 издата од ПС 
Куршумлија на име Младеновић Драган, Палилула, Београд. 

01-1029095-2021
Решењем ПС Врачар број 205-2-853-21 од 13.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 005650014 издата од ПС 
Звездара на име Каљушевић Зекир, Звездара, Београд. 

01-1029096-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-852 од 13.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 011264640 издата од ПС 
Палилула на име Даниловић Јована, Борча, Београд. 

01-1029097-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-851 од 12.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 098998639 издата од ПС 
Врачар на име Маркишић Гајић, Звездара, Београд. 

01-1029098-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-850-21 од 12.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 006864951 издата од ПС 
Врачар на име Пејовић Гордана, Врачар, Београд. 

01-1029099-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-820-21 од 30.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0098260509 издата од 
ПС Врачар на име Јовић Драгољуб, Врачар, Београд. 

01-1029100-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-990-231 од 28.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 006047091 издата од ПС 
Палилула на име Симић Вукашин, Врачар, Београд. 

01-1029101-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-899-2021 од 27.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010810714 издата од 
ПС Врачар на име Душмановић Младен, Врачар, Београд. 

01-1029102-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-898-21 од 27.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010670373 издата од ПС 
Врачар на име Јовановић Бојан, Савски венац, Београд. 

01-1029103-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-897 од 27.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 011495598 издата од ПС 
Врачар на име Рајковић Милица, Врачар, Београд. 

01-1029104-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-895-21 од 26.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0052555591 издата од 
ПС Врачар на име Анђелковић Добрила, Врачар, Београд. 

01-1029105-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-896 од 26.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 00984681 издата од ПС Вра-
чар на име Паспаљ Ања, Врачар, Београд. 01-1029106-2021

Решењем ПС Врачар број 205.2-8494-21 од 25.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 03511995 издата од ПС 
Земун на име Ђуричић Милорад, Врачар, Београд. 

01-1029107-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-8793-21 од 25.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00964097 издата од ПС 
Врачар на име Лалошевић Петар, Врачар, Београд. 

01-1029108-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-892-21 од 25.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 01099393 издата од ПС 
Врачар на име Марјановић Ђорђе, Врачар, Београд. 

01-1029109-2021
Решењем ПС Врачар број 010256970 од 25.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 01026670 издата од ПС 
Врачар на име Ђорђевић Братислав, Врачар, Београд. 

01-1029110-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-890 од 25.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 009344035 издата од ПС 
Врачар на име Јелић Миладин, Врачар, Београд. 

01-1029111-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-889-21 од 25.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 011934377 издата од ПС 
Врачар на име Мишковић Урош, Звездара, Београд. 

01-1029112-2021

Решењем ПС Врачар број 205.2-888-21 од 25.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 002971608 издата од ПС 
Врачар на име Марковић Ранка, Врачар, Београд. 01-1029113-2021

Решењем ПС Врачар број 205.2-887-21 од 25.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 004215953 издата од ПС 
Врачар на име Радетић Ратомир, Врачар, Београд. 

01-1029114-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-886-21 од 25.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 006960112 издата од ПУ 
Београд на име Марковић Предраг, Велико село, Београд. 

01-1029115-2021
Решењем ПС Врачар број 205.2-885 од 23.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 0048635116 издата од ПС 
Стари Град на име Бајић Софија, Стари град, Београд. 

01-1029116-2021
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2097-21 од 

28.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
0102306810 издата од ПС Нови Београд на име Мамула Горан, 
Нови Београд, Београд. 01-1029117-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2096-21 од 
29.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
003531328 издата од ПС Земун на име Драгичевић Живорад, 
Нови Београд, Београд. 01-1029118-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2089-2021 
од 01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
003608051 издата од ПС Нови Београд на име Угрчић Марко, 
Нови Београд, Београд. 01-1029119-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2084-21 од 
27.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
009909486 издата од ПС Нови Београд на име Миливојевић Ма-
рица, Нови Београд, Београд. 01-1029120-2021

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2517 од 27.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 1032880 издата од ПУ 
Нови Сад на име Младеновић Јована, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1029121-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2510 од 26.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009489967 издата од ПУ 
Нови Сад на име Ереш Јована, Ветерник, Нови Сад. 

01-1029122-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2538 од 11.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 008051282 издата од ПУ 
Нови Сад на име Боровчанин Петар, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1029123-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2400 од 15.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 100600055 издата од ПУ 
Нови Сад на име Мићановић Ана, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1029124-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2277 од 04.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 4337559 издата од ПУ 
Нови Сад на име Миљевић Смиљана, Петроварадин, Нови Сад. 

01-1029125-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-524 од 28.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00894445 издата од ПУ 
Нови Сад на име Лука Харија, Ветерник, Нови Сад. 

01-1029126-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2545 од 01.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 4144002 издата од ПУ 
Нови Сад на име Ачански Весна, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1029127-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-895 од 30.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010829543 издата од ПУ 
Нови Сад на име Иветић Лука, Ветерник, Нови Сад. 

01-1029128-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2518 од 27.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 008104047 издата од ПУ 
Нови Сад на име Обрадовић Никола, Петроварадин, Нови Сад. 

01-1029129-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2148 од 18.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 63570714 издата од ПУ 
Нови Сад на име Јовановић Милош, Петроварадин, Нови Сад. 

01-1029130-2021
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2068-2021 

од 26.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
006901141 издата од ПУ Београд на име Тамара Хелена, Нови 
Београд, Нови Сад. 01-1029131-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2070-2021 од 
26.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 0076566 
издата од ПС Нови Београд на име Малобабић Милош, Нови 
Београд, Нови Сад. 01-1029132-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2071-21 од 26.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 01080955 издата од 
ПС Чукарица на име Крејић Тијана, Сремчица, Београд. 01-

1029133-2021
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2072-21 од 

26.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00681006 
издата од ПС Нови Београд на име Иванишевић Жарко, Нови 
Београд, Београд. 01-1029134-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2075-2021 
од 26.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
005405927 издата од ПС Земун на име Крстић Анђелка, Нови 
Београд, Београд. 01-1029135-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2077-21 од 
26.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00426607 
издата од ПС Нови Београд на име Бабић Мирослав, Нови Бео-
град, Београд. 01-1029136-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2078-21 од 
26.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
009133649 издата од ПС Нови Београд на име Митровић Зорица, 
Нови Београд, Београд. 01-1029137-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-1099-21 од 
12.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
00822821123 издата од ПС Нови Београд на име Алимпић Мара, 
Нови Београд, Београд. 01-1029138-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2079-21 од 
26.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
010767499 издата од ПС Нови Београд на име Совтић Павле, 
Нови Београд, Београд. 01-1029139-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2081-21 од 
13.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 011060920 
издата од ПС Нови Београд на име Анђелић Драгољуб, Нови 
Београд, Београд. 01-1029140-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205-2-2082-2021 од 
27.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00986425 
издата од ПС Нови Београд на име Богојевић Александар, Нови 
Београд, Београд. 01-1029141-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2083-21 од 
27.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
00693074380 издата од ПС Нови Београд на име Бикић Пајо, 
Нови Београд, Београд. 01-1029142-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2085-21 од 
27.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
007250584 издата од ПС Нови Београд на име Стевановић Стан-
ко, Нови Београд, Београд. 01-1029143-2021

Решењем ПС Савски венац број 205.2-2086--21 од 
27.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
008230828 издата од ПС Савски венац на име Вејновић Марија, 
Нови Београд, Београд. 01-1029144-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-208821 од 
27.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 06266875 
издата од ПС Нови Београд на име Ћировић Ружица, Нови Бео-
град, Београд. 01-1029145-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2090-21 од 
27.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00947189 
издата од ПС Нови Београд на име Ковач Михајло, Нови Бео-
град, Београд. 01-1029146-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2091-21 од 
27.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
008901770 издата од ПС Нови Београд на име Стојковић Мирја-
на, Нови Београд, Београд. 01-1029147-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2092-21 од 
27.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 05478871 
издата од ПС Нови Београд на име Стојковић Харалампије, 
Нови Београд, Београд. 01-1029148-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2093-2021 
од 27.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
007512537 издата од ПС Нови Београд на име Ранђеловић Зоран, 
Нови Београд, Београд. 01-1029149-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2094-21 од 
28.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
004084478 издата од ПС Нови Београд на име Милошевић Љу-
бица, Земун, Београд. 01-1029150-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2080-21 од 
27.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
008039336 издата од ПС Нови Београд на име Младеновић Ма-
рија, Нови Београд, Београд. 01-1029151-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2087-21 од 
27.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 205.2-
2087-21 издата од ПС Нови Београд на име Димитриеска Слобо-
данка, Нови Београд, Београд. 01-1029152-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2095-2021 од 
28.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 01056420 
издата од ПУ Београд на име Бојанић Милена, Нови Београд, 
Београд. 01-1029153-2021

Решењем ПС Гаџин Хан број 30/21 од 03.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 006167220 издата од ПС 
Гаџин Хан на име Николић Ратомир, Гаџин Хан, Гаџин Хан. 

01-1029154-2021
Решењем ПС Сурчин број 205.2-379 од 13.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00984699 издата од ПС 
Сурчин на име Голубовић Александар, Сурчин, Сурчин. 

01-1029155-2021
Решењем ПС Сурчин број 205.2-380 од 14.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 006244592 издата од ПС 
Земун на име Божовић Тања, Сурчин, Сурчин. 01-1029156-2021

Решењем ПС Сурчин број 205.2-378 од 12.10.2021 проглаша-
ва се неважећим лична карта број 004020836 издата од ПС Земун 
на име Јовановић Дивна, Бољевци, Сурчин. 01-1029157-2021

Решењем ПС Сурчин број 205.2-375 од 18.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 005502519 издата од ПС 
Земун на име Доброта Ђука, Сурчин, Сурчин. 01-1029158-2021

Решењем ПС Сурчин број 205.2-368 од 05.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 002916843 издата од ПС 
Земун на име Рашула Милосав, Јаково, Сурчин. 01-1029159-2021

Решењем ПС Сурчин број 205.2-396 од 27.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 007331524 издата од ПС 
Нови Београд на име Краварић Мира, Нови Београд, Београд. 

01-1029160-2021
Решењем ПС Сурчин број 205.2-397 од 27.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 01125817 издата од ПС Зе-
мун на име Пандуревић Сњежана, Земун, Београд. 

01-1029161-2021
Решењем ПС Сурчин број 205.2-398 од 27.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 006118033 издата од ПС 
Нови Београд на име Краснићи Ферди, Нови Београд, Београд. 

01-1029162-2021
Решењем ПС Сурчин број 205.2-399 од 27.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 009974342 издата од ПС 
Сурчин на име Куриџа Борислав, Добановци, Београд. 

01-1029163-2021
Решењем ПС Сурчин број 205.2-387 од 21.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 008411527 издата од ПС Сур-
чин на име Сочанац Милица, Врачар, Београд. 01-1029164-2021

Решењем ПС Сурчин број 205.3-2-383 од 18.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 10345065 издата од ПС 
Земун на име Корићанин Иван, Чукарица, Београд. 

01-1029165-2021
Решењем ПС Сурчин број 205.2-385 од 21.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 012966604 издата од ПС 
Сурчин на име Тополски Зденка, Бољевци, Београд. 

01-1029166-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2533 од 12.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 6897806 издата од ПУ 
Нови Сад на име Цупаћ Санела, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1029167-2021
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Решењем ПУ Нови Сад број 258-2244 од 30.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 011098271 издата од ПУ 
Нови Сад на име Обрадовић Никола, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1029168-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2410 од 18.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 384262 издата од ПУ 
Нови Сад на име Смиљанић Теодора, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1029169-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 20-8-2474 од 22.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 10447212 издата од ПУ 
Нови Сад на име Вујић Кристина, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1029170-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2977 од 22.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 9306912 издата од ПУ 
Нови Сад на име Ралић Милић, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1029171-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-1498 од 09.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 01081984 издата од ПУ 
Нови Сад на име Милетић Марко, Сремска Каменица, Нови Сад. 

01-1029172-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2499 од 26.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 005657861 издата од ПУ 
Зрењанин на име Величков Мира, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1029173-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2501 од 26.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 006553171 издата од ПУ 
Нови Сад на име Озвалд Розалија, Будисава, Нови Сад. 

01-1029174-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2500 од 26.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 007886381 издата од ПУ 
Нови Сад на име Марјановић Зора, Футог, Нови Сад. 

01-1029175-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2506 од 16.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 014851551 издата од ПУ 
Нови Сад на име Ћургуз Милан, Футог, Нови Сад. 

01-1029176-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2492 од 25.09.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 6156002 издата од ПУ 
Нови Сад на име Агоштон Доротеа, Футог, Нови Сад. 

01-1029177-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2467 од 22.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 9827526 издата од ПУ 
Нови Сад на име Дудварски Божидар, Футог, Нови Сад. 

01-1029178-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2448 од 22.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 006476550 издата од ПУ 
Нови Сад на име Алабашовски Тихана, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1029179-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2497 од 26.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 004189885 издата од ПУ 
Нови Сад на име Кос Хана, Нови Сад, Нови Сад. 

01-1029180-2021
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2493 од 25.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 5321882 издата од ПУ 
Нови Сад на име Костић Ивана, Петроварадин, Нови Сад. 

01-1029181-2021
Решењем ПС Бечеј број 205-184-2021 од 29.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 4992205 издата од ПС 
Бечеј на име Варга Данијела, Бечеј, Бечеј. 01-1029182-2021

Решењем ПС Бојник број 205-47276-21 од 04.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 7889426 издата од ПС 
Бојник на име Стевановић Новица, Драговац, Бечеј. 

01-1029183-2021
Решењем ПУ Крагујевац број 205-45802/21 од 27.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 4926359 издата од ПУ 
Крагујевац на име Стевановић Владимир, Маршић, Крагујевац. 

01-1029184-2021
Решењем ПУ Крагујевац број 205-49237-21 од 27.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 9597721 издата од 
ПУ Крагујевац на име Бишевац Марко, Крагујевац, Крагујевац. 

01-1029185-2021
Решењем ПУ Крагујевац број 205-45415-21 од 25.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 9520383 издата од 
ПУ Крагујевац на име Бињовић Ненад, Крагујевац, Крагујевац. 

01-1029186-2021
Решењем ПУ Крагујевац број 205-45592-21 од 25.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 11103593 издата од 
ПУ Крагујевац на име Сабрије Бериша, Крагујевац, Крагујевац. 

01-1029187-2021
Решењем ПС Петровац број 2058-154-21 од 29.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004027430 издата од 
ПС Петровац на име Васић Станче, Орешковица, Петровац на 
Млави. 01-1029188-2021

Решењем ПС Петровац број 2058-1255-21 од 29.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 00743515 издата од 
ПС Петровац на име Вујчић Живадинка, Ћовдин, Петровац на 
Млави. 01-1029189-2021

Решењем ПС Свилајнац број 205-46788-21 од 02.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 006452287 издата од 
ПС Свилајнац на име Јовановић Сладиша, Свилајнац, Свилајнац. 

01-1029190-2021
Решењем ПС Књажевац број 205-137-21 од 03.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009865670 издата од ПС 
Књажевац на име Тимилић Мирјана, Минићево, Књажевац. 

01-1029191-2021
Решењем ПС Књажевац број 205-136-21 од 01.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009563277 издата од ПС 
Књажевац на име Трифуновић Васиљко, Књажевац, Књажевац. 

01-1029192-2021
Решењем ПС Књажевац број 205-135-21 од 28.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 004086036 издата од ПС 
Књажевац на име Младеновић Улијана, Књажевац, Књажевац. 

01-1029193-2021
Решењем ПС Књажевац број 205-124-21 од 25.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 001033934 издата од ПС 
Књажевац на име Стојановић Милош, Књажевац, Књажевац. 

01-1029194-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2117-21 од 
01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
008670707 издата од ПС Нови Београд на име Јовичин Марко, 
Нови Београд, Београд. 01-1029195-2021

Решењем ПИ Бежанијска коса број 205.2-2115-21 
од 01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
0065055450 издата од ПС Нови Београд на име Ковачевић Нино-
слав, Нови Београд, Београд. 01-1029196-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2122-21 од 
01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
004522740 издата од ПС Земун на име Петровић Милијана, Зе-
мун, Београд. 01-1029197-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2121-21 од 
01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
008598665 издата од ПС Земун на име Рајић Иван, Нови Бео-
град, Београд. 01-1029198-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2120-21 од 
01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 003581109 
издата од ПС Нови Београд на име Наневић Данијел, Нови Бео-
град, Београд. 01-1029199-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2118-21 од 
01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
006719668 издата од ПС Нови Београд на име Пауновић Ивана, 
Нови Београд, Београд. 01-1029200-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2116-21 од 
01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 205-2-
2116-21 издата од ПС Нови Београд на име Бошковић Сања, 
Нови Београд, Београд. 01-1029201-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2114-21 од 
01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
010597324 издата од ПС Нови Београд на име Микавица Ивана, 
Нови Београд, Београд. 01-1029202-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205-2-2113-2021 
од 01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
00502025499 издата од ПС Нови Београд на име Глишић Милан, 
Нови Београд, Београд. 01-1029203-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2112-2021 
од 01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
006649172 издата од ПС Нови Београд на име Славковић Драга-
на, Нови Београд, Београд. 01-1029204-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-21121 од 01.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 010980991 издата од 
ПС Нови Београд на име Вучковић Марко, Нови Београд, Бео-
град. 01-1029205-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2110-2021 
од 01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
011000928 издата од ПС Нови Београд на име Андрић Милош, 
Нови Београд, Београд. 01-1029206-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2109-21 од 
01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
005308428 издата од ПС Нови Београд на име Поџић Сенад, 
Нови Београд, Београд. 01-1029207-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2108/21 од 
01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
0098912425 издата од ПС Нови Београд на име Васиљевић Љу-
бомир, Земун, Београд. 01-1029208-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2106-21 од 
30.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
0047243830 издата од ПС Нови Београд на име Милошевић Ма-
рина, Нови Београд, Београд. 01-1029209-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2105/21 од 
29.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 01083609 
издата од ПС Нови Београд на име Нинковић Владимир, Нови 
Београд, Београд. 01-1029210-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2104-2021 
од 29.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
004556162 издата од ПС Нови Београд на име Вулетић Лука, 
Нови Београд, Београд. 01-1029211-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2103-21 од 
29.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
010116591 издата од ПС Нови Београд на име Таполчањи Игор, 
Нови Београд, Београд. 01-1029212-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2102-2021 
од 29.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
003524251 издата од ПС Нови Београд на име Дошић Саша, Зе-
мун, Београд. 01-1029213-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205-2-2102-21 од 
29.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
010129721 издата од ПС Нови Београд на име Абу Ал Хија Ба-
сел, Земун, Београд. 01-1029214-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2100-2021 
од 29.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
0086333992 издата од ПС Сурчин на име Косановић Радојка, 
Нови Београд, Београд. 01-1029215-2021

Решењем ПС Нови Београд број 205.2-2099-2021 
од 29.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
011090323 издата од ПС Нови Београд на име Стошић Павле, 
Земун, Београд. 01-1029216-2021

Решењем ПС Вождовац број 205.2-707-2021 од 11.05.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 008987321 издата од 
ПС Вождовац на име Јанићијевић Милан, Вождовац, Београд. 

01-1029217-2021
Решењем ПС Вождовац број 205.2-711-2021 од 08.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 003427897 издата од 
ПС Звездара на име Сарић Слободан, Звездара, Београд. 

01-1029218-2021
Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-572 од 14.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0104333915 издата 
од ПУ Шабац на име Николић Аца, Шабац, Шабац. 

01-1029219-2021
Решењем ПС Горњи Милановац број 205-2-174-21 од 

29.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број 01056307 
издата од ПС Врачар на име Ранковић Урош, Трудељ, Горњи Ми-
лановац. 01-1029220-2021

Решењем ПС Апатин број 058 од 25.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 005247058 издата од ПС Апатин на 
име Ракин Славица, Сонта, Апатин. 01-1029221-2021

Решењем ПУ Лесковац број 205-3599-21 од 29.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 6613418 издата од 
ПУ Лесковац на име Тодоровић Драган, Лесковац, Лесковац. 

01-1029222-2021
Решењем ПУ Лесковац број 205-3576-21 од 28.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 8239721 издата од 
ПУ Лесковац на име Игњатовић Милан, Лесковац, Лесковац. 

01-1029223-2021
Решењем ПС Лебане број 205-47006-21 од 21.06.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0010423829 издата од 
ПС Лебане на име Стојановић Нада, Пертат, Лебане. 

01-1029224-2021
Решењем ПС Апатин број 5762 од 29.10.2021 проглашава 

се неважећим лична карта број 008135762 издата од ПС Апатин 
на име Зорић Милан, Апатин, Апатин. 01-1029225-2021

Решењем ПС Апатин број 205-40959-21 од 29.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 010962218 издата од ПС 
Апатин на име Дурмишевић Саша, Поповац, Лебане. 

01-1029226-2021
Решењем ПС Бојник број 205-46902/21 од 02.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 10980751 издата од ПС 
Бојник на име Аземовић Филип, Црквица, Бојник. 

01-1029227-2021
Решењем ПС Бојник број 205-46806-21 од 02.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 9824353 издата од ПС 
Бојник на име Перић Никола, Бојник, Бојник. 01-1029228-2021

Решењем ПС Житиште број 03-205-4-65-21 од 25.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 007016699 издата од 
ПС Житиште на име Мартиновић Миленко, Банатски Двор, Жи-
тиште. 01-1029229-2021

Решењем ПС Ариље број 205-94-21 од 03.11.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 010433275 издата од ПС 
Ариље на име Цветић Влатко, Церова, Ариље. 01-1029230-2021

Решењем ПС Ариље број 205-93-21 од 01.11.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 006675410 издата од ПС 
Ариље на име Гојковић Младен, Ариље, Ариље. 

01-1029231-2021
Решењем ПС Мерошина број 55-21 од 04.11.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 010464218 издата од ПС 
Мерошина на име Ристић Марија, Облачина, Мерошина. 

01-1029232-2021
Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-637 од 03.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007433604 издата од 
ПУ Шабац на име Шаулић Лука, Шабац, Шабац. 

01-1029233-2021
Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-636 од 03.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009532122 издата од 
ПУ Шабац на име Алимпић Миливоје, Мала Врањска, Шабац. 

01-1029234-2021
Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-635 од 03.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009534303 издата од ПУ 
Шабац на име Грбић Милан, Шабац, Шабац. 01-1029235-2021

Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-634 од 03.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 010492467 издата од 
ПУ Шабац на име Славковић Горан, П. Причиновић, Шабац. 

01-1029236-2021
Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-633 од 03.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0074207163 издата 
од ПУ Шабац на име Прокић Александар, Шабац, Шабац. 

01-1029237-2021
Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-632 од 03.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007760913 издата од 
ПУ Шабац на име Лазић Драгољуб, Шабац, Шабац. 

01-1029238-2021
Решењем ПУ Прокупље број 205-233-2021 од 29.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 011369469 издата од 
ПУ Прокупље на име Денић Стеван, Прокупље, Прокупље. 

01-1029239-2021
Решењем ПУ Прокупље број 205-231-2021 од 28.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008454473 издата од 
ПУ Прокупље на име Стојковић Златица, Прокупље, Прокупље. 

01-1029240-2021
Решењем ПУ Прокупље број 205-230-21 од 28.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10802976 издата од 
ПУ Прокупље на име Мирослав Коцић, Прокупље, Прокупље. 

01-1029241-2021
Решењем ПУ Прокупље број 205-236-21 од 01.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 004387258 издата од ПУ 
Прокупље на име Радосављевић Драган, Прокупље, Прокупље. 

01-1029242-2021
Решењем ПУ Прокупље број 205-232-2021 од 29.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 003688860 издата од 
ПУ Прокупље на име Ђурковић Драгана, Прокупље, Прокупље. 

01-1029243-2021
Решењем ПС Житорађа број 205-2183-21 од 27.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10760147 издата од 
ПС Житорађа на име Перић Небојша, Вољчинце, Житорађа. 

01-1029244-2021
Решењем ПС Прибој број 205-2-116-21 од 29.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009825559 издата од ПС 
Прибој на име Суљевић Јасмин, Прибој, Прибој. 01-1029245-2021

Решењем ПС Апатин број 1987 од 21.10.2021 проглашава 
се неважећим лична карта број 00889187 издата од ПС Апатин 
на име Милованчевић Јелка, Апатин, Апатин. 01-1029246-2021

Решењем ПС Апатин број 2521 од 25.10.2021 проглашава 
се неважећим лична карта број 005572521 издата од ПС Апатин 
на име Балог Лазо, Апатин, Апатин. 01-1029247-2021

Решењем ПС Апатин број 504 од 26.10.2021 проглашава се 
неважећим лична карта број 00747504 издата од ПС Апатин на 
име Мишковић Кристијан, Апатин, Апатин. 01-1029248-2021

Решењем ПУ Лесковац број 205-3004-21 од 10.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 61328505 издата од 
ПУ Лесковац на име Стевановић Милица, Печењевце, Апатин. 

01-1029249-2021
Решењем ПС Оџаци број 205-42-148-2021 од 01.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 00573392 издата од 
ПС Оџаци на име Илић Мара, Оџаци, Оџаци. 01-1029250-2021
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Решењем ПС Оџаци број 205-42-114-2021 од 01.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009041656 издата од 
ПУ Нови Сад на име Вујовић Владимир, Дероње, Оџаци. 

01-1029251-2021
Решењем ПС Оџаци број 205-42-150-2021 од 02.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008914879 издата од 
ПС Оџаци на име Адамовић Чедомир, Дероње, Оџаци. 

01-1029252-2021
Решењем ПС Оџаци број 20542-149-2021-12 од 01.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010068020 издата од 
ПС Оџаци на име Башић Јована, Оџаци, Оџаци. 01-1029253-2021

Решењем ПС Апатин број 8903 од 21.10.2021 проглашава 
се неважећим лична карта број 00687903 издата од ПС Апатин 
на име Татић Рајко, Апатин, Апатин. 01-1029254-2021

Решењем ПУ Ваљево број 205-47114-21-1 од 03.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 009928986 издата од 
ПУ Ваљево на име Илић Срђан, Ваљево, Ваљево. 

01-1029255-2021
Решењем ПУ Ваљево број 205-47052-21-1 од 03.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 003990643 издата од 
ПУ Ваљево на име Грујучић Љубица, Попучке, Ваљево. 

01-1029256-2021
Решењем ПУ Ваљево број 205-47021-21-1 од 03.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0077426623 издата 
од ПУ Ваљево на име Ракић Зорица, Ваљево, Ваљево. 

01-1029257-2021
Решењем ПУ Ваљево број 205-47009-21-1 од 03.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006128154 издата од 
ПУ Ваљево на име Јокић Светлана, Ваљево, Ваљево. 

01-1029258-2021
Решењем ПУ Ваљево број 205-46988-21-1 од 22.12.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009242515 издата од 
ПУ Ваљево на име Јокић Милош, Лукавац, Ваљево. 

01-1029259-2021
Решењем ПС Аранђеловац број 205-46903-21 од 01.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 09352924 издата 
од ПС Аранђеловац на име Марковић Михаило, Аранђеловац, 
Аранђеловац. 01-1029260-2021

Решењем ПС Горњи Милановац број 205-2-195-21 
од 01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
011504203 издата од ПС Горњи Миланова на име Стевановић 
Милорад, Горњи Милановац, Горњи Милановац. 

01-1029261-2021
Решењем ПС Апатин број 4311 од 01.11.2021 проглашава 

се неважећим лична карта број 003004311 издата од ПС Апатин 
на име Зорић Ђурађ, Апатин, Апатин. 01-1029262-2021

Решењем ПС Апатин број 11-205-4573-2-2021 од 
25.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00945492 
издата од ПС Апатин на име Балог Наташа, Апатин, Апатин. 

01-1029263-2021
Решењем ПС Апатин број 3960 од 27.10.2021 проглашава 

се неважећим лична карта број 009633960 издата од ПС Апатин 
на име Петровић Срђан, Апатин, Сонта. 01-1029264-2021

Решењем ПУ Чачак број 205-1-618-21 од 02.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 005842841 издата од ПУ 
Чачак на име Видосављевић Милан, Чачак, Чачак. 

01-1029265-2021
Решењем ПС Горњи Милановац број 205-64-21 од 

29.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
009848432 издата од ПС Горњи Милановац на име Новаковић 
Урош, Вујетинци, Чачак. 01-1029266-2021

Решењем ПС Сента број 205-1-92-21 од 27.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 005445688 издата од ПС 
Сента на име Емеше Пинтер, Торњош, Сента. 01-1029267-2021

Решењем ПС Кањижа број 205-52-110-21 од 02.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 004942033 издата од 
ПС Кањижа на име Лукач Моника, Мартонош, Кањижа. 

01-1029268-2021
Решењем ПС Блаце број 205-4610-21 од 27.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010748411 издата од ПС 
Блаце на име Јовановић Марина, Горње Гргуре, Блаце. 

01-1029269-2021
Решењем ПС Блаце број 205-4606-21 од 27.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 012533252 издата од ПС Бла-
це на име Вуловић Владица, Сибница, Блаце. 01-1029270-2021

Решењем ПС Мали Зворник број 205-9892681/21 од 
01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 9892681 
издата од ПС Мали Зворник на име Јевтић Невена, Мали Звор-
ник, Мали Зворник. 01-1029271-2021

Решењем ПС Мали Зворник број 205-7800592-21 од 
01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 7800592 
издата од ПС Мали Зворник на име Илинка Милић, Мали Звор-
ник, Мали Зворник. 01-1029272-2021

Решењем ПС Мали Зворник број 205-72143435-21 од 
04.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 205-
7213435-21 издата од ПС Мали Зворник на име Дангић Дијана, 
Мали Зворник, Мали Зворник. 01-1029273-2021

Решењем ПС Ковин број 205-39094-149-21 од 22.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 6670173 издата од 
ПС Ковин на име Коковић Нада, Мраморак, Ковин. 

01-1029274-2021
Решењем ПС Бабушница број 205-37-21 од 01.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 004192988 издата од ПС 
Бабушница на име Соколов Зоран, Звонце, Бабушница. 

01-1029275-2021
Решењем ПС Рума број 205-6-27321 од 28.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 010649002 издата од ПС 
Рума на име Милосављевић Драган, Рума, Рума. 

01-1029276-2021
Решењем ПС Бабушница број 205-36-21 од 29.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 011466560 издата од ПС 
Бабушница на име Адамовић Саша, Бабушница, Бабушница. 

01-1029277-2021
Решењем ПС Алибунар број 205-46666-21 од 01.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10653341 издата од 
ПС Алибунар на име Стојанов Давид, Николинци, Алибунар. 

01-1029278-2021

Решењем ПС Алибунар број 205-46961-21 од 08.12.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 66875270 издата од 
ПС Алибунар на име Драгој Бошко, Нови Козјак, Алибунар. 

01-1029279-2021
Решењем ПС Кула број 205-525-21 од 28.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 1018129165 издата од ПС 
Кула на име Усеиновић Ружица, Сивац, Кула. 01-1029280-2021

– ИСПРАВЕ СТРАНАЦА –
Almehagen Sandstad Stefan, Београд, дипломатска лична 

карта NOR-00011 D 02593, издата од Министарства спољних 
послова РС. 03-04-000001-2022

William Douglas Vladimir Holliday, Београд, дипломатска 
лична карта бр. ICMP00005 (D3247), издата од Министарства 
спољних послова РС. 03-04-000002-2022

Лична карта за странца број 13133 издатa од ПУ Београд 
на име Николовска Оља, Београд, решењем ПУ Београд  – Упра-
ва за странце број 26.2-1676/21 од 24.12.2021. 03-01-000003-2022

– СЛУЖБЕНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ –
Ковачевић Миленко, Шабац, службена легитимација слу-

жбеника приватног обезбеђења број 47162, издата од Министар-
ства унутрашњих послова РС. 04-10-000001-2022

Ипон безбеднст д.о.о., Нови Сад, службена легитимација 
службеника приватног обезбеђења бр. 43071 на име Ото Барта, 
издата од ПУ Нови Сад. 04-10-000002-2022

Notega Corporation d.o.o., Београд, службена легитимација 
службеника приватног обезбеђења број 46888, издата од Мини-
старства унутрашњих послова РС на име Младеновић Небојша. 

04-10-000003-2022
Notega Security d.o.o., Београд, службена легитимација 

службеника приватног обезбеђења број 39836, издата од Мини-
старства унутрашњих послова РС на име Столић Душан. 

04-10-000004-2022
Пемац Јован, Београд, службена легитимација за обављање 

послова физичког обезбеђења, издата од Sparta Security d.o.o., 
2844/22. 04-10-000005-2022

Радивојевић Миодраг, Нови Сад, службена легитимација 
службеника приватног обезбеђења број 35609, издата од Мини-
старства унутрашњих послова РС. 04-10-000006-2022

Виденовић Радован, Зајечар службена легитимација слу-
жбеног приватног обезбеђења, бр. 7166 бр. 7166 издата/e од По-
лицијскЕ управЕ за град Београд. 04-09-000007-2022

Баралић Милан, Чачак војна књижица . 04-02-000008-2022
Софиљ Мирослав, Београд, службена легитимиција слу-

жбеног приватног обезбеђења бр. 24797, издата од Полицијске 
управе за град Београд. 04-10-000009-2022

Басалић Радивоје, Зајечар војна књижица . 
04-02-000010-2022

VIP security d.o.o., Београд –Нови Београд, службена леги-
тимација службеника приватног обезбеђења број 29467, издата 
од Министарства унутрашњих послова РС на име Лечеи Ан-
драш. 04-10-000011-2022

Dobergard d.o.o., Београд, службена легитимација службе-
ника приватног обезбеђења број 35871, издата од Министарства 
унутрашњих послова РС на име Гајић Небојша. 

04-10-000012-2022
Понтрели Ана, Београд адвокатска легитимација бр. 6304 

издата од Адвокатске коморе Београд. 04-06-000013-2022
Dobergard d.o.o., Београд, службена легитимација службеника 

приватног обезбеђења број 46679 , издата од Министарства унутра-
шњих послова РС на име Ђордан Зоран. 04-10-1000572-2021

Dobergard d.o.o., Београд, службена легитимација службе-
ника приватног обезбеђења број 25364, издата од Министарства 
унутрашњих послова РС на име Несторовић Зоран. 

04-10-1000573-2021
Бошковић Драгиша, Београд службена легитимација бр. 

17374 издата/e од Бус плус Београд. 04-09-1000574-2022
Secop Guard d.o.o., Београд, службена легитимација слу-

жбеника приватног обезбеђења број 34518, издата од Министар-
ства унутрашњих послова РС на име Марјановић Игор. 

04-10-1000575-2022
Девић Небојша, Београд војна књижица , издата/е од Војне 

поште 20333/10. 04-02-1000576-2022

– МЕНИЦЕ И ЧЕКОВИ –
Ђокић Снежана, Крушевац, чек/ови бр. 6090625 издат/и од 

AIK Banke a.d. 05-01-000001-2022
Вукојевић Мирослав, Крушевац, чек/ови бр. 

0000282178557, 0000282178581, 0000282178599, 0000285777827, 
0000285777835, 0000285777843, 0000291495182, 0000298217613, 
0000298217621 издат/и од Комерцијалне банке а.д. 

05-01-000002-2022
Олуић Јелена, Вршац, чек/ови бр. 6548177 издат/и од 

Raiffeisen bank a.d. Beograd. 05-01-000003-2022
Јовановић Марија, Нови Сад, чек/ови бр. 4448570 издат/и 

од ERSTE bank a.d. Novi Sad. 05-01-000004-2022
Ђурић Драгана, Крагујевац, чек/ови бр. 0000200338499, 

0000200338531, 0000200338549 издат/и од Banca Intesa a.d. 
05-01-000005-2022

Слободановић Драган, Београд, чек/ови бр. 15935294,159
35308,15935316,15935324, 15935332,15935340,15935359 издат/и 
од UniCredit Bank a.d. 05-01-000006-2022

Момчилов Снежана, Београд, чек/ови бр. 0000304204449, 
0000304204456, 0000304204464, 0000304204472, 
0000304204480, 0000304204498, 0000304204506 издат/и од Ко-
мерцијалне банке а.д. Београд. 05-01-000007-2022

Михајловић Мирјана, Београд –Нови Београд, чек/ови бр. 
0000140473877 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 

05-01-000008-2022
Лончар Оскар, Зрењанин, чек/ови бр. 0000015664311, 

0000015664329 издат/и од Eurobank a.d. 05-01-000009-2022
Савић Мирослав, Јагодина, чек/ови бр. 0000003785680, 

0000003785698, 0000003785706, 0000003785714, 0000003785722 
издат/и од Eurobank a.d. 05-01-000010-2022

Миливојевић Слађана, Свилајнац, чек/ови бр. 
0000034642546 издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-000011-2022

Радовић Игор, Београд –Земун, чек/ови бр. 3432373 издат/и 
од Raiffeisen bank a.d. 05-01-000012-2022

Ћосић Невена, Београд, чек/ови бр. 21992445 издат/и од 
UniCredit Bank a.d. 05-01-000013-2022

Нађ Шандор, Ада, чек/ови бр. 0000074998188, 
0000074998196 издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-000014-2022

Јездић Василије, Бајина Башта, чек/ови бр. 0000001446488, 
0000001446489, 0000001446490 издат/и од Banca Intesa a.d. 

05-01-000015-2022
Поповић Маја, Београд –Земун, чек/ови бр. 0000202668612, 

0000202668620, 0000202668638, 0000202668646, 0000202668653, 
0000202669263, 0000202669271, 0000202669289, 0000202669297, 
0000202669305, 0000202669313, 0000202669321, 0000202669339 
издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-000016-2022

Пешић Славица, Београд, чек/ови бр. 0000306938598, 
0000306938606, 0000306938614, 0000306938622 издат/и од Ко-
мерцијалне банке а.д. Београд. 05-01-000017-2022

Добраш Драган, Белегиш, чек/ови бр. 3861706, 3861708, 
3861709, 3861710 издат/и од ERSTE bank a.d. 05-01-000018-2022

Станојевић Живојин, Неготин, чек/ови бр. 0000096764303 
издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-000019-2022

Јелић Даринка, Бачка Паланка, чек/ови бр. 0000002223402, 
0000002223410 издат/и од NLB Bankе a.d. Beograd. 

05-01-000020-2022
Кузмановић Елена, Грабовац, чек/ови бр. 9031526, 

9031527, 9031528 издат/и од Raiffeisen bank a.d. 
05-01-000021-2022

Боричин Нина, Сомбор, чек/ови бр. 1629756 издат/и од 
Raiffeisen bank a.d. 05-01-000022-2022

Николић Никола, Крагујевац, чек/ови бр. 0000037163409, 
0000037163417, 0000037163425, 0000037163433, 
0000037163441, 0000096439708 издат/и од Banca Intesa a.d. 

05-01-000023-2022
Дрча Дајана, Петроварадин, чек/ови бр. 0000289270399, 

0000293245502 издат/и од Комерцијалне банке а.д. Београд. 
05-01-000024-2022

Гашић Јелена, Крушевац, чек/ови бр. 10407849 издат/и од 
Eurobank Direktna a.d. 05-01-000025-2022

Стојадиновић Владинка, Деспотовац, чек/ови бр. 
0000117772186 издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-000026-2022

Митровић Слађан, Београд –Земун, чек/ови бр. 
0000139151955 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 

05-01-000027-2022
Николић Добривоје, Ниш, чек/ови бр. 7246991, 7246992 

издат/и од Raiffeisen bank a.d. 05-01-000028-2022
Пјевчевић Лидија, Београд, чек/ови бр. 0000003197407 из-

дат/и од Eurobank Direktna a.d. PJ BG  – Resavska 3, у Београду. 
05-01-000029-2022

Симић Оливера, Београд, чек/ови бр. 0000169072048 изда-
т/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-000030-2022

Чамагић Тијана, Сремчица, чек/ови бр. 1103983, 1103984 
издат/и од Addiko Bank a.d. 05-01-000031-2022

Лончаревић Милан, Сремска Митровица, чек/ови бр. 
7104114 издат/и од Raiffeisen bank a.d. 05-01-000032-2022

Демеч Иван, Кикинда, чек/ови бр. 0000174027847 издат/и 
од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-000033-2022

Николић Мирјана, Краљево, чек/ови бр. 8370000091446 
издат/и од Halkbankе a.d. 05-01-000034-2022

Николичин Душан, Нови Сад, чек/ови бр. 0000144669421, 
0000144669439 издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-000035-2022

Дучић Биљана, Београд, чек/ови бр. 0000195858980, 
0000196572457, 0000196572473, 0000196572481, 0000196572499, 
0000196572507, 0000196572515, 0000196572523, 0000196572531 
издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-000036-2022

Филиповић Мирјана, Београд, чек/ови бр. 0000165596511, 
0000165596537 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 

05-01-000037-2022
Милојевић Милен, Ниш, чек/ови бр. 9529322, 9529330, 

9529349, 9529357, 9529365 издат/и од Банке Поштанске штедио-
нице а.д. Београд. 05-01-000038-2022

Kрстић Сања, Београд, чек/ови бр. 6779632, 8221474, 
8221475 издат/и од Raiffeisen bank a.d. Beograd. 

05-01-000039-2022
Драгутиновић Светлана, Деспотовац, чек/ови бр. 

0000065116964 издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-000040-2022
Керлета Слободан, Зрењанин, чек/ови бр. 0000199565441 

издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-000041-2022
Јевремовић Воја, Деспотовац, чек/ови бр. 0000129481115 

издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-000042-2022
Тривунчић Срђан, Госпођинци, чек/ови бр. 0000142137157, 

0000142137165, 0000142137173, 0000142137181 издат/и од 
Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-000043-2022

Башић Невенка, Лозовик, чек/ови бр. 3575054 издат/и од 
Raiffeisen bank a.d. 05-01-000044-2022

Љотић Љубица, Сурчин, чек/ови бр. 0000197876154, 
0000197876162 издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-000045-2022

Ристић Гордана, Нови Бановци, чек/ови бр. 4769835 изда-
т/и од ERSTE bank a.d. 05-01-000046-2022

Бајић Стеван, Ваљево, чек/ови бр. 0000102075264 издат/и 
од Banca Intesa a.d. 05-01-000047-2022

Ђуровић Никола, Краљево, чек/ови бр. 0000147787618 из-
дат/и од Banka Intesa a.d. 05-01-000048-2022

Протић Милан, Београд, чек/ови бр. 0000185615705, 
0000185615713 издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-000049-2022

Радомировић Слађана, Сремчица, чек/ови бр. 0000306749995, 
0000306750001 издат/и од Комерцијалне банке а.д. 05-01-000050-2022

Стаменковић Иван, Оџаци, чек/ови бр. 0000009059270, 
0000009059288, 0000009059296, 0000009059304 издат/и од NLB 
Bankе a.d. Beograd. 05-01-000051-2022

Милутиновић Андрија, Београд, чек/ови бр. 88023315, 
88023323, 88023331, 88023340, 88023358, 88023366, 88023374, 
88023382, 88023390, 88023404 издат/и од Банке Поштанске ште-
дионице а.д. 05-01-000052-2022

Љиљак Здравко, Кикинда, чек/ови бр. 0000006614950 изда-
т/и од NLB banke a.d. Beograd. 05-01-000053-2022
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Максимовић  Милена, Београд, чек/ови бр. 000013240668, 

000013240676, 000013040692 издат/и од OTP banke a.d. Beograd. 
05-01-000054-2022

Петровић Драгомир, Шимановци, чек/ови бр. 7761335, 
7761336, 7761337, 7761338, 7761339, 7761340, 7761341, 
7761342, 7761343, 7761344 издат/и од Raiffeisen bank a.d. 

05-01-000055-2022
Гашпаровић Ненад, Темерин, чек/ови бр. 0000150183754 

издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-1003010-2022
Самуровић Александар, Београд, чек/ови бр. 7751065 изда-

т/и од Raiffeisen bank a.d. 05-01-1003011-2022
Обрадовић Драган, Београд –Палилула, чек/ови бр. 

46715519, 46715527, 46715535, 46715543, 46715551, 46715560, 
46715578, 46715586, 46715594, 46715608 издат/и од Банке По-
штанске штедионице а.д. Београд. 05-01-1003012-2022

Живић Борко, Књажевац, чек/ови бр. 0000188176804 изда-
т/и од Banca Intesa a.d. 05-01-1003013-2022

Симоновић Божидар, Београд, чек/ови бр. 0000032971228, 
0000032971244, 0000032971251, 0000032971269 издат/и од 
Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-1003014-2022

Симоновић Божидар, Београд, чек/ови бр. 2003313 издат/и 
од Raiffeisen banka a.d. 05-01-1003015-2022

Ранков Давид, Београд –Земун, чек/ови бр. 0000073572968. 
издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-1003016-2022

Карић Гордана, Обреновац, чек/ови бр. 9897376, 9897377, 
9897378, 9897379, 9897380 издат/и од Raiffeisen bank a.d. 

05-01-1003017-2022

– ДОКУМЕНТИ ОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА –
Стаматовић Гордана, Београд полиса/е животног осигура-

ња бр. 4110653 издатa/e од Generali osiguranjа Srbija a.d.o. 
06-01-000001-2022

Пјевалица Велибор, Нови Сад полиса/е животног осигу-
рања бр. SL2000000589 издатa/e од Сава животног осигурања 
а.д.о. 06-01-000002-2022

Илић Загорка, Петловача полиса/е животног осигурања бр. 
SL2001008228 издатa/e од Сава животног осигурања а.д.о. 

06-01-000003-2022
Wiener Stadtische osiguranje a.d.o., Београд –Нови Београд 

зелена/е карта/е бр. 08075989, 08077101, 08077102, 08077103, 
08077104, 08077105, 08079650 издатa/e од Wiener Stadtische 
osiguranja a.d.o. 06-03-000004-2022

Wiener Stadtische osiguranje a.d.o., Београд –Нови Бео-
град полиса/е осигурања од аутоодговорности бр. 34081188, 
34085707, 34871788, 34878818, 34878819, 34878820, 34878821, 
34878822, 34878823, 34878824, 34878825, 35956325 издатa/e од 
Wiener Stadtische osiguranja a.d.o. 06-01-000005-2022

Wiener Stadtische osiguranje a.d.o., Београд –Нови Бео-
град полиса/е осигурања имовине и чланова домаћинства бр. 
6075646, 6078403 издатa/e од Wiener Stadtische osiguranja a.d.o. 

06-01-000006-2022
Wiener Stadtische osiguranje a.d.o., Београд –Нови Београд, 

понуде  – полисе за неживотно осигурање  – налепнице за изра-
ду електронских пoнуда и полиса за све врсте неживотних оси-
гурања означене следећим бројевима: 100197730, 100197733, 
100234481. 06-05-000007-2022

Божић Нада, Београд –Земун полиса/е животног осигурања 
бр. SL2001017719 издатa/e од Сава животног осигурања а.д.о. 

06-01-000008-2022
ДДОР Нови Сад а.д.о., Нови Сад, полиса аутоодговорно-

сти 336284849 коју је задужио Золтан Тот Мељкути, филијала 
Кикинда. 06-05-1000603-2022

ДДОР Нови Сад а.д.о., Нови Сад, зелене карте бр. 
78109053, 79777445 које је задужио Ђорђе Нинковић, филијала 
Врбас. 06-05-1000604-2022

ДДОР Нови Сад а.д.о., Нови Сад, полиса аутоодговорно-
сти бр. 363643776 коју је задужио Јањушевић д.о.о., филијала 
Зрењанин. 06-05-1000605-2022

ДДОР Нови Сад а.д.о., Нови Сад, зелена карта бр. 
76913100 коју је задужио Бела Халаш, филијала Сомбор. 

06-05-1000606-2022
ДДОР Нови Сад а.д.о., Нови Сад, понуда живота бр. 

971234752 коку је задужио Владимир Перишић, филијала Бео-
град. 06-05-1000607-2022

ДДОР Нови Сад а.д.о., Нови Сад, зелена карта бр. 
8244378х коју је задужила Сандра Вовна, филијала Београд. 

06-05-1000608-2022
ДДОР Нови Сад а.д.о., Нови Сад, полиса аутоодговорно-

сти бр. 271728222 коју је задужио Аеронаутик центар Миликић, 
филијала Крагујевац. 06-05-1000609-2022

ДДОР Нови Сад а.д.о., Нови Сад, зелена карта бр. 82430370 
коју је задужио ТП Ауто Милошевић, филијала Јагодина. 

06-05-1000610-2022
ДДОР Нови Сад а.д.о., Нови Сад, полиса аутоодговорно-

сти бр. 351193727 коју је задужио Сим Пром д.о.о., филијала 
Шид. 06-05-1000611-2022

ДДОР Нови Сад а.д.о., Нови Сад, зелена карта бр. 
82357341 коју је задужило Предузеће Вир д.о.о., филијала Бео-
град. 06-05-1000612-2022

ДДОР Нови Сад а.д.о., Нови Сад, полиса аутоодговорно-
сти бр. 313766289 коју је задужила Виолета Вујчић, филијала 
Стара Пазова. 06-05-1000613-2022

Герзић Иван, Гуча полиса/е животног осигурања бр. 
SL2000014933 издатa/e од Сава животног осигурања а.д.о. 

06-01-1000614-2022
Јовић Љубинка, Вучје полиса/е животног осигурања бр. 

SL2001014002 издатa/e од Сава животног осигурања а.д.о. 
06-01-1000615-2022

Компанија „Дунав осигурање” а.д.о. - ГФО мот. воз. Бео-
град, Београд полиса/е ДСЕ ОБ-136 НБ бр. 35418667 издатa/e од 
Компаније „Дунав осигурања” а.д.о. - ГФО мот. воз. Београд. 

06-01-1000616-2022
Компанија „Дунав осигурање” а.д.о. - ГФО мот. воз. Бео-

град, Београд полиса/е ДСЕ ОБ-136 НБ бр. 377422902 издатa/e 
од Компаније „Дунав осигурања” а.д.о. - ГФО мот. воз. Београд. 

06-01-1000617-2022
Компанија „Дунав осигурање” а.д.о. - ГФО мот. воз. Бео-

град, Београд полиса/е ДСЕ ОБ-136 НБ бр. 37056452, 37056453 
издатa/e од Компаније „Дунав осигурања” а.д.о. - ГФО мот. воз. 
Београд. 06-01-1000618-2022

– ЈАВНЕ ИСПРАВЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА –
Јовановић Данијела, Лесковац, сведочанство/а ОШ „Бора 

Станковић” у Губеревцу. 07-03-000001-2022
Милановић Деспина, Ниш, сведочанство/а основног обра-

зовања ОШ „Ћеле кула” у Нишу. 07-03-000002-2022
Новаковић Славиша, Турија, сведочанство/а VII и VIII ра-

зреда ОШ „Вељко Дугошевић” у Турији. 07-03-000003-2022
Новаковић Славиша, Турија, уверење о положеном завр-

шном испиту ОШ „Вељко Дугошевић” у Турији. 
07-04-000004-2022

Топаловић Филип, Београд –Земун, ђачка књижица ОШ 
„Лазар Саватић”. 07-01-000005-2022

Марјановић Милош, Београд, уверење ОШ „Браћа Барух” 
у Београду. 07-04-000006-2022

Стојановић Вукашин, Бели Поток, ђачка књижица II ци-
клуса ОШ „Васа Чарапић” у Белом Потоку. 07-01-000007-2022

Јазић Анастасија, Београд –Земун, ђачка књижица ОШ 
„Лазар Саватић” у Земуну. 07-01-000008-2022

Анђелковић Андреа, Београд, сведочанство/а о завршеном 
основном образовању ОШ „Никола Тесла” у Београду. 

07-03-000009-2022
Жура Жељко, Банатски Брестовац, сведочанство/а ОШ 

„Олга Петров” у Банатском Брестовцу. 07-03-000010-2022
Maљковић Андреа, Београд –Нови Београд, ђачка књижица 

II циклуса ОШ „Младост”. 07-01-000011-2022
Маринковић Марија, Ниш, ђачка књижица I циклуса ОШ 

„Ћеле кула” у Нишу. 07-01-000012-2022
Јовановић Милица, Лесковац, сведочанство/а V разреда 

ОШ „Радоје Домановић” у Манојловцу. 07-03-000013-2022
Урошевић Бојан, Селевац, дупликат сведочанства ОШ „Ђор-

ђе Јовановић” у Селевцу, школске 1994/95. 07-05-000014-2022
Хасани Идриз, Прешево, сведочанство/а VIII разреда ОШ 

„Професор Ибрахим Кељменди” у Прешеву. 07-03-000015-2022
Алихоџић Дадо, Барич, ђачка књижица II циклуса „14. ок-

тобар” у Баричу. 07-01-000016-2022
Јојић Јелена, Барајево, сведочанство/а ОШ „Милентије По-

повић” у Београду. 07-03-000017-2022
Ристић Александар, Шабац, сведочанство/а ОШ „Мајур” у 

Мајуру. 07-03-000019-2022
Јакобовић Слободан, Кучево, сведочанство/а ОШ „Угрин 

Бранковић” у Кучеву. 07-03-000020-2022
Стокић Наталија, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Милија Ракић Церовац” у Смедеревској Паланци. 
07-01-000021-2022

Сантини Лука, Београд –Земун, сведочанство/а о завршеном 
осмогодишњем образовању ОШ „Мајка Југовића” у Земуну. 

07-03-000022-2022
Живковић Михаило, Нови Сад, ђачка књижица II циклуса 

ОШ „Никола Тесла” у Новом Саду. 07-01-000023-2022
Станковић Николина, Бојник, ђачка књижица II цикклуса 

ОШ „Станимир Вељковић Зеле” у Бојнику. 07-01-000024-2022
Рајковић Мина, Нишка Бања, ђачка књижица II циклуса 

ОШ „Иван Горан Ковачић” у Нишкој Бањи. 07-01-000025-2022
Милић Симон, Барајево, ђачка књижица I циклусa ОШ 

„Кнез Сима Марковић”. 07-01-000026-2022
Полендер Вања, Нови Сад, сведочанство/а о завршеном 

основном образовању ОШ „Прва војвођанска бригада” у Новом 
Саду. 07-03-000027-2022

Дишић Саша, Големо Село, сведочанство/а Основне школе 
од 1988/89. 07-03-000028-2022

Живковић Весна, Мошорин, сведочанство/а о завршеном 
основном образовању ОШ „Исидора Секулић” у Мошорину. 

07-03-000029-2022
Стојановић Милица, Ниш, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Доситеј Обрадовић” у Нишу. 07-01-000030-2022
Алити Божо, Краљево, сведочанство/а о завршеном основ-

ном образовању и васпитању ОШ „Јово Курсула” у Краљеву. 
07-03-000031-2022

Чеперковић Михајло, Врњачка Бања, сведочанство/а VI и 
VII разреда ОШ „Попински борци” у Врњачкој Бањи. 

07-03-000032-2022
Поповић Бојан, Неготин, сведочанство/а ОШ „Вера Радо-

сављевић” у Неготину. 07-03-000033-2022
Joвановић Теодора, Обреновац, ђачка књижица II циклуса 

ОШ „Посавски партизани” у Обреновцу. 07-01-000034-2022
Селаковић Лазар, Кремна, сведочанство/а завршене основ-

не школе ОШ „Богосав Јанковић” у Креману. 07-03-000035-2022
Минић Биљана, Обреновац, сведочанство/а о завршеном 

осмогодишњем образовању ОШ „Живојин Перић” у Стублинама. 
07-03-000036-2022

Думитровић Ирена, Бор, сведочанство/а ОШ „Петар Радо-
вановић” у Злоту од 2000/01. 07-03-000037-2022

Петковић Анђела, Мајур-Ш, ђачка књижица ОШ „Мајур” у 
Мајуру. 07-01-000038-2022

Урошевић Андреја, Београд, сведочанство/а о завршеном 
основном образовању ШООО „Ђуро Салај” у Београду. 

07-03-000039-2022
Бељић Тијана, Београд, уверење ОШ „Вук Стефановић Ка-

раџић”. 07-04-000040-2022
Бељић Тијана, Београд, уверење ОШ „Стеван Филипо-

вић”. 07-04-000041-2022
Ракић Милан, Самаила, сведочанство/а о завршеном 

основном образовању и васпитању ОШ „Јован Дучић” у Роћеви-
ћима. 07-03-000042-2022

Јаношевић Лазар, Обреновац, ђачка књижица II циклуса 
„Јован Јовановић Змај” у Обреновцу. 07-01-1004055-2022

Бркушанин Андреј, Краљево, сведочанство/а о завршеноm 
VI разреду ОШ „IV краљевачки батаљон” у Краљеву. 

07-03-1004056-2022
Исаиловић Душан, Крушевац, ђачка књижица II циклуса 

ОШ „Драгомир Марковић” у Крушевцу. 07-01-1004057-2022
Ћеман Анита, Београд, сведочанство/а о завршеном основ-

ном образовању ОШ „Исидора Секулић” у Београду. 
07-03-1004058-2022

Кршљановић Сања, Сопот, сведочанство/а ОШ „Јелица 
Миловановић” у Сопоту. 07-03-1004059-2022

Станковић Саша, Костолац, сведочанство/а ОШ „Свети 
владика Николај” у Брадарцу. 07-03-1004060-2022

Марковић Филип, Бајина Башта, ђачка књижица II циклуса 
ОШ „Свети Сава” у Бајиној Башти. 07-01-1004061-2022

Стевановић Милица, Ниш, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Бранислав Нушић” у Доњој Трнави. 07-01-1004062-2022

Давидовић Нина, Обреновац, ђачка књижица II циклуса 
„Јефимија” у Обреновцу. 07-01-1004063-2022

Бјеличић Вања, Чајетина, сведочанство/а ОШ „Доситеј 
Обрадовић” у Чајетини. 07-03-1004064-2022

Прибић Богдан, Београд, ђачка књижица II циклуса основ-
ног образовања ОШ „Владислав Рибникар”. 07-01-1004065-2022

Милић Милена, Сремчица, сведочанство/а о завршеној 
ОШ „Вук Караџић” у Сремчици. 07-03-1004066-2022

Милутиновић Никола, Бор, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„3. октобар” у Бору. 07-01-1004067-2022

Јовановић Душко, Обреновац, ђачка књижица II циклуса 
ОШ „Јован Јовановић Змај” у Обреновцу. 07-01-1004068-2022

Гошев Ковачевић Матеја, Београд, ђачка књижица II ци-
клуса основног образовања ОШ „Михајло Петровић Алас”. 

07-01-1004069-2022

– ЈАВНЕ ИСПРАВЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА –
Драгић Слободан, Нови Сад, диплома ЕТШ „Михајло Пу-

пин” у Новом Саду. 08-05-000001-2022
Ђукић Јован, Неготин, диплома Гимназије у Неготину. 

08-05-000002-2022
Васиљевић Љубинка, Степојевац, диплома III степена Тех-

ничке школе у Лазаревцу. 08-05-000003-2022
Живковић Миљана, Пирот, диплома Млекарске школе „Др 

Обрен Пејић” у Пироту, издата 2009/10. 08-05-000004-2022
Тодоров Радмила, Београд, диплома Прве београдске гим-

назије „Моша Пијаде” у Београду. 08-05-000005-2022
Тушуп Соња, Фекетић, диплома Гимназије и еконосмке 

школе „Светозар Милетић” у Србобрану. 08-05-000006-2022
Панић Милена, Севојно, диплома Ужичке гимназије у 

Ужицу. 08-05-000007-2022
Васић Немања, Београд, диплома Десете гимназије „Ми-

хајло Пупин” у Београду. 08-05-000008-2022
Ђорђевић Зорица, Стублине, диплома Завода за образова-

ње кадрова ПК „Београд” у Беoграду. 08-05-000009-2022
Кочић Милош, Лесковац, сведочанство/а I, II, III и IV ра-

зреда Економске школе „Ђука Динић” у Лесковцу. 
08-04-000010-2022

Кочић Милош, Лесковац, диплома Економске школе „Ђука 
Динић” у Лесковцу. 08-05-000011-2022

Кршијановић Дракче, Дубока, диплома ОЦ „Братство-је-
динство” у Кучеву. 08-05-000012-2022

Стевановић Марко, Гроцка, диплома Средње школе у 
Гроцкој. 08-05-000013-2022

Филиповић Александра, Бајина Башта, сведочанство/а I, II, 
III и IV разреда Техничке школе у Бајиној Башти. 

08-04-000014-2022
Филиповић Александра, Бајина Башта, диплома Техничке 

школе у Бајиној Башти. 08-05-000015-2022
Павловић Анастасија, Београд, диплома Медицинске шко-

ле „Београд” у Београду. 08-05-000016-2022
Ђорђевић Јаблан, Прокупље, диплома Техничке школе „15. 

мај” у Прокупљу. 08-05-000017-2022
Дојчиновић Ана, Зајечар, сведочанство/а I, II, III и IV ра-

зреда Гимназије у Зајечару. 08-04-000018-2022
Дојчиновић Ана, Зајечар, диплома Гимназије у Зајечару. 

08-05-000019-2022
Будаи Катица, Банатски двор, диплома Средње школе „Јо-

ван Трајковић”. 08-05-000020-2022
Павловић Милош, Шабац, диплома Техничке школе у 

Шапцу. 08-05-000021-2022
Несторовић Тања, Зајечар, диплома III степена Техничке 

школе у Бору. 08-05-000022-2022
Димитриевски Горан, Ваљево, диплома Техничке школе у 

Ваљеву. 08-05-000023-2022
Филиповић Мишо, Чачак, сведочанство/а III разреда Еко-

номско-трговинске школе „Књаз Милош” у Горњем Милановцу. 
08-04-000024-2022

Миленковић Даница, Дољевац, Гимназије „Светозар Мар-
ковић” у Нишу. 08-01-000025-2022

Филиповић Мишо, Чачак, диплома Економско-трговинске 
школе „Књаз Милош” у Горњем Милановцу. 08-05-000026-2022

Папић Јована, Мердаре, сведочанство/а I разреда Средње 
школе. 08-04-000027-2022

Мога Бојан, Нови Сад, диплома Средње школе „Светозар 
Милетић” у Новом Саду. 08-05-000028-2022

Мога Бојан, Нови Сад, диплома III степена Средње школе 
„Светозар Милетић” у Новом Саду. 08-05-000029-2022

Ајдер Роберт, Београд –Земун, диплома Саобраћајно-тех-
ничке школе у Земуну. 08-05-000030-2022

Вукајловић Новица, Пожега, диплома Уметничке школе у 
Ужицу. 08-05-000031-2022

Павловић Слободан, Брезјак, диплома Средње школе. 
08-05-000032-2022

Петровић Никола, Београд, диплома Средње школе. 
08-05-000033-2022

Ахматовић Суада, Тутин, уверење о положеном стручном 
испиту за медицинску сестру  – техничара, број документа 366-
272/1996, издато од Завода за јавно здравље у Краљеву. 

08-03-000034-2022
Грушка Владимир, Београд, диплома Гимназије. 

08-05-000035-2022
Шукара Драгана, Кула, диплома Пољопривредно-машин-

ске школе у Црвенки. 08-05-000036-2022
Ненезић Биљана, Бешка, диплома ТШ „Милева Марић  – 

Ајнштајн" у Новом Саду. 08-05-000037-2022
Дурковић Ивана, Нови Сад, диплома СШ „Светозар Миле-

тић" у Новом Саду. 08-05-000038-2022
Арсић Александра, Ниш, диплома Гимназије „9. мај” у 

Нишу. 08-05-000039-2022
Каран Мирко, Инђија, сведочанство/а I, II и III разреда Тех-

ничке школе „Михајло Пупин” у Инђији. 08-04-000040-2022
Величковић Марко, Београд, диплома Школе за основно и 

средње образовање „Вожд” у Београду. 08-05-000041-2022
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Лакић Јована, Качарево, диплома Гимназије „Урош Пре-

дић” у Панчеву. 08-05-000042-2022
Михајловић Срђан, Змајево, диплома Гимназије „Жарко 

Зрењанин” у Врбасу. 08-05-000043-2022
Матић Срђан, Београд, диплома Војне школе, бр. 597-2. 

08-05-000044-2022
Јовичић Новица, Лазаревац, диплома Техничке школе „Ко-

лубара” у Лазаревцу. 08-05-000045-2022
Лазаревић Предраг, Београд, диплома Пољопривредне 

школе у Лесковцу. 08-05-000046-2022
Недељковић Предраг, Лазаревац, диплома Техничке школе 

„Колубара” у Лазаревцу. 08-05-000047-2022
Маљковић Joвана, Београд, диплома Школe за дизаjн тек-

стила у Београду. 08-05-000048-2022
Јовић Саша, Бољевац, диплома Техничке школе „Никола 

Тесла” у Бољевцу. 08-05-000049-2022
Славковић Анђела, Лучани, диплома Средње школе „Дра-

гачево” у Гучи. 08-05-000050-2022
Милосављевић Дарко, Ћуприја, диплома Техничке школе у 

Ћуприји. 08-05-000051-2022
Павловић Филип, Београд, диплома Техничкe школe „Дрво 

арт” у Београду. 08-05-000052-2022
Јовановић Јелена, Крагујевац, диплома Прве крагујевачке 

гимназије. 08-05-000053-2022
Сергијевић Борис, Београд, диплома средње Машинске 

школе „Радоје Дакић” у Београду. 08-05-000054-2022
Ђурђевић Весна, Кончарево, сведочанство/а I, II, III и IV 

разреда ЕТШ „Славка Ђурђевић”. 08-04-000055-2022
Малагурски Перо, Хајдуково, диплома Средње школе бр. 

01-939/2006 од 28.08.2006. 08-05-000056-2022
Петковић Ања, Ниш, диплома Школе моде и лепоте у 

Нишу. 08-05-000057-2022
Станковић Димитрије, Ниш, диплома Машинске школе 

„ЖИШ” у Нишу. 08-05-000058-2022
Cтаменковић Никола, Димитровград, диплома Железничко 

техничке школе у Београду. 08-05-000059-2022
Мичић Иван, Уљма, сведочанство/а I разреда Средње шко-

ле унутрашњих послова од 2004/05. 08-04-000060-2022
Мичић Иван, Уљма, сведочанство/а II разреда Средње 

школе унутрашњих послова од 2005/06. 08-04-000061-2022
Мичић Иван, Уљма, сведочанство/а III разреда Средње 

школе унутрашњих послова од 2006/07. 08-04-000062-2022
Мичић Иван, Уљма, сведочанство/а IV разреда Средње 

школе унутрашњих послова од 2007/08. 08-04-000063-2022
Мичић Иван, Уљма, диплома Средње школе унутрашњих 

послова од 2004/08. 08-05-000064-2022
Ивановић Драгољуб, Пландиште, диплома Пољопривред-

не школе „Милош Попов  – Клима” у Вршцу. 08-05-000065-2022
Лончаревић Александар, Чачак, диплома Гимназије у Чачку. 

08-05-000066-2022
Аларгић Радослав, Нови Сад, диплома ТШ „Милева Ма-

рић  – Ајнштајн” у Новом Саду. 08-05-000067-2022
Игњатовић Момчило, Београд –Нови Београд, диплома 

средње Политехникe  – школe за нове технологије у Београду. 
08-05-000068-2022

Стојадиновић Марина, Београд, диплома III београдске 
гимназије. 08-05-000069-2022

Тасић Стефан, Трговиште, диплома Срeдње стручне школе 
„Милутин Бојић” у Трговишту од 2008/2009. 08-05-000070-2022

Бошковић Миљан, Сјеница, диплома Техничко-пољопри-
вредне школе са домом ученика у Сјеници. 08-05-000072-2022

Вујошевић Страхиња, Кикинда, диплома „Милош Црњан-
ски” у Кикинди. 08-05-000073-2022

Максимовић Александар, Каћ, диплома Средње школе 
„Пинки” у Новом Саду. 08-05-000074-2022

Бранков Александра, Бечеј, сведочанство/а Економско-тр-
говинске школе у Бечеју од 1999/2000. 08-04-000075-2022

Китановић Теодора, Нови Сад, сведочанство/а I разреда 
Гимназије „Станимир Вељковић Зеле” у Лесковцу, бр. 272/1986. 

08-04-000076-2022
Китановић Теодора, Нови Сад, сведочанство/а II разреда 

Гимназије „Станимир Вељковић Зеле” у Лесковцу, бр. 261/1987. 
08-04-000077-2022

Китановић Теодора, Нови Сад, сведочанство/а III разреда 
Гимназије „Станимир Вељковић Зеле” у Лесковцу, бр. 267/1988. 

08-04-000078-2022
Китановић Теодора, Нови Сад, сведочанство/а IV разреда 

Гимназије „Станимир Вељковић Зеле” у Лесковцу, бр. 252/1989. 
08-04-000079-2022

Китановић Теодора, Нови Сад, диплома Гимназије „Стани-
мир Вељковић Зеле” у Лесковцу, бр. 567/89 од 09.06.1989. 

08-05-000080-2022
Стојановић Милан, Лесковац, диплома Лесковачке гимна-

зије од 2002/03. 08-05-000081-2022
Станојевић Перунка, Банатско Ново Село, диплома ЕТШ 

„Доситеј Обрадовић” у Алибунару од 2008. 08-05-000082-2022
Катић Николија, Инђија, диплома СШ „Др Ђорђе Натоше-

вић” у Инђији. 08-05-000083-2022
Радосављевић Славица, Чачак, диплома Медицинске шко-

ле у Чачку. 08-05-000084-2022
Радошевић Виолета, Смедеревска Паланка, диплома IV 

степена СШ „Жикица Дамњановић” у Смедеревској Паланци од 
1990/91. 08-05-000085-2022

Станковић Стефан, Врање, сведочанство/а I, II, III и IV ра-
зреда Економско-трговинске школе, смер економски техничар. 

08-04-000086-2022
Станковић Стефан, Врање, диплома Економско-трговинске 

школе у Врању, смер економски техничар. 08-05-000087-2022
Чолић Горан, Пожаревац, сведочанство/а I, II, III и IV ра-

зреда Економске школе „Вељко Влаховић” у Приштини. 
08-04-000088-2022

Чолић Горан, Пожаревац, диплома Економске школе „Вељ-
ко Влаховић” у Приштини. 08-05-000089-2022

Зарин Станко, Врбас, сведочанство/а III разреда ССШ „4. 
јули” у Врбасу, дел. бр. 895/15 од 22.06.2012. 08-04-000090-2022

Зарин Станко, Врбас, сведочанство/а IV разреда ССШ „4. 
јули” у Врбасу, дел. бр. 733/1 од 21.05.2013. 08-04-000091-2022

Радмановић Милан, Панчево, диплома ЕТШ „Паја Марга-
новић” у Панчеву. 08-05-000092-2022

Мустафић Ана, Ниш, диплома Машинске школе „ЖИШ” у 
Нишу. 08-05-000093-2022

Ненадић Остоја, Бачка Паланка, диплома ССШ „Др Ради-
вој Увалић” у Бачкој Паланци од 1998/99. 08-05-000094-2022

Дрекић Зорана, Смедерево, диплома Економско-трговин-
ске школе у Смедереву од 2013/14. 08-05-000095-2022

Раковић Тамара, Смедерево, диплома Економско-трговин-
ске школе у Смедереву од 2019/20. 08-05-000096-2022

Луковић Биљана, Смедерево, диплома Економско-трговин-
ске школе у Смедереву од 1997/98. 08-05-000097-2022

Луковић Биљана, Смедерево, сведочанство/а IV разреда 
Економско-трговинске школе у Смедереву од 1997/98. 

08-04-000098-2022
Тодоровић Никола, Смедерево, диплома Економско-трго-

винске школе у Смедереву од 2014/15. 08-05-000099-2022
Дукић Младен, Топола, диплома IV степена ТШ „Милић 

Радовановић” у Тополи од 1995/96. 08-05-000100-2022
Пралица Илија, Панчево, диплома Електротехничке школе 

„Раде Кончар” у Београду. 08-05-000101-2022
Павловић Мина, Крушевац, диплома Хемијско-техноло-

шке школе у Крушевцу. 08-05-000102-2022
Поповић Дарко, Бечеј, диплома Техничке школе у Бечеју 

од 2003/04. 08-05-000103-2022
Ранђеловић Јовица, Београд, диплома Електротехничке 

школе „Раде Кончар” у Београду. 08-05-000104-2022
Димитријевић Марина, Београд, диплома Медицинске 

школе „Београд” у Београду. 08-05-000105-2022
Јовановић Тамара, Ниш, сведочанство/а I, II, III и IV разре-

да Медицинске школе „Др Миленко Хаџић” у Нишу. 
08-04-000106-2022

Димитријевић Марина, Београд, сведочанство/а I, II, III и 
IV разреда Медицинске школе „Београд” у Београду. 

08-04-000107-2022
Ранђеловић Ненад, Београд, диплома Електротехничке 

школе „Раде Кончар” у Београду од 13.06.1983. 
08-05-000108-2022

Живко Вукашин, Бачка Паланка, диплома Гимназије „20. 
октобар" у Бачкој Паланци. 08-05-000109-2022

Ђорђевић Наташа, Пожаревац, диплома Медицинске шко-
ле у Пожаревцу од 1997/98. 08-05-000110-2022

Ристићевић Славица, Нови Сад, диплома Техничке школе 
у Бајиној Башти од 2008/09. 08-05-000111-2022

Блажић Сара, Ниш, Гимназије „Светозар Марковић” у 
Нишу. 08-01-1010559-2021

Стојановић Слађана, Београд, диплома средње Трговачке 
школе у Београду. 08-05-1010560-2022

Стевандић Ђурађ, Бачки Јарак, сведочанство/а I разреда 
ЕТШ „Михајло Пупин" у Новом Саду. 08-04-1010561-2022

Милосављевић Зорана, Зајечар, сведочанство/а I, II, III и 
IV разреда Медицинске школе у Зајечару. 08-04-1010562-2022

Милосављевић Зорана, Зајечар, диплома Медицинске шко-
ле у Зајечару. 08-05-1010563-2022

Сирома Петер, Ковачица, Гимназије „Михајло Пупин” у 
Ковачици. 08-01-1010564-2022

Гавриловић Ђорђе, Чачак, диплома Техничке школе у Чачку. 
08-05-1010565-2022

Косанић Сенка, Обреновац, диплома Образовног центра 
„Буда Давидовић” у Обреновцу. 08-05-1010566-2022

Булекић Александра, Плочица, диплома ССШ „Васа Пела-
гић” у Ковину. 08-05-1010567-2022

Maрјановић Милица, Београд, диплома средње Пољопри-
вредне школе са домом ученика „Љубо Мићић” у Пожеги. 

08-05-1010568-2022
Буача Јован, Чуруг, уверење о завршеном V степену  стручне 

спреме у занимању возач моторних возила  – инструктор средње 
Саобраћајне школе „Пинки" у Новом Саду. 08-03-1010569-2022

Ожват Јан, Кисач, диплома Машинске школе у Новом 
Саду. 08-05-1010570-2022

Обрадовић Немања, Смедеревска Паланка, диплома Гим-
назије у Смедеревској Паланци. 08-05-1010571-2022

Остојић Александар, Лозница, диплома Гимназије. 
08-05-1010572-2022

Мађар Александар, Сомбор, диплома Техничке школе у 
Сомбору. 08-05-1010573-2022

Мађар Александар, Сомбор, сведочанство/а I, II и III разре-
да Техничке школе у Сомбору. 08-04-1010574-2022

Марковић Соња, Београд, диплома Гимназије у Ваљеву. 
08-05-1010575-2022

Вукићевић Илија, Јагодина, сведочанство/а IV разреда Ме-
дицинске школе у Ћуприји. 08-04-1010576-2022

Вукићевић Илија, Јагодина, диплома Медицинске школе у 
Ћуприји. 08-05-1010577-2022

Петровић Петар, Београд, Осме београдске гимназије. 
08-01-1010578-2022

Јовановић Предраг, Београд, диплома Машинске школе 
„Радоје Дакић” у Београду. 08-05-1010579-2022

– ЈАВНЕ ИСПРАВЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА –
Радовић Ивона, Београд, студентска књижица - индекс 

Правног факултета у Београду. 09-01-000001-2022
Драшкоци Јулија, Београд –Звездара, диплома Факултета 

примењених уметности у Београду. 09-02-000002-2022
Маринковић Михајло, Јасика, студентска књижица - 

индекс Факултета ветеринарске медицине у Београду, бр. 
2021/0029. 09-01-000003-2022

Комазец Ненад, Београд, диплома доктора наука  – ме-
наџмент и бизнис Универзитета одбране у Београду, бр. ДАС - 
000046. 09-02-000004-2022

Ђурић Братислав, Београд, студентска књижица - индекс 
Вишe здравственe школe у Београду. 09-01-000005-2022

Јефтић Никола, Београд, студентска књижица - индекс 
Правног факултета у Београду, бр. 16/1034. 09-01-000006-2022

Раћеновић Срђан, Београд –Земун, диплома Факултета за 
градитељски менаџмент Унион  – Никола Тесла у Београду. 

09-02-000007-2022
Зафировић Никола, Београд, студентска књижица - индекс 

Рачунарског факултета, Универзитета Унион у Београду, бр. 
72/19 РИ. 09-01-000008-2022

Вуковић Михаило, Ваљево, студентска књижица - ин-
декс Факултета спорта и физичког васпитања у Београду, бр. 
20210068. 09-01-000009-2022

Антић Јелена, Београд, диплома Грађевинског факултета 
Универзитета у Београду. 09-02-000010-2022

Илић Иван, Лесковац, студентска књижица - индекс Фа-
култета за економију и инжењерски менаџмент ФИМЕК, бр. 
SA446/19. 09-01-000011-2022

Малов Никола, Суботица, студентска књижица - индекс 
Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, бр. 
ST77/2020. 09-01-000012-2022

Ристић Ненад, Београд, диплома Високе медицинске шко-
ле струковних студија „Београд” у Београду. 09-02-000013-2022

Станкић Лазар, Београд, студентска књижица - индекс 
Више грађевинске геодетске школе у Београду, бр. 23/21. 

09-01-000014-2022
Мијић Предраг, Београд –Земун, диплома Вишe медицин-

скe школe у Београду, смер виши физиотерапеут, бр. 2825/02. 
09-02-000015-2022

Miran Darya Akaram, Нови Сад, студентска књижица - ин-
декс Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду, бр. 
301248. 09-01-000016-2022

Кордић Марко, Зрењанин, студентска књижица - ин-
декс Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, бр. 
131003/2020. 09-01-000017-2022

Универзитет „Сингидунум”, Београд, диплома Универзи-
тета Сингидунум, Пословни факултет Београд, смер Рачуновод-
ство и ревизија, бр. 1671 од 28.06.2011. године, на име Никола 
(Бобан) Ђорђевић. 09-02-000018-2022

Ђуровић Матија, Бијело Поље, студентска књижица - ин-
декс Факултета за спорт и физичко васпитање у Лепосавићу. 

09-01-000019-2022
Рађеновић Срђан, Београд –Земун, диплома Високе грађе-

винско-геодетске школе струковних студија у Београду. 
09-02-000020-2022

Алексић Дејан, Гаџин Хан, студентска књижица - индекс 
Академије струковних студија Јужна Србија, одсек за пољопри-
вредно прехрамбене студије Прокупље, бр. 4245/2003. 

09-01-000021-2022
Ђеранић Љубисав, Београд –Земун, студентска књижица - 

индекс Академије техничких струковних студија у Београду, бр. 
52/19. 09-01-000022-2022

Петрић Мија, Београд, студентска књижица - индекс Прав-
ног факултета Универзитета у Београду, бр. 115/2020. 

09-01-000023-2022
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, 

Крагујевац, диплома Факултета педагошких наука Универзите-
та у Крагујевцу са бр. МАУ-522-23/19-05 од 13.12.2019. године 
(МА-005638) на име Марија, Гора, Крстић. 09-02-1001194-2021

– ПЕЧАТИ –
Привредно друштво ПТТ-Угоститељство д.о.о. Београд  – 

у стечају, Београд, печат огруглог облика пречника 32 mm, са 
ћириличним текстом: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ПТТ-УГОСТИ-
ТЕЉСТВО Д.О.О* БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ. 10-000001-2022

– РАЗНО –
Ideal M.T.S. d.o.o., Ваљево, дозвола за међународни транс-

порт RUS b 733854, издата од Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре. 11-000001-2022

Ideal M.T.S. d.o.o., Ваљево, дозвола за међународни транс-
порт BY t-1092149, издата од Министарства грађевинарства, са-
обраћаја и инфраструктуре. 11-000002-2022

Јосиповић Димитрије, Лаћарак, меморијска картица диги-
талног тахографа за возача бр. SRB00000978V4000, издата од 
Агенције за безбедност саобраћаја. 11-000003-2022

Smiljanić komerc d.o.o., Пожега, дозвола за међународни 
транспорт UA bt-328591, издата од Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000004-2022

Дунђер Александар, Београд, уверење о испитивању вози-
ла које се преправља број 033025-21, сер. бр. обр. 1275956, изда-
то од Агенције за безбедност саобраћаја. 11-000005-2022

Стојиљковић Марко, Београд, меморијска картица диги-
талног тахографа за возача бр. SRB00000976ЕТ000, издата од 
Агенције за безбедност саобраћаја. 11-000006-2022

Ћакић Дарија, Нови Сад, уверење о испитивању возила 
које се преправља бр. 037323-19 одштампано на обрасцу бр. 
0489219, издато од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-000007-2022
Лукановић Љубиша, Нештин, меморијска картица диги-

талног тахографа за возача бр. SRB0000087988000, издата од 
Агенције за безбедност саобраћаја. 11-000008-2022

Милановић Срђан, Параћин, меморијска картица дигитал-
ног тахографа за возача бр. SRB0000078797000, издата од Аген-
ције за безбедност саобраћаја. 11-000009-2022

Лончар Горан, Суботица, уверење о испитивању вози-
ла  – контролисању возила које се увози као употребљавано бр. 
159325-20П на обрасцу бр. 1072765, издато од Агенције за бе-
збедност саобраћаја. 11-000010-2022

LPA Transport d.o.o., Краљево, турска билатерална дозвола 
бр. 789590, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре. 11-000012-2022

LPA Transport d.o.o., Краљево, турска билатерална дозола 
бр. 789591, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре. 11-000013-2022

LPA Transport d.o.o., Краљево, турска билатерална дозвола 
бр. 789892, издата од Минисарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре. 11-000014-2022

Dunis d.o.o., Футог, извод лиценце за превоз терета у дома-
ћем и међународном друмском саобраћају бр. ЛТДМ-454/2017-
61 за возило рег. ознаке NS 202KI, издат 23.11.2017. од Мини-
старства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

11-000015-2022
Паркинг простор д.о.о., Суботица, уверење о испитивању 

возила  – контролисању возила које се увози као употребљавано 
бр. 042755-21П на обрасцу бр. 1273164, издато од Агенције за 
безбедност саобраћаја. 11-000016-2022
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Сандић Слободан, Лозница, девизна штедна књижица по 

рачуну бр. 62200-620-16, конто бр. 70811000, партија 01232770, 
издата од Удружене београдске банке Лозница. 11-000017-2022

Николић Зоран, Чачак, квалификациона картица возача се-
ријски број SRB108601, број сертификата ABS-108063, број кар-
тице ABS-107442, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-000018-2022
Гагић Саша, Богатић, уверење о испитивању возила  – кон-

тролисању возила које се увози као употребљавано бр. 032600-
14П на обрасцу бр. 0035943, издато од Агенције за безбедност 
саобраћаја. 11-000019-2022

Станковић Дејан, Ниш, квалификациона картица возача 
бр. SRB 048554 (ABS 048912), издата од Агенције за безбедност 
саобраћаја. 11-000020-2022

Станковић Дејан, Ниш, сертификат о стручној компетент-
ности бр. SRB 048554 (ABS 048163), издат од Агенције за бе-
збедност саобраћаја. 11-000021-2022

Петровић Александра, Аранђеловац, потврда о исправ-
ности ТНГ инсталације бр. 038719-19 штамана на обрасцу бр. 
0490274, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-000022-2022
Марковић Срђан, Кладово, меморијска картица дигиталног 

тахографа за возача бр. SRB0000097OCD000, издата од Агенције 
за безбедност саобраћаја. 11-000023-2022

Рачуница Алекса, Београд –Земун, избегличка легитимаци-
ја бр. 2018401016, издата у Улцињу. 11-000024-2022

Хусковић Самир, Нови Пазар, меморијска картица диги-
талног тахографа SRB0000044020000, издата од Aгенције за бе-
збедност саобраћаја. 11-000025-2022

Рачуница Алекса, Београд –Земун, избегличка легитимаци-
ја бр. 2018401016, издата у Улцињу. 11-000026-2022

Миловановић Рашко, Чачак, меморијска картица дигитал-
ног тахографа бр. SRB0000002166011, издата од Агенције за бе-
збедност саобраћаја. 11-000027-2022

Стојановић Радослав, Кула, сертификат о стручној ком-
петентности квалификација професионалног возача за превоз 
терета у друмском саобраћају бр. СПК/Т 114626, издат од Аген-
ције за безбедност саобраћаја. 11-000028-2022

Boban komerc d.o.o., Врњачка Бања, дозвола за међународ-
ни транспорт TR bt-657464, издата од Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000029-2022

Boban Komerc d.o.o., Врњачка Бања, дозвола за међународ-
ни транспорт TR bt-657465, издата од Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000030-2022

D.S. Janicijević d.o.o., Крушевац, дозвола за међународни 
транспорт RUS b-729492, издата од Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000031-2022

D.S. Janićijević d.o.o., Крушевац, дозвола за међународни 
транспорт PL bt-7399958, издата од Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000032-2022

D.S Janićijević d.o.o., Крушевац, дозвола за међународни 
транспорт UA bt -324470, издата од Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000033-2022

Нигић Радивоје, Београд, такси дозвола бр. 938, издата од 
Града Београда. 11-000034-2022

Милојевић Оливера, Лепосавић, избегличка легитимација 
бр. 70459-02-00141, издата од Комесаријата за избеглице у Вр-
њачкој бањи. 11-000035-2022

Нигић Радивоје, Београд, потврда о класификације такси 
возила BG17639ТX, издата од Града Београда. 11-000036-2022

Боројевић Игор, Шабац, уверење о испитивању вози-
ла  – контролисању возила које се увози као употребљавано бр. 
105023-20 на обрасцу бр. 0999337, издато од Агенције за безбед-
ност саобраћаја. 11-000037-2022

Симић Иван, Мишар, уверење о испитивању возила  – кон-
тролисању возила које се увози као употребљавано бр. 008314-
21 на обрасцу бр. 1106038, издато од Агенције за безбедност 
саобраћаја. 11-000038-2022

Симић Иван, Мишар, уверење о испитивању возила  – кон-
тролисању возила које се увози као употребљавано бр. 153325-
21 на обрасцу бр. 1285710, издато од Агенције за безбедност 
саобраћаја. 11-000039-2022

Тодорић Слободан, Београд, потврда о исправности уређа-
ја и опреме за погон возила на ТНГ број 001656-18 К, серијски 
број 0392356, издата од АМСС  – ЦМВ д.о.о., Београд. 

11-000040-2022
EN-ŠPED, Нови Пазар, дозвола за међународни транспорт 

TR-bt /2021/ бр. 819427, издата од Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000041-2022

Марковић Марко, Ниш, картица возача бр. SRB 
0000097100000, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-000042-2022
Јовановић Борис, Чачак, меморијска картица дигиталног 

тахографа бр. SRB0000043976000, издата од Агенције за безбед-
ност саобраћаја. 11-000043-2022

Ждеро Златко, Футог, меморијска картица дигиталног та-
хографа бр. SRB0000050959000, издата од Агенције за безбед-
ност саобраћаја. 11-000044-2022

Медић Илија, Београд, уверење о исправности возила на ТНГ 
број потврде 051273-18К одштампан на обрасцу број 0458188, из-
дата од Агенције за безбедност саобраћаја. 11-000045-2022

Стојнић Мирко, Београд, квалификациона картица возача 
број AB5054037 серијски број 053657, издата од Агенције за бе-
збедност саобраћаја. 11-000046-2022

Grade Trans d.o.o., Чачак, дозвола за међународни јавни 
транспорт BY-t бр. 1092591, издата од Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000047-2022

Grade Trans d.o.o., Чачак, дозвола за међународни јавни 
транспорт RUS-b HL бр. 738049, издата од Министарства грађе-
винарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000048-2022

Grade Trans d.o.o., Чачак, дозвола за међународни јавни 
транспорт UA-t за Е3 бр. 330596, издата од Министарства грађе-
винарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000049-2022

Lunex transport d.o.o., Лозница, извод лиценце за превоз 
терета у домаћем и међународном друмском саобраћају, бр. 
ЛTДМ-522/2017-22, за теретно возило регистарских ознака 
LO108JA, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре. 11-000050-2022

Јеремић Здравко, Београд, потврда о исправности уградње 
уређаја и опреме за погон моторног возила на течни нафтни гас 
бр. 040965-18К, серијски бр. обрасца 0452939, издата од Ма-
шинског факултета у Београду. 11-000051-2022

Паркинг простор д.о.о., Суботица, уверење о испитивању 
возила  – контролисању возила које се увози као употребљавано 
бр. 140671-21П на обрасцу бр. 1268021, издато од Агенције за 
безбедност саобраћаја. 11-000052-2022

Delta prevoz d.o.o., Нови Пазар, извод из лиценце за превоз 
терета у међународном друмском саобраћају LTDM 2199/2018, из-
дат за возило регистарских таблица NP 056 WA од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000053-2022

Трифуновић Миленка, Горња Врањска, уверење о испи-
тивању возила број 024063-21, сер. бр. обр. 110851, издато од 
Агенције за безбедност саобраћаја. 11-000054-2022

Podravno d.o.o., Стајићево, извод лиценце за међународни 
линијски превоз путника у друмском саобраћају за возило реги-
старске ознаке ZR083ĐM, издата од Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000055-2022

Vlamil d.o.o., Чачак, дозвола за међународни јавни транс-
порт BY t/2021 бр. 1093359, издата од Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000056-2022

MD Ivanović d.o.o., Краљево, дозвола за међународни јавни 
транспорт BY t/2021 бр. 1092089, издата од Министарства грађе-
винарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000057-2022

MD Ivanović d.o.o, Краљево, дозвола за међународни јавни 
транспорт RUS b/2021 бр. 0733770, издата од Министарства гра-
ђевинарства, саобраћаја и инфрастуктуре. 11-000058-2022

MD Ivanović d.o.o., Краљево, дозвола за међународни јавни 
транспорт RUS b HL/2021 бр. 0737962, издата од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000059-2022

MD Ivanović d.o.o., Краљево, дозвола за међународни јавни 
транспорт RUS b/2021 бр. 0733771, издата од Министарства гра-
ђевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000060-2022

NS Eksport d.o.o., Пожега, извод из лиценце за превоз тере-
та у домаћем и међународном друмском саобраћају бр. ЛТДМ-
4322/2020-2od  за теретно возило регистарске ознаке PŽ 031AR. 

11-000061-2022
NS Eksport d.o.o., Пожега, извод из лиценце за превоз тере-

та у домаћем и међународном друмском саобраћају бр. ЛТДМ-
4322/2020-3od  за теретно возило регистарске ознаке PŽ 031RD. 

11-000062-2022
Мекић Рамо, Нови Пазар, уверење о испитивању  – контроли-

сању возила које се увози као употребљавано бр. 157388-19П, на 
обрасцу бр. 829974, издато од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-000063-2022
Вељковић Иван, Краљево, сертификат о стручној компе-

тентности којом се потврђује почетна квалификација професио-
налног возача број СПК/Т 040 413, издат од Агенције за безбед-
ност саобраћаја. 11-000064-2022

Данчетовић Милица, Пожаревац, легитимација расељеног 
лица бр. 70947/2/653, издата од Комесаријата за избеглице Репу-
блике Србије. 11-000065-2022

Autoprevoznik Zukanovic Sadat, Нови Пазар, дозвола за ме-
ђународни транспорт H-3zem. za E3 BP /2021/ бр. 7397, издата од 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

11-000066-2022
Обрадовић Драган, Чачак, меморијска картица дигиталног 

тахографа бр. SRB000009760E000, издата од Агенције за безбед-
ност саобраћаја. 11-000067-2022

Kappa Star Recycling d.o.o., Умка, извод лиценце за превоз 
терета у домаћем друмском саобраћају бр. ЛТД-4797/2021-32, 
издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре. 11-000068-2022

Kappa Star Recycling d.o.o., Умка, извод лиценце за превоз 
терета у домаћем друмском саобраћају бр. ЛТД-4797/2021-14, 
издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре. 11-000069-2022

Kappa Star Recycling d.o.o., Умка, извод лиценце за превоз те-
рета у домаћем друмском саобраћају бр. ЛТД-4797/2021-5, издата 
од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

11-000070-2022
Ђорђевић Бојан, Бор, меморијска картица дигиталног та-

хографа за возача бр. SRB000009769L000, издата од Агенције за 
безбедност саобраћаја. 11-000071-2022

Kappa Star Recycling d.o.o., Умка, извод лиценце за превоз 
терета у домаћем друмском саобраћају бр. ЛТД-4797/2021-38, 
издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре. 11-000072-2022

Mega Truck d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни 
транспорт TR-bt BP/2021/ бр. 819724, издата од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000073-2022

Save company d.o.o., Прешево, дозвола за међународни 
транспорт BiH 3zem бр. 269, издата од Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000074-2022

Аuto centar „Milenijum” d.o.o., Београд –Земун, уверење 
о исправности возила бр. 096632-21P одштампан на обрасцу 
бр.1198048, издат од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-000075-2022
СТ Превоз д.о.о., Крагујевац, извод лиценце за превоз те-

рета бр. ЛТДМ-573/2017-89, издата од Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000076-2022

Јашаревић Едвин, Нови Пазар, сертификат  – лиценца за 
професионалног возача теретног и путничког возила бр. ABS 
081312, ABS 080421 SRB 080773, издато од Агенције за безбед-
ност саобраћаја. 11-000077-2022

Радојчић Илија, Лазаревац, мемориjска картица дигитал-
ног тахографа бр. SRB0000046814000, издата од Aгенције за 
безбедност саобраћаја. 11-000078-2022

Паркинг простор д.о.о., Суботица, уверење о испитивању 
возила  – контролисању возила које се увози као употребљавано 
бр. 012945-21П на обрасцу бр. 1113929, издато од Агенције за 
безбедност саобраћаја. 11-000079-2022

Ђорђевић Милан, Ниш, потврда о исправности уређаја и 
опреме за погон возила на ТНГ бр. 043713-17, серијски број об-
расца 0379750, издата од Агенције зе безбедност саобраћаја. 

11-000080-2022
Пауновић Дејан, Београд, меморијска картица дигиталног 

тахографа за возача бр. SRB0000037879001, издата од Агенције 
за безбедност саобраћаја. 11-000081-2022

Илијази Ерол, Београд, легитимација расељеног лица са 
Косова и Метохије, издата у Београду. 11-000082-2022

Марковић Милан, Лучани, потврда о контроли уградње 
уређаја и опреме за КПГ бр. 040562-18 штампана на обрасцу 
0448877, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-000083-2022
Бијеловић Слободан, Врбас, меморијска картица дигитал-

ног тахографа бр. SRB0000097B7A000, издата од Агенције за 
безбедност саобраћаја. 11-000084-2022

Вукадиновић Владан, Приштина, легитимација расељеног 
лица бр. 70858/05/01100, издата од Комесаријата за избеглице 
Републике Србије. 11-000085-2022

Wens transport d.o.o., Београд, дозвола за међународни 
транспорт BY t-2021-бр.1091056, издата од Министарства грађе-
винарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000086-2022

Wens transport d.o.o., Београд, дозвола за међународни 
транспорт UA bt-2021-бр. 327876, издата од Министарства гра-
ђевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000087-2022

Wens transport d.o.o., Београд, дозвола за међународни 
транспорт RUS b-2021-бр. 734357, издата од Министарства гра-
ђевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000088-2022

Wens transport d.o.o., Београд, дозвола за међународни 
транспорт RUS b HL-2021-бр. 737506, издата од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000089-2022

Лалић Алекса, Београд, мемориjска картица дигиталног 
тахографа бр. SRB0000097DFQ000, издата од Aгенције за бе-
збедност саобраћаја. 11-000090-2022

Cargo prevoy d.o.o., Београд, дозвола за међународни 
транспорт RUS b-2021-бр. 735104, издата од Министарства гра-
ђевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000091-2022

Пастуовић Слободан, Београд, уверење о положеном испи-
ту познавања града, издато од НУ „Божидар Аџија” у Београду. 

11-000092-2022
Каранфиловић Мусадин, Београд, избегличка легитимација, 

издата од Комесаријата за избегла и расељена лица у Београду. 
11-000093-2022

Vasiljević d.o.o., Љиг, дозвола за међународни транспорт 
RUS b-2021-бр. 729622, издата од Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000094-2022

Мирковић Митар, Ђаковица, легитимација расељеног лица 
бр. 708580100457, издата од Комесаријата за избеглице и миграције. 

11-000095-2022
Павловић Бобан, Вучје, ADR/ADN сертификат бр. С16082 

издато од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре. 11-000096-2022

Павловић Ивана, Ваљево, уверење о испитивању вози-
ла  – контролисању возила које се увози као употребљавано бр. 
101447-15П на обрасцу бр. 172420, издато од Агенције за бе-
збедност саобраћаја. 11-000097-2022

Миладиновић Милош, Параћин, тахографска картица бр. 
SRB0000097МО4000, издата 15.04.2021. од Дунав осигурања. 

11-000098-2022
КID Trans Trade d.o.o., Београд –Нови Београд, извод ли-

ценце за међународни превоз терета LTDM-00465/2017-37 за 
возило BG 1838-UG, издата од Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре. 11-000099-2022

Kid trans trade d.o.o., Београд –Нови Београд, извод лиценце 
за међународни превоз терета LTDM-00465/2017-20 за возило 
BG 1016-JI, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре. 11-000100-2022

Кid trans trade d.o.o., Београд –Нови Београд, извод лиценце 
за међународни превоз терета LTDM-00465/2017-23 за возило 
BG 1028-WM, издата од Министарства грађевинарства, саобра-
ћаја и инфраструктуре. 11-000101-2022

Божовић превоз д.о.о., Крагујевац, међународна дозвола за 
транспорт робе у Немачку бр. 033560, издата од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-1004684-2022

Тасић Зоран, Гњилане, легитимација расељеног лица бр. 
704320301532, издата од Комесаријата за избеглице и миграције. 

11-1004685-2022
Токалић Зоран, Краљево, тахографска картица возача бр. 

SRB 0000046603000, издата од Дунав осигурања у Београду. 
11-1004686-2022

A.T.E.E šped d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни 
транспорт A b-1396, издата од Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре. 11-1004687-2022

A.T.E.E šped d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни 
транспорт BiH-3zem-101, издата од Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-1004688-2022

A.T.E.E šped d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни 
транспорт F bt-6504, издата од Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре. 11-1004689-2022

A.T.E.E šped d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни 
транспорт HR uni-344, издата од Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре. 11-1004690-2022

A.T.E.E šped d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни 
транспорт PL bt-7399945, издата од Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-1004691-2022

Zlatic d.o.o., Краљево, уверење о испитивању возила бр. 
010033-17 на серијском обрасцу бр. 0104889, издато од Машин-
ског факултета у Београду. 11-1004694-2022

Матовић Никола, Београд, тахографска картица бр. 
SRB0000058596000, издата од Дунав осигурања у Београду. 

11-1004695-2022
Богдановић Катарина, Шабац, уверење о положеном 

стручном испиту бр. 3925 од 06.06.2007, издато од Завода за за-
штиту здравља „Вера Благојевић” у Шапцу. 11-1004696-2022

Милојковић Жикица, Зајечар, дозвола (лиценца) за испи-
тивача број ABS 022968, издата од Агенције за безбедност сао-
браћаја. 11-1004697-2022

City taxi plus, Нови Сад, такси легитимација такси возила 
бр. 3731, издата од Градске управе за саобраћај и путеве Града 
Новог Сада. 11-1004698-2022

Илић Горан, Шабац, меморијска картица дигиталног тахо-
графа за возача бр. SRB0000089518000, издата од Агенције за 
безбедност саобраћаја. 11-1004699-2022

Видаковић Драган, Зрењанин, меморијска картица диги-
талног тахографа за возача бр. SRB0000058345000, издата од 
Агенције за безбедност саобраћаја. 11-1004700-2022
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На основу члана 158. и члана 160. став 1. Закона о ауторском и сродним правима („Службени гласник РС”, бр. 104/09, 99/11, 119/12, 

29/16  – УС и 66/19), члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18  – аутентично 
тумачење) и члана 36. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 128/20), у поступку по захтеву број 2021/14741 од 22. сеп-
тембра 2021. године за обнову дозволе за обављање делатности колективног остваривања права аутора филмских дела, који је поднела 
УФУС АФА ЗАШТИТА  – Организација филмских аутора Србије, Теразије 26, Београд, 

Завод за интелектуалну својину доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Усваја се захтев УФУС АФА ЗАШТИТА  – Организације филмских аутора Србије, Теразије 26, Београд, за обнову дозволе за 
обављање делатности колективног остваривања следећих имовинских права аутора филмских дела и носилаца ауторског права на филм-
ским делима: 

a) право реемитовања и кабловског реемитовања филмских дела; 
б) право на посебну накнаду од увоза, односно продаје техничких уређаја и празних носача звука, слике и текста за које се оправда-

но може претпоставити да ће бити коришћени за умножавање филмских дела за личне некомерцијалне потребе физичких лица. 
2. Дозвола из тачке 1. овог решења обнавља се за период од пет година од дана издавања овог решења.
3. Уписује се обнова дозволе из тач. 1. и 2. овог решења у евиденцију организација за колективно остваривање ауторског и сродних 

права коју води Завод за интелектуалну својину.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

990 број 2021/27180-05
У Београду, 29. децембра 2021. године 

Директор,
Владимир Марић, с.р.
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Савет Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 22. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС”, бр. 

51/09 и 95/13), и члана 101. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18  – аутентично тумачење) и 
чл. 3. и 4. Уредбе о критеријумима за одређивање висине износа који се плаћа на основу мере заштите конкуренције и процесног пенала, 
начину и роковима њиховог плаћања и условима за одређивање тих мера („Службени гласник РС”, број 50/10), одлучујући у поступку 
покренутом против следећих привредних друштава: Предузеће за трговину и услуге Roaming Electronics d.o.o. Vračar, матични број 
17540602 са регистрованим седиштем на адреси Трише Кецлеровића 27л, Београд, које заступа директор Александар Јанковић преко 
пуномоћника адвоката Владана Драшковића из Београда, Богољуба Чукића 13, Предузеће за производњу и трговину Техноманија д.о.о. 
Београд, матични број 17233041, са регистрованим седиштем на адреси Милутина Миланковића 7б, Нови Београд, које заступа директор 
Дејан Радуловић преко пуномоћника адвоката Владана Драшковића из Београда, Богољуба Чукића 13, XLS d.o.o. Beograd (Zemun), ма-
тични број 21052868, са регистрованим седиштем на адреси Грмечка 44, Земун, које заступа директор Милко Ђерић преко пуномоћника 
адвоката Тијане Којовић из Београда, BDK Адвокати AOD, Булевар краља Александра 28, Gigatron eksport-import, prodaja i servis raču-
nara na veliko i malo d.o.o. Beograd, матични број 17479946, са регистрованим седиштем на адреси Кировљева 17, Београд, које заступа 
директор Владан Јанковић преко пуномоћика адвоката Николе Михајловић из Београда, Бањалучка 10/8, Tehnomedia Centar d.o.o. Zaje-
čar, матични број 20168501, са регистрованим седиштем на адреси Генерала Гамбете 44, Зајечар, које заступа директор Драган Јовановић 
и Emmezeta Srbija društvo sa ogrаničenom odgovornošću Beograd (Novi Beograd), матични број 20276444, са регистрованим седиштем на 
адреси Партизанске aвијације 2А, Београд  – Нови Београд, које заступају директори Slobodan Skolnik и Andrzej Pawel Sitarz преко пу-
номоћника адвоката Бојана Вучковића из Београда, Карановић&Партнерс ОАД, Ресавска 23, ради утврђивања повреде конкуренције из 
члана 10. Закона на 57. седници одржаној 2. јула 2021. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се да су привредна друштва: Предузеће за трговину и услуге Roaming Electronics d.o.o. Vračar, са регистрованим седи-
штем на адреси Трише Кецлеровића 27л Београд, XLS d.o.o. Beograd (Zemun), са регистрованим седиштем на адреси Грмечка 44, Земун, 
Gigatron eksport-import, prodaja i servis računara na veliko i malo d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем на адреси Кировљева 17, 
Београд, Tehnomedia Centar d.o.o. Zaječar, са регистрованим седиштем на адреси Генерала Гамбете 44, Зајечар, и Emmezeta Srbija društvo 
sa ogrаničenom odgovornošću Beograd (Novi Beograd), са регистрованим седиштем на адреси Партизанске aвијације 2А, Београд  – Нови 
Београд, непосредно и/или посредно утврдила цене у даљој продаји за потрошачку електронику чији је увозник/дистрибутер Предузеће 
за трговину и услуге Roaming Electronics d.o.o. Vračar, чиме су закључила рестриктивни споразум који за циљ или последицу има значај-
но ограничавање, нарушавање или спречавање конкуренције из члана 10. ст. 1. и 2. тачка 1) Закона о заштити конкуренције.

II. Забрањени рестриктивни споразум из става I. диспозитива овог решења је ништав и забрањен ex lege. 
III. Одређује се мера заштите конкуренције, у облику обавезе плаћања новчаног износа, привредним друштвима из става I. диспо-

зитива овог решења и то: 
1. Предузећу за трговину и услуге Roaming Electronics d.o.o. Vračar, са регистрованим седиштем на адреси Трише Кацлеровића 27л 

Београд, износ од 14.663.706,00 РСД (словима: четрнаест милиона шест стотина шездесет три хиљаде седам стотина шест динара);
2. XLS d.o.o. Beograd (Zemun), са регистрованим седиштем на адреси Грмечка 44, Земун, износ од 575.051,00 РСД (словима: пет 

стотина седамдесет пет хиљада педесет један динар);
3. Gigatron eksport-import, prodaja i servis računara na veliko i malo d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем на адреси Кировљева 

17, Београд, износ од 4.204.160,00 РСД (словима: четири милиона две стотине четири хиљаде стошездесет динара);
4. Tehnomedia Centar d.o.o. Zaječar, са регистрованим седиштем на адреси Генерала Гамбете 44, Зајечар, износ од 1.334.895,00 РСД 

(словима: један милион три стотине тридесет четири хиљаде осам стотина деведесет пет динара) и 
5. Emmezeta Srbija društvo sa ogrаničenom odgovornošću Beograd (Novi Beograd), са регистрованим седиштем на адреси Партизанске 

aвијације 2А, Београд  – Нови Београд, износ од 690.613,00 РСД (словима: шест стотина деведесет хиљада шест стотина тринаест динара).
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IV. Налаже се привредним друштвима из става I. диспозити-

ва овог решења да изврше уплату износа мере заштите конкурен-
ције појединачно утврђеног у ставу III. диспозитива овог решења 
на рачун буџета Републике Србије број 840 743224 843 94 модел 
97  – са позивом на број: двоцифрени контролни број по моделу 
97  – троцифрени број општине, града односно територије  – број 
овог решења. 

V. Одређује се рок од дванаест (12) месеци од дана доста-
вљања решења за извршење налога из става IV. диспозитива овог 
решења, под претњом принудног извршења. 

VI. Налаже се привредним друштвима из става I. диспозити-
ва овог решења, да у року од 5 (пет) дана од дана извршења налога 
из става IV. диспозитива овог решења, Комисији за заштиту конку-
ренције доставе доказ о извршеној уплати. 

VII. Забрањује се привредним друштвима из става I. диспо-
зитива овог решења свако будуће поступање којим би се могла 
значајно ограничити, нарушити или спречити конкуренција за-
кључивањем рестриктивних споразума којима се утврђују цене у 
даљој продаји.

VIII. Oбуставља се поступак покренут закључком председни-
ка Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-575/2020-1 од 1. 
септембра 2020. године, допуњен закључком број 4/0-02-177/2021-
03 од 5. фебруара 2021. године, у делу који се односи на Предузе-
ће за производњу и трговину Техноманија д.о.о. Београд, са реги-
строваним седиштем на адреси Милутина Миланковића 7б, Нови 
Београд.

IX. Одбија се захтев привредног друштва Emmezeta Srbija 
društvo sa ogrаničenom odgovornošću Beograd (Novi Beograd), са 
регистрованим седиштем на адреси Партизанске aвијације 2А, 
Београд  – Нови Београд, за обуставу поступка покренутог закључ-
ком председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-
575/2020-1 од 1. септембра 2020. године, допуњеног закључком 
број 4/0-02-177/2021-03 од 5. фебруара 2021. године, у делу који се 
односи на друштво Emmezeta Srbija društvo sa ogrаničenom odgo-
vornošću Beograd (Novi Beograd).

X. Одбија се захтев привредног друштва XLS d.o.o. Beograd 
(Zemun), са регистрованим седиштем на адреси Грмечка 44, Земун, 
за обуставу поступка покренутог закључком председника Комиси-
је за заштиту конкуренције број 4/0-01-575/2020-1 од 1. септембра 
2020. године, допуњеног закључком број 4/0-02-177/2021-03 од 5. 
фебруара 2021. године, у делу који се односи на друштво XLS d.o.o. 
Beograd (Zemun).

XI. Ово решење се објављује у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије” и на интернет страни Комисије за заштиту конку-
ренције.

Број 4/0-01-177/2021-26
У Београду, 2. јула 2021. године

Председник Комисије,
Небојша Перић, с.р.
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На основу члана 40. став 1. Закона о заштити конкуренције 

(„Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 95/13), 
Председник Комисије за заштиту конкуренције доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се да су привредна друштва: Comtrade Distributi-
on d.o.o. Beograd, Булевар Зорана Ђинђића 125И, Београд  – Нови 
Београд, Предузеће за производњу и трговину Техноманија д.о.о. 
Београд, Милутина Миланковића 7б, Нови Београд, Gigatron ek-
sport-import, prodaja i servis računara na veliko i malo d.o.o. Beograd, 
Кировљева 17, Београд, Tehnomedia Centar d.o.o. Zaječar, Генера-
ла Гамбете 44, Зајечар, Emmezeta Srbija društvo sa ogrаničenom 
odgovornošću Beograd (Novi Beograd), Партизанске aвијације 2А, 
Београд  – Нови Београд и XLS d.o.o. Beograd (Zemun), Грмечка 
44, Београд  – Земун, непосредно и/или посредно утврдила цене 
производа потрошачке електронике бренда Тесла у даљој продаји, 
чиме су закључила рестриктивни споразум који има за циљ или 
последицу значајно ограничавање, нарушавање или спречавање 

конкуренције из члана 10. став 2. тачка 1) Закона о заштити кон-
куренције.

II. Утврђује се да је рестриктивни споразум из става I. диспо-
зитива овог решења забрањен и ништав ex lege. 

III. Одређује се мера заштите конкуренције за привредна дру-
штва из става I. диспозитива овог решења појединачно у облику 
обавезе плаћања новчаног износа, и то за:

1. Comtrade Distribution d.o.o. Beograd, Булевар Зорана Ђин-
ђића 125И, Београд  – Нови Београд, у износу од 34.383.574,00 
РСД (словима тридесет четири милиона три стотине осамдесет 
три хиљаде пет стотина седамдесет четири динара)

2. Предузеће за производњу и трговину Техноманија д.о.о. 
Београд, Милутина Миланковића 7б, Нови Београд у износу од 
5.508.011,50 РСД (словима пет милиона пет стотина осам једана-
ест динара и 50/100 пара)

3. Gigatron eksport-import, prodaja i servis računara na ve-
liko i malo d.o.o. Beograd, Кировљева 17, Београд у износу од 
4.204.160,00 РСД (словима: четири милиона две стотине четири 
хиљаде сто шездесет динара).

4. Tehnomedia Centar doo Zaječar, Генерала Гамбете 44, Заје-
чар, у износу од 1.334.895,00 РСД (словима: један милион три сто-
тине тридесет четири хиљаде осам стотина деведесет пет динара)

5. Emmezeta Srbija društvo sa ogrаničenom odgovornošću Beo-
grad (Novi Beograd), Партизанске aвијације 2А, Београд  – Нови 
Београд, у износу од 690.613,00 РСД (словима шест стотина деве-
десет три хиљаде шест стотина тринаест динара) и

6. XLS d.o.o. Beograd (Zemun), на Грмечка 44, Београд  – Зе-
мун, у износу од 575.051,00 РСД (словима: пет стотина седамде-
сет пет хиљада педесет један динар)

IV. Налаже се привредним друштвима из става I. диспозити-
ва овог решења да изврше уплату новчаног износа мере заштите 
конкуренције из става III диспозитива овог решења на рачун буџе-
та Републике Србије број 840 743224 843 94 модел 97  – са позивом 
на број: двоцифрени контролни број по моделу 97  – троцифрени 
број општине, града, односно територије  – број овог решења. 

V. Одређује се рок привредним друштвима из става I. диспо-
зитива овог решења од 12 (дванаест) месеци од дана достављања 
овог решења за извршење налога из става IV. диспозитива овог ре-
шења, под претњом принудног извршења које спроводи пореска 
управа у складу са прописима којима се уређује наплата пореза. 

VI. Налаже се привредним друштвима из става I. диспозити-
ва овог решења да у року од пет (5) дана од дана извршења налога 
из става IV. диспозитива овог решења, Комисији за заштиту конку-
ренције доставе доказе о извршеним уплатама. 

VII. Налаже се учеснику на тржишту Gigatron eksport-import, 
prodaja i servis računara na veliko i malo d.o.o. Beograd, Кировље-
ва 17, Београд, да пословање везано за online продају производа 
бренда Тесла преко сајта shop.tesla.info организационо, технички 
и финансијски издвоји у односу на своје редовно пословање, на 
начин који би спречио будуће поступање којим би се могла огра-
ничити, нарушити или спречити конкуренција.

VIII. Oдређује се рок учеснику на тржишту из става VII. дис-
позитива овог решења да у периоду од 2 (два) месеца од дана до-
стављања овог решења Комисији достави доказ о извршењу нало-
га из става VII. овог решења

IX. Забрањује се привредним друштвима из става I. диспози-
тива овог решења свако будуће поступање којим би се могла огра-
ничити, нарушити или спречити конкуренција на начин описан у 
ставу I диспозитива овог решења. 

X. Одбија се захтев привредног друштва Emmezeta Srbija 
društvo sa ogrаničenom odgovornošću Beograd (Novi Beograd), Пар-
тизанске aвијације 2А, Београд  – Нови Београд за обуставу по-
ступка покренутог закључком председника Комисије за заштиту 
конкуренције број 4/0-01-574/2020-1 од 1. септембра 2020. године, 
допуњеног закључком број 4/0-02-176/2021-2 од 5. фебруара 2021. 
године, у делу који се односи на друштво Emmezeta Srbija društvo 
sa ogrаničenom odgovornošću Beograd (Novi Beograd).

XI. Одбија се захтев привредног друштва XLS d.o.o. Beograd 
(Zemun), Партизанске авијације 16 б, Београд  – Нови Београд, за 
обуставу поступка покренутог закључком председника Комисије за 
заштиту конкуренције број 4/0-01-574/2020-1 од 1. септембра 2020. 
године, допуњеног закључком број 4/0-02-176/2021-2 од 5. фебруа-
ра 2021. године, у делу који се односи на друштво XLS d.o.o. Beo-
grad (Zemun).
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XII. Ово решење се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” и на интернет страни Комисије за заштиту конкуренције.

Број 4/0-01-176/2021-35
Председник Комисије,

Небојша Перић, с.р.

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
41

На основу члана 246. ст. 1. и 2. Закона о раду („Службени гла-
сник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17  – УС, 113/17 и 
95/18  – аутентично тумачење), 

Репрезентативни синдикати: Самостални синдикат културе 
Србије, Грански синдикат културе, уметности и медија „Незави-
сност” и Конфедерација слободних синдиката Повереништво за 
културу и Влада (у даљем тексту: учесници), закључују

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

за установе културе чији је оснивач Република Србија, 
аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Посебним колективним уговором за установе културе чији 

је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица ло-
калне самоуправе (у даљем тексту: уговор), у складу са законом, 
ближе се уређују права, обавезе и одговорности из радног односа, 
као и међусобни односи учесника овог уговора.

Запослени, у смислу овог уговора, јесте лице запослено у 
установи културе чији је оснивач Република Србија, аутономна 
покрајина и јединица локалне самоуправе, под условима пропи-
саним законом.

Послодавац, у смислу овог уговора, јесте установа културе 
чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и једини-
ца локалне самоуправе, под условима прописаним законом.

Члан 2.
Колективним уговором код послодавца могу да се утврде 

већа права и повољнији услови рада од права и услова који су 
утврђени овим уговором, у складу са законом.

Члан 3.
Послодавац је дужан да запосленом обезбеди опрему и по-

трошни материјал одговарајућег квалитета ради обављања посло-
ва утврђених уговором о раду.

Члан 4.
Уговор се непосредно примењује.

II. ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА

Члан 5.
Поред услова утврђених законом, лице које заснива радни 

однос са послодавцем мора испуњавати и посебне услове за рад 
на одређеним пословима утврђене правилником о организацији и 
систематизацији послова.

На основу акта из става 1. овог члана, кандидати за пријем у 
хор, оркестар и балетски ансамбл полажу аудицију.

Аудиција се полаже по поступку и на начин утврђен посеб-
ним актом послодавца.

Члан 6.
Аудицији приступа кандидат који испуњава све опште и по-

себне услове.
Ако има више кандидата, аудициона комисија одлучује који 

је кандидат са успехом положио аудицију.
Уколико више кандидата задовољава све критеријуме, ауди-

циона комисија предлаже за пријем у радни однос само онолико 
кандидата колико је тражено конкурсом.

На основу предлога аудиционе комисије директор закључује 
уговор о раду.

Члан 7.
Радни однос у установи заснива се уговором о раду.
Уговор о раду у име послодавца потписује директор, или на-

длежни орган код послодавца, односно лице утврђено законом или 
општим актом послодавца.

Радни однос заснива се на неодређено или одређено време, у 
складу са законом.

III. ИЗМЕНА УГОВОРЕНИХ УСЛОВА РАДА

Члан 8.
Због потреба процеса и организације рада, послодавац може 

запосленом понудити анекс уговора о раду и премештај на све по-
слове који одговарају његовој стручној спреми и радним способ-
ностима, у складу са законом.

Потребе процеса и организације рада у смислу уговора јесу:
1) успешније и ефикасније обављање послова;
2) потпуније коришћење радне способности запосленог;
3) усавршавање постојеће и увођење нове технологије орга-

низације рада;
4) престанак потребе за радом запосленог на одређеним по-

словима;
5) смањење обима послова;
6) увођење нових послова;
7) отклањање поремећених односа у процесу рада.

Члан 9.
Колективним уговором код послодавца, односно правилни-

ком о раду (у даљем тексту: општи акт) утврђују се случајеви и 
услови под којима послодавац може запосленог да премести на 
рад из једног у друго место рада без његове сагласности, у складу 
са законом.

При премештају послодавац је дужан да наведе околности и 
чињенице које доказују да је наступила потреба да запослени буде 
премештен на друге послове или у друго место рада.

Члан 10.
Запослени се не може преместити на рад из једног у друго 

место рада, без своје сагласности, и то:
1) ако на другом месту нису обезбеђени једнаки или бољи 

услови рада;
2) ако је запослени особа са инвалидитетом;
3) запослена жена за време трудноће;
4) самохрани родитељ детета са инвалидитетом;
5) по основу бриге о деци старости до 15 година: родитељ, 

усвојитељ, старатељ или хранитељ;
6) запослени који се стара о члану уже породице који је оме-

тен у развоју, има тешко телесно оштећење или болест услед које 
је потпуно или врло слабо покретан;

7) запослени који има преко 25 година проведених у радном 
односу, укључујући стаж осигурања са увећаним трајањем.

Чланом уже породице у смислу става 1. тачка 6) овог члана 
сматрају се: брачни друг, деца, браћа, сестре, родитељи, усвоји-
лац, усвојеник и старатељ.

Члан 11.
Запослени може да буде привремено упућен на рад код дру-

гог послодавца, у складу са законом.
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Послодавац код кога је запослени привремено упућен закљу-

чује уговор о раду на одређено време којим се одређује рок до кога 
запослени привремено заснива радни однос код тог послодавца, а 
најдуже годину дана.

Запослени може, уз своју сагласност, у случајевима утврђе-
ним општим актом или уговором о раду, да буде привремено упу-
ћен на рад код другог послодавца и дуже од годину дана, док трају 
оправдани разлози за његово упућивање.

Запосленом из става 1. овог члана мирују права и обавезе 
које се стичу на раду и по основу рада код послодавца код кога је 
радио пре упућивања.

Запослени из става 1. овог члана има право, по истеку време-
на на које је упућен, да се врати на рад на исте или друге послове 
који одговарају степену и врсти стручне спреме који су утврђени 
уговором о раду.

IV. РАДНО ВРЕМЕ

Члан 12.
Пуно радно време запосленог износи 40 часова недељно.
Општим актом код послодавца може се утврдити пуно радно 

време у краћем трајању, али не краће од 36 часова недељно.
У радно време рачуна се и време које запослени проведе уче-

ствујући у раду стручних органа који се образују актима послодав-
ца и органа управљања установе.

Члан 13.
О распореду радног времена у установама културе, а наро-

чито на пословима на којима је потребно непрекидно обављање 
послова, послодавац доноси писану одлуку о распореду радног 
времена, у складу са потребама процеса рада.

Члан 14.
Радно време запослених који имају статус уметника утврђен 

уговором о раду чини ефективно радно време и време за личну 
припрему.

Ефективно радно време чини време заједничке припреме на 
пробама, време представе, концерта и програма.

Ефективно радно време код музичко сценских уметника чине 
службе у току једног дана (проба, концерт, представа, снимање и сл.).

Трајање једне службе уређује се општим актом.
Под једном службом се подразумева: проба, генерална проба, 

концерт, представа, снимање и службени пут због представа дужи 
од четири сата.

Између преподневне и поподневне службе (пробе или пред-
ставе) мора постојати пауза, а време трајања паузе, уређује се оп-
штим актом код послодавца.

После вечерње представе музичко-сценски уметници имају 
право на најмање 12 сати одмора.

Укупан број служби у току једног месеца, утврђује се оп-
штим актом код послодавца.

Време за личну припрему, утврђује се општим актом посло-
давца.

Члан 15.
(1) Послодавац доноси годишњи план рада, који је дужан да 

објави (обавести запослене) у установи најкасније седам дана по-
сле усвајања од стране управног одбора.

(2) Послодавац, чија је делатност рада позоришна уметност, 
музика и уметничка игра доноси годишњи распоред рада за пробе, 
представе, концерте, снимања и гостовања, који је дужан да објави 
(обавести запослене) у установи, најкасније месец дана пре почет-
ка периода за који се примењује.

(3) Послодавац, из става 2. овог члана, је дужан да објави ме-
сечни распоред за пробе, представе, концерте, снимања и госто-
вања најкасније 10 дана пре почетка месеца на који се односи, а 
недељни распоред објави у текућој недељи за наредну недељу, у 
складу са законом.

(4) Запослени који ради дуже од пуног радног времена, али 
не дуже од 12 часова дневно има право на одмор у току рада од 60 
минута.

(5) За време коришћења одмора у току дневног рада запосле-
ни има право да напушта радно место и просторије послодавца 
осим ако посебним прописима није другачије одређено.

(6) Одмор у току дневног рада не може се користити на по-
четку и на крају радног времена.

V. ОДМОРИ И ОДСУСТВА

Члан 16.
Запослени има право на одмор у току дневног рада, дневни, 

недељни и годишњи одмор, у складу са законом, Уговором и оп-
штим актом.

1. Годишњи одмор

Члан 17.
Дужину трајања годишњег одмора запосленог одређује по-

слодавац  – решењем, на основу критеријума утврђених законом, 
уговором и општим актом послодавца.

Дужина годишњег одмора запосленог утврђује се тако што се 
законом утврђени минимум од 20 радних дана увећава по основу 
следећих критеријума:

1) Радног искуства, и то најмање један радни дан за сва-
ких навршених пет година времена проведеног у радном односу, 
укључујући стаж осигурања с увећаним трајањем;

2) Образовања, и то:
(1) запосленом, за високо образовање на студијама другог 

степена (основне академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) и на основним 
студијама у трајању од најмање четири године  – пет радна дана;

(2) запосленом, за високо образовање на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне студије), студијама у 
трајању од три године, образовање и специјалистичко образовање 
након средњег образовања  – четири радна дана;

(3) запосленом, са средњим образовањем  – три радна дана;
(4) запосленом, који има нижи степен од средњег образовања 

 – два радни дан;
3) Услова рада, и то:
 – за рад на радним местима са повећаним ризиком четири 

радна дана;
4) Доприноса на раду  – до шест радних дана.
Других критеријума, и то четири радна дана: запосленом 

с инвалидитетом, у складу са законом, самохраном родитељу са 
дететом старости до 15 година живота, запосленом са троје или 
више деце млађих од 15 година, запосленом који има дете са смет-
њама у психофизичком развоју.

Годишњи одмор по горе утврђеним критеријумима не може 
се утврдити у трајању дужем од 35 радних дана.

Члан 18.
Запослени млађи од 18 година имају право на годишњи од-

мор у трајању од 35 радних дана.

2. Плаћено одсуство

Члан 19.
Запослени има право на одсуство са рада уз накнаду плате 

(плаћено одсуство), у укупном трајању до седам радних дана у 
току календарске године, у следећим случајевима:

1) склапања брака  – седам радних дана;
2) порођаја супруге или ванбрачног партнера, који живи у за-

једничком домаћинству са запосленим, односно усвојења детета 
 – пет радних дана;

3) поласка детета запосленог у први разред основне школе  – 
два радна дана;

4) селидбе домаћинства  – три радна дана;
5) склапања брака детета запосленог  – три радна дана;
6) отклањања последица у домаћинству запосленог изазва-

них елементарним непогодама, хаваријама, или другим непредви-
дивим разлозима више силе  – пет радних дана;

7) одсуствовања са посла ради присуствовања седницама, 
конференцијама, конгресима, семинарима, културним, радничко 
спортским играма и другим синдикалним активностима које се 
организују од стране репрезентативних синдиката на нивоу Репу-
блике Србије, аутономне покрајине и града уз достављање пратеће 
документације  – до седам радних дана;

8) теже болести члана уже породице запосленог  – до седам 
радних дана;
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9) полагања испита у оквиру стручног усавршавања, за сваки 
испит  – два радна дана;

10) коришћења организованог рекреативног одмора у циљу 
превенције радног инвалидитета  – седам радних дана;

11) полагања испита којим се стиче непосредно виши сте-
пен образовања у области у коју спадају послови које запослени 
обавља, израда докторске дисертације, докторске тезе, учешћа у 
студијским или експертским групама и другим облицима струч-
ног усавршавања, а на основу акта послодавца који се односи на 
стручно усавршавање запослених  – до седам радних дана;

12) смрти сродника (рођака)  – до два радна дана, у складу с 
актом послодавца.

Плаћено одсуство одобрава се, на писани захтев запосленог, 
под условом да је запослени приложио одговарајућу документаци-
ју (доказ о разлозима за коришћење плаћеног одсуства).

Поред права на одсуство из става 1. овог члана запослени 
има право на плаћено одсуство и у следећим случајевима:

1) смрти члана уже породице  – пет радних дана;
2) за сваки случај добровољног давања крви  – три узастопна 

дана, рачунајући и дан давања крви.
Чланом уже породице запосленог из става 1. тачка 8) и става 

3. тачка 1) овог члана, сматрају се: брачни друг, деца, браћа, се-
стре, родитељи, усвојилац, усвојеник и старатељ.

Плаћено одсуство из става 1. овог члана може се користити, 
у току календарске године, највише до седам радних дана, осим 
у случајевима из става 1. тач. 1) до 3) и 8) до 12) овог члана, који 
се не урачунавају у укупан број радних дана плаћеног одсуства у 
току календарске године.

3. Неплаћено одсуство

Члан 20.
Запосленом се може одобрити неплаћено одсуство до 30 дана 

у једној календарској години, под условом да одсуство не омета 
процес и организацију рада, у случају:

1) полагања испита којим се стиче непосредно виши сте-
пен образовања у области у које спадају послови које запослени 
обавља, учешће у студијским или експертским групама и другим 
облицима стручног усавршавања, када је запослени по истом 
основу искористио своје право на плаћено одсуство;

2) стручног усавршавања за које запослени нема право на 
плаћено одсуство;

3) лечења или неговања члана уже породице;
4) учешћа у културним и спортским активностима у својству 

извођача, уз приложен позив;
5) обављања приватних послова  – до три радна дана;
6) за случај смрти блиског сродника по крвном или тазбин-

ском сродству  – до пет радних дана;
7) за случај одласка на школовање у иностранство  – до годи-

ну дана.
У случају неплаћеног одсуства запосленог права и обавезе 

запосленог из радног односа мирују.
Запосленом се може одобрити неплаћено одсуство и дуже од 

30 дана у једној календарској години, ако то допушта процес рада.
Послодавац може да одобри запосленом неплаћено одсуство 

у дужем трајању и у другим случајевима, ако одсуство са рада за-
посленог не утиче битно на организацију рада код послодавца.

Одсуство са рада, у договору са руководиоцем, одобрава ди-
ректор на основу захтева запосленог и одговарајуће документације.

4. Стручно оспособљавање и усавршавање запослених

Члан 21.
Послодавац је дужан да сачини програм стручног оспосо-

бљавања и усавршавања запослених.
Програм из става 1. овог члана реализује се у складу са фи-

нансијским планом, у оквиру средстава обезбеђених из буџета или 
из сопствених прихода.

Уговором о стручном оспособљавању, односно усавршавању 
запослених се уређују права на накнаде (школарину, стипендију и 
плате).

Запослени не може да трпи штетне последице ако послода-
вац не организује стручно оспособљавање и усавршавање.

Члан 22.
Запослени, кога на стручно оспособљавање и усавршавање 

упућује послодавац, има право на накнаду плате, накнаду трошко-
ва стручног оспособљавања и усавршавања, котизације и набавке 
уџбеника.

Накнада плате из става 1. овог члана се исплаћује у висини 
од 100% просечне плате у претходних 12 месеци, у складу с оп-
штим актом и уговором о раду.

Послодавац може лицу на стручном оспособљавању или уса-
вршавању из става 1. овог члана да обезбеди поред новчане нак-
наде из става 2. овог члана и друга права, у складу са законом, 
општим актом или уговором о стручном оспособљавању или уса-
вршавању.

Уговор из става 1. овог члана закључује се у писменом облику.

VI. ПЛАТЕ, НАКНАДЕ ПЛАТА И ОСТАЛА ПРИМАЊА

1. Елементи за утврђивање плате

Члан 23.
Запослени има право на одговарајућу плату, која се утврђује 

у складу са законом, овим уговором и уговором о раду.
Плата се исплаћује за обављени рад и време проведено на 

раду.

Члан 24.
Плата се утврђује на основу основице за обрачун плата, ко-

ефицијента који се множи основицом, додатка на плату и обавеза 
које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање из плате, у складу са законом.

2. Додатак на плату

Члан 25.
Запослени има право на додатак на плату по основу:
1) прековременог рада  – 26% од основице;
2) рада на дан празника који је нерадни дан  – 110% од осно-

вице;
3) рада ноћу  – 26% од основице, у складу са законом;
4) времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада, 

оствареног у радном односу код послодавца  – 0,4% од основице.
Послодавац у смислу става 1. тачка 4) овог члана је установа 

културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и 
јединица локалне самоуправе, под условима прописаним законом.

Ако се истовремено стекну услови за додатак на плату по 
више основа, плата се увећава процентом добијеним сабирањем 
процената увећања по свим основама.

3. Накнада плате

Члан 26.
Запослени има право на накнаду плате за време одсуствова-

ња са рада у висини 100% просечне плате у претходних дванаест 
месеци, у складу са општим актом и уговором о раду, и то:

1) за време коришћења годишњег одмора;
2) за време одсуствовања са рада на дан празника који је не-

радни дан;
3) за време одсуства са рада на позив државних органа;
4) за време коришћења плаћеног одсуства у случајевима који 

су утврђени законом и уговором;
5) за време прекида рада до којег је дошло наредбом надле-

жног државног органа, или надлежног органа послодавца због не-
обезбеђивања безбедности и здравља на раду.

Члан 27.
Запослени има право на накнаду плате у висини од 100% про-

сечне плате остварене у претходних 12 месеци пре месеца у којем 
је наступила привремена спреченост за рад, ако је спреченост за 
рад настала због потврђене заразне болести COVID-19 или због 
мере изолације или самоизолације наложене у вези са том болешћу, 
а која је наступила као последица непосредног излагања ризику 
по основу обављања послова и радних задатака, односно службе-
них дужности и контаката са лицима којима је потврђена болест 
COVID-19 или наложена мера изолације или самоизолације.
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Запослени остварује право из става 1. овог члана, у складу са 

Закључком Владе 05 број 53-3008/2020-2 од 2. априла 2020. године 
и 05 број 53-4228/2021 од 6. маја 2021. године („Службени гласник 
РС”, бр. 50/20 и 46/21).

Члан 28.
Запослени има право на накнаду плате за време одсуствова-

ња са рада због привремене спречености за рад до 30 дана, и то:
1) најмање у висини 65% просечне плате у претходних 12 

месеци пре месеца у којем је наступила привремена спреченост 
за рад, с тим да не може бити нижа од минималне зараде утврђе-
не у складу с општим прописима о раду, ако је спреченост за рад 
проузрокована болешћу или повредом ван рада, ако законом није 
друкчије одређено;

2) у висини 100% просечне плате у претходних 12 месеци 
пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад, с 
тим да не може бити нижа од минималне зараде утврђене у складу 
с општим прописима о раду, ако је спреченост за рад проузроко-
вана повредом на раду, професионалном болешћу или малигним 
обољењем, ако законом није друкчије одређено.

4. Накнада трошкова

Члан 29.
Запослени има право на накнаду следећих трошкова:
1) за долазак и одлазак са рада, у висини цене месечне пре-

возне карте у јавном саобраћају, ако послодавац није обезбедио 
сопствени превоз;

2) за службено путовање у земљи, на основу налога за слу-
жбено путовање;

3) за службено путовање у иностранству у висини утврђеној 
посебним прописима о издацима за службено путовање у ино-
странство;

4) смештаја и исхране за рад и боравак на терену, ако посло-
давац није запосленом обезбедио смештај и исхрану без накнаде.

Запослени има право на пуну накнаду трошкова за службено 
путовање у земљи, ако службено путовање траје дуже од 12 часо-
ва, а на пола накнаде, ако службено путовање траје дуже од осам, 
а краће од 12 часова.

Дневне накнаде за повећане трошкове рада и боравка на те-
рену (теренски додатак) у висини 3% просечне месечне зараде по 
запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном 
податку републичког органа надлежног за статистику, а у складу 
с актом послодавца.

Накнада трошкова за службено путовање у земљи износи 5% 
просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији, пре-
ма последњем објављеном податку републичког органа надлежног 
за послове статистике.

5. Друга примања

Члан 30.
Запосленима припада право на исплату:
1) отпремнине при одласку у пензију, у висини три плате коју 

би запослени остварио за месец који претходи месецу у коме се 
исплаћује отпремнина, с тим што не може бити нижа од три про-
сечне зараде у Републици Србији, према последњем објављеном 
податку републичког органа надлежног за статистику, уколико је 
то повољније за запосленог;

2) накнаде трошкова у случају смрти запосленог или члана 
уже породице (брачни друг, деца и родитељи) у висини трошкова 
погребних услуга према приложеним рачунима, а највише до нео-
порезивог износа, у складу са прописом којим се уређује порез на 
доходак грађана.

Члан 31.
Запослени има право на исплату:
1) Солидарне помоћи у случају:
(1) дуже или теже болести запосленог или члана његове уже 

породице или теже повреде запосленог, за који је потребан опора-
вак у трајању од најмање 30 дана непрекидно;

(2) набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитаци-
ју запосленог или члана његове уже породице, уколико иста нису 
обезбеђена у складу са посебним законом;

(3) здравствене рехабилитације запосленог; 
(4) настанка теже инвалидности запосленог;
(5) набавке лекова за запосленог или члана његове уже поро-

дице;
(6) помоћи малолетној деци запосленог за случај смрти запо-

сленог родитеља;
(7) месечне стипендије током редовног школовања за децу 

запосленог који је преминуо у току обављања послова радног ме-
ста на које је распоређен  – до висине просечне зараде по запосле-
ном у Републици Србији, без припадајућих пореза и доприноса;

(8) помоћ за рођење детета запосленог, односно усвојења, у 
висини једне плате из става 1. тачка 1) подтачка (7) овог члана;

(9) штете настале услед елементарних непогода или несрећ-
ним случајем (пожар, поплава, бујица, клизишта и сл.) у породич-
ном домаћинству у коме живи запослени, ако штета није надок-
нађена из одговарајућег осигурања, до висине просечне месечне 
зараде по запосленом у Републици Србији, без припадајућих по-
реза и доприноса.

2) Јубиларне награде, и то:
(1) за 10 година рада проведеног у радном односу, једна плата;
(2) за 20 година рада проведеног у радном односу, две плате;
(3) за 30 година рада проведеног у радном односу, три плате;
(4) за 35 година рада проведеног у радном односу, три и по 

плате;
(5) за 40 година рада проведеног у радном односу, у висини 

подтачке (4) ове тачке.
Изузетно, запослени који у календарској години  оствари 

право на отпремнину због одласка у пензију не може остварити 
право на јубиларну награду из става 1. тачке 2) подтачка (5) овог 
члана.

Платом у смислу става 1. тачка 2) овог члана сматра се про-
сечна месечна плата запосленог, односно запослених у установи, 
односно просечна зарада у Републици Србији према последњем 
објављеном податку републичког органа надлежног за статистику, 
у претходних 12 месеци који претходе месецу у којем се исплаћује 
јубиларна награда, у зависности шта је за запосленог повољније.

Висина помоћи у току године, у случајевима утврђеним у 
ставу 1. тачки 1) подтач. 1 –6. овог члана, признаје се на основу 
уредне документације, а највише до висине два неопорезована из-
носа предвиђена Законом о порезу на доходак грађана .

Члан 32.
Свим запосленима у установама културе на које се односи за-

кон о ауторским и сродним правима припада накнада, у складу са 
законом.

Члан 33.
Запосленима припада право на исплату годишње награде за 

Божићне празнике у једнаком износу.
О висини Божићне награде Влада и репрезентативни син-

дикати преговараће сваке године у поступку доношења предлога 
буџета Републике Србије, с тим да је износ најмање 10% просечне 
месечне зараде по запосленом у Републици Србији, према послед-
њем објављеном податку републичког органа надлежног за стати-
стику, која претходи исплати.

Деци запослених до 15 година старости припада право на 
пригодан поклон за Нову годину у складу с одлуком послодавца, 
до износа неопорезованог дела, најкасније до 31. децембра текуће 
године, уз претходно прибављено мишљење синдиката.

Послодавац може запосленим женама да обезбеди пригодан 
поклон за 8. март, у вредности до 5.000,00 динара, без пореза и 
доприноса, а у складу с финансијским могућностима.

Члан 34.
Уговорне стране приступају преговарању о висини основице 

и у том поступку договарају висину основице за обрачун и испла-
ту плата која се договара на одређено време, с тим што договорени 
период не може бити дужи од дванаест месеци.

Уговорне стране у поступку преговарања из става 1. овог 
члана разматрају могућност и потребу корекције коефицијента.

Основица за обрачун плата из става 1. овог члана договара се 
у току месеца новембра текуће године за наредну годину и то пре 
усвајања буџета Републике Србије.
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Члан 35.
Уколико се у току календарске године битно промене окол-

ности и претпоставке на основу којих је утврђена основица за 
обрачун плата, уговорне стране се могу споразумети о промени 
основице.

Иницијативу за преговоре покреће синдикат.
Учесници овог уговора се обавезују да преговоре започну у 

року од десет дана од дана покретања иницијативе, те да прего-
вори буду завршени у року од 30 дана од дана покретања иници-
јативе.

Члан 36.
Плата се исплаћује у два дела, и то: први део до петог у месе-

цу за претходни месец; други део до двадесетог у месецу за прет-
ходни месец.

Послодавац је дужан да запосленом, приликом сваке исплате 
плате, и накнаде плате, достави обрачун.

Члан 37.
Установе културе које остваре приходе који нису јавни при-

ходи, у смислу закона којим се уређују јавни приходи и расходи, 
могу увећати плате до висине оствареног прихода, а највише до 
30% по запосленом, у складу са законом.

Послодавац је дужан да у сагласности са репрезентативним 
синдикатима у установи донесе акт о критеријумима и мерилима 
за расподелу средстава из става 1. овог члана.

Члан 38.
Општим актом код послодавца може се уговорити, односно 

прописати могућност увећања плате из остварених прихода који 
нису јавни приходи у смислу закона којим се уређују јавни прихо-
ди и расходи (сопствених прихода установе) до 30%, у складу са 
законом.

Критеријуми за увећање плате из става 1. овог члана јесу:
1) квалитет обављеног посла;
2) благовременост обављеног посла;
3) обим извршеног посла;
4) други критеријуми утврђени општим актом код послодавца.
Саставни део одлуке о увећању плате из сопствених прихо-

да је и образложење испуњености критеријума предвиђених овим 
чланом.

VII. ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА

Члан 39.
Запосленом може престати радни однос код послодавца у 

складу са законом.
У случајевима престанка радног односа отказом уговора о 

раду од стране послодавца, послодавац је дужан да запосленог пи-
саним путем упозори на постојање разлога за отказ, у случајевима 
утврђеним законом.

Члан 40.
Послодавац не може да откаже уговор о раду запосленом за 

чијим радом је престала потреба, без његове сагласности, и то:
1) запосленој жени за време трудноће, породиљског одсуства 

и одсуства са рада ради неге детета, као ни жени са дететом до две 
године старости;

2) запосленом самохраном родитељу, осим ако остварује ре-
довне месечне приходе (издавање непокретности у закуп и сл.);

3) запосленом чије дете има тешки степен психофизичке 
ометености;

4) запослени који се стара о члану уже породице који је оме-
тен у развоју, има тешко телесно оштећење или болест услед које 
је потпуно или врло слабо покретан;

5) ако оба брачна друга раде у истој установи, једном од 
брачних другова не може престати радни однос;

6) запосленом мушкарцу који има најмање 30 година стажа 
осигурања и запосленој жени која има најмање 25 година стажа 
осигурања, осим ако испуњава један од услова за пензију, у складу 
са законом.

Чланом уже породице у смислу става 1. тачка 4) овог члана 
сматрају се: брачни друг, деца, браћа, сестре, родитељи, усвоји-
лац, усвојеник и старатељ.

Члан 41.
Приликом утврђивања програма решавања вишка запосле-

них послодавац примењује следеће критеријуме, по редоследу:
1. Рад остварен у радном односу

 
(1) за сваку годину времена проведеног у радном 
односу, укључујући стаж осигурања с увећаним 
трајањем 1 бод
(2) за сваку годину времена проведеног у радном 
односу, укључујући стаж осигурања с увећаним 
трајањем остварену у установи културе 0,35 бодова

2. Стручна спрема

 

(1) за високо образовање на студијама 
другог степена (основне академске студије, 
специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) и на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године 30 бодова
(2) за високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне 
студије), студијама у трајању од три године, 
образовање и специјалистичко образовање након 
средњег образовања 20 бодова
(3) са средњим образовањем у трајању од четири 
године 15 бодова
(4) за основно образовање, оспособљеност за рад 
у трајању од једне године, образовање за рад у 
трајању од две године или средње образовање у 
трајању од три године 10 бодова

3. Резултати рада

 
(1) однос према радним обавезама и пословима 
(реализација програма и задатака, долазак на 
посао, однос према другим запосленима) до 3 бода
(2) учествовање на такмичењима и остварени 
резултати до 3 бода

4. Имовно стање

 

(1) ако су укупна примања домаћинства по члану 
од 71 –100% просечне плате у Републици Србији, 
према последњем објављеном податку органа 
надлежног за статистику 2 бода
(2) ако су укупна примања домаћинства по члану 
од 51 –70% просечне плате у Републици Србији, 
према последњем објављеном податку органа 
надлежног за статистику 3 бода
(3) ако су укупна примања домаћинства по члану 
испод 50% просечне плате у Републици Србији, 
према последњем објављеном податку органа 
надлежног за статистику 5 бодова

5. Здравствено стање
 (1) особа с инвалидитетом друге категорије 5 бодова

(2) хронични и тешки болесници 3 бода
(3) запослени који болује од професионалне 
болести 3 бода

6. Број деце на редовном школовању
 (1) ако запослени има једно дете на школовању 1 бод

(2) ако запослени има два детета на школовању 3 бода
(3) ако запослени има троје и више деце на 
школовању 5 бодова

Резултати рада утврђују се на основу остварених учинака 
према утврђеним нормативима и стандардима рада.

Ако код послодавца нису утврђени нормативи и стандарди, 
резултати рада се утврђују на основу образложене оцене непо-
средног руководиоца засноване на елементима: квалитета обавље-
ног посла; самосталности у раду и иновација; ефикасности рада; 
односа према раду, радним задацима и средствима рада, као и ду-
жини неплаћених одсустава, а везано за извршавање послова рад-
ног места, плана рада и других показатеља.

Резултати рада из ст. 3. и 4.  овог члана утврђују се за период 
од годину дана.
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Ако запослени остварују једнаке резултате рада, примењује 

се допунски критеријум  – имовно стање запосленог.
Имовно стање запосленог се утврђује на основу:
1) оствареног прихода по члану заједничког породичног до-

маћинства по основу плате, других примања и прихода од имови-
не у последњој календарској години;

2) тржишне вредности непокретности коју у својини има за-
послени или члан његовог заједничког породичног домаћинства.

Приход и тржишна вредност непокретности, у смислу става 
7.  тачка 2) овог члана, утврђује се на основу документације, одно-
сно исправа надлежног органа.

Имовно стање запосленог утврђује комисија коју образује 
послодавац, уз учешће репрезентативних синдиката.

Предност има запослени са слабијим имовним стањем.
Ако запослени остварују једнаке резултате рада и имају јед-

нако имовно стање, примењују се следећи критеријуми, и то:
1) дужина радног односа, при чему предност има запослени 

са дужим радним односом;
2) здравствено стање запосленог и чланова његове уже поро-

дице, при чему предност има запослени, ако он или члан његове 
уже породице болује од тежег обољења, према налазу надлежног 
здравственог органа;

3) број деце на редовном школовању, при чему предност има 
запослени који има више деце на школовању.

Члан 42.
Запосленом за чијим је радом престала потреба, а коме није 

могло да се обезбеди друго право у складу са законом, може да 
престане радни однос под условом да му се претходно исплати 
отпремнина у висини која не може бити нижа од 1/3 плате запо-
сленог, односно 1/3 просечне плате по запосленом у Републици 
Србији, по последњем објављеном податку надлежног органа за 
статистику, за сваку навршену годину рада у радном односу код 
послодавца у складу са Законом о раду и програмом оснивача, или 
другим актом који се доноси у поступку решавања вишка запо-
слених.

Исплата отпремнине и других евентуалних заосталих прима-
ња врши се најкасније до дана престанка радног односа.

VIII. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 43.
Послодавац је дужан да запосленом обезбеди неопходне 

услове за безбедност и здравље на раду, у складу са законом, дру-
гим прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду и 
колективним уговором код послодавца.

Радна места са повећаним ризиком утврђују се актом о про-
цени ризика, у складу са законом.

Члан 44.
Директор, односно надлежни орган код послодавца установе 

одговоран је за спровођење безбедности и здравља на раду.
Директор је дужан да предузима и друге прописане мере о 

безбедности и здрављу на раду, у складу са законом и колектив-
ним уговором.

Члан 45.
Запослени има право да одбије да ради, под условима утврђе-

ним Законом о безбедности и здрављу на раду.

Члан 46.
Запослени који ради на радном месту са повећаним ризиком 

има право на посебне мере безбедности и здравља на раду, сра-
змерно степену опасности и штетности, утврђеним актом по про-
цени ризика, у складу са законом.

Члан 47.
Послодавац је дужан да запосленом, у складу са законом, 

Уговором, колективним уговором код послодавца и општим акти-
ма о безбедности и здрављу на раду, обезбеди коришћење средста-
ва и опреме личне заштите на раду.

Средства за спровођење програма мера о безбедности и здра-
вљу на раду утврђују се буџетом и годишњим програмом посло-
вања.

Члан 48.
Запослени мора бити упознат са мерама безбедности и здра-

вља на раду и својим правима и обавезама у погледу безбедности 
и здравља, односно мора бити упознат са употребом средстава и 
опреме за личну заштиту на пословима које ће обављати.

Члан 49.
Запослени код послодавца имају право да изаберу једног или 

више представника за безбедност и здравље на раду.
Најмање три представника запослених, које именује одбор 

репрезентативног синдиката, образују Одбор за безбедност и здра-
вље на раду (у даљем тексту: Одбор).

Послодавац који има 50 и више запослених дужан је да у Од-
бор именује најмање једног свог представника, тако да број пред-
ставника запослених буде већи за најмање један од броја представ-
ника послодавца.

Поступак избора и начин рада представника запослених и 
Одбора, број представника запослених код послодавца, као и њи-
хов однос са репрезентативним синдикатом уређује се колектив-
ним уговором код послодавца.

Члан 50.
Послодавац је дужан да представнику запослених, односно 

Одбору омогући:
1) увид у све акте који се односе на безбедност и здравље на 

раду;
2) да учествује у разматрању свих питања која се односе на 

спровођење безбедности и здравља на раду.
Послодавац је дужан да представника запослених, односно 

Одбор информише о свим подацима који се односе на безбедност 
и здравље на раду.

Члан 51.
Представник запослених, односно Одбор имају право:
1) да послодавцу дају предлоге о свим питањима која се од-

носе на безбедност и здравље на раду;
2) да захтевају од послодавца да предузме одговарајуће мере 

за отклањање или смањење ризика који угрожава безбедност и 
здравље запослених;

3) да захтевају вршење надзора од стране инспекције рада, 
ако сматрају да послодавац није спровео одговарајуће мере за бе-
збедност и здравље на раду.

Представник запослених, односно члан Одбора, има право да 
присуствује инспекцијском надзору.

Члан 52.
Послодавац је дужан да представника запослених, односно 

Одбор упозна:
1) са налазима и предлозима или предузетим мерама инспек-

ције рада;
2) са извештајима о повредама на раду, професионалним обо-

љењима и обољењима у вези са радом и о предузетим мерама за 
безбедност и здравље на раду;

3) о предузетим мерама за спречавање непосредне опасности 
по живот и здравље.

Члан 53.
Послодавац и представник запослених, односно Одбор и 

синдикат, дужни су да међусобно сарађују о питањима безбедно-
сти и здравља на раду, у складу са законом, Уговором и другим 
прописима.

Члан 54.
Послодавац је дужан да под једнаким условима колективно 

осигура запослене за случај смрти, последица незгоде, професи-
оналног обољења, повреде на раду и губитка радне способности.

Послодавац је у обавези да пре склапања уговора о осигу-
рању прибави сагласност репрезентативних синдиката код посло-
давца.

Послодавац је дужан да обезбеди систематски преглед за за-
послене једном у две године.

Изузетно, послодавац је дужан да обезбеди систематски пре-
глед за запослене на радном месту са повећаним ризиком најмање 
једном годишње.
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Члан 55.
Запослени има право на накнаду штете због повреде на раду 

или професионалног обољења насталог на раду код послодавца 
и у случају да уговор о осигурању, по истеку, није продужен из 
објективних или субјективних разлога.

Постојање и висина штете и како се надокнађује утврђује се, 
у складу са законом.

IX. МИРНО РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 56.
Мирно решавање радних спорова врши се на начин и по по-

ступку утврђеним законом

X. ПРАВО НА ШТРАЈК

Члан 57.
При организовању и спровођењу штрајка синдикати морају 

водити рачуна о остваривању Уставом загарантованих слобода и 
права других.

Штрајком се не сме угрозити право на живот, здравље и лич-
ну сигурност.

Члан 58.
Штрајк се мора најавити у складу са законом.
У одлуци којом се најављује штрајк морају се назначити 

штрајкачки захтеви, место, дан и време штрајка, као и подаци о 
штрајкачком одбору.

Члан 59.
Штрајкачки одбор руководи штрајком, прати да ли се штрајк 

одвија у складу са законом, упозорава надлежне органе на поку-
шаје спречавања и ометања штрајка, контактира са надлежним ор-
ганима и врши друге послове.

Послодавац је дужан да размотри сваку иницијативу штрај-
качког одбора за мирно решавање испостављених штрајкачких 
захтева и да на њу одговори на начин на који је иницијатива упу-
ћена.

Члан 60.
Уколико послодавац не испуни обавезе према запосленима у 

роковима и на начин утврђен законом и овим уговором, синдикат 
може донети одлуку о штрајку.

Члан 61.
Због учествовања у штрајку, организованом у складу са зако-

ном и овим уговором, запослени не могу бити стављени у непово-
љан положај.

Организовање штрајка или учешће у штрајку, у складу са за-
коном и овим уговором, не представља повреду радне обавезе.

Послодавац не може предузимати мере принуде ради оконча-
ња штрајка организованог у складу са законом и овим уговором, 
нити предвидети повољнију плату или друге повољније услове 
рада за запослене који не учествују у штрајку.

XI. ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 62.
Запослени је дужан да поштује радне обавезе у складу са за-

коном и општим актом код послодавца.
Запослени је дужан да поштује радну дисциплину, у складу 

са законом и актом послодавца којим се уређује радна дисциплина.

Члан 63.
У случају отказа уговора о раду због непоштовања радних 

обавеза и радне дисциплине, послодавац је дужан да запосленог у 
писаној форми упозори на постојање разлога за отказ.

Пре давања отказа из става 1. овог члана, послодавац је ду-
жан да размотри приложено мишљење репрезентативног синдика-
та, у складу са законом.

Члан 64.
Запосленом се може изрећи мера привременог удаљења са 

рада уколико је учинио повреду радне обавезе којом је угроже-
на имовина вредности веће од три просечне плате у Републици 

Србији, према последњем објављеном податку републичког орга-
на надлежног за статистику.

XII. НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 65.
Запослени је дужан да накнади штету коју је проузроковао на 

раду и у вези са радом, у складу са законом.
На захтев запосленог и уз претходно прибављено мишљење 

синдиката чији је запослени члан, комисија из става 4. овог члана, 
може да утврди смањење обавезе запосленог по основу настале 
штете и начину исплате, уколико би исплата штете запосленог до-
вела у тежак материјални положај.

Послодавац је дужан да запосленом накнади штету коју пре-
трпи на раду и у вези са радом, у складу са законом и општим 
актом послодавца.

Постојање штете, њену висину, околности под којима је на-
стала, ко је штету проузроковао и како се надокнађује, утврђује 
посебна трочлана комисија коју образује послодавац у сарадњи са 
синдикатом.

XIII. УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА

Члан 66.
Поступак предлагања чланова управног одбора и надзорног 

одбора из реда запослених води репрезентативни синдикат код по-
слодавца, у складу са законом.

Члан 67.
Послодавац је дужан да обезбеди:
1) председнику репрезентативног синдиката или овлашћеном 

представнику репрезентативног синдиката код послодавца прису-
ствовање седницама управног одбора на којима се разматрају пи-
тања од значаја за материјални и социјални положај запослених;

2) у поступку доношења општих аката којима се утврђују 
права запослених, затражи мишљење репрезентативног синдиката 
на нацрте, односно предлоге аката, као и да на поднети писмени 
захтев репрезентативног синдиката, достави том синдикату обаве-
штење или мишљење о примени општег акта који је од утицаја на 
материјални, економски и социјални положај запослених.

Члан 68.
Репрезентативном синдикату се уручују позиви с материјали-

ма ради присуствовања седницама управног одбора на којима се 
разматрају мишљења, предлози, иницијативе и захтеви синдиката.

Ставове репрезентативног синдиката, достављене пре или на 
самој седници, управни одбор дужан је да размотри пре доношења 
одлуке, да о њима заузме став и о томе их писано извести.

Члан 69.
Послодавац је дужан да на захтев синдиката обавештава син-

дикат о питањима из своје надлежности, која су од битног значаја 
за економски и социјални положај запослених, и то:

1) о пријему и престанку радног односа запослених у устано-
ви за период од шест месеци пре подношења захтева;

2) о стању безбедности и здрављу запослених на раду;
3) о исплаћеним просечним платама;
4) о реализацији програма, као и о плановима за наредну го-

дину;
5) о приходима оствареним ван буџета (спонзорство, донаци-

је, сопствени приходи), и о њиховом трошењу.

Члан 70.
Послодавац је дужан да без накнаде трошкова, обезбеди сле-

деће услове за рад синдиката, и то:
1) коришћење одговарајуће просторије за редован рад и са-

станке синдиката;
2) административну и техничку помоћ (умножавање и копи-

рање материјала, коришћење телефона, телефакса, рачунске опре-
ме послодавца);

3) одбијање износа синдикалне чланарине од плате запосле-
ног и уплату на одговарајуће рачуне синдиката, у складу са стату-
том синдиката, и друге уплате на рачун синдиката;

4) израду завршног рачуна синдикалне организације;
5) да врши обраду података о уплати синдикалне чланарине 

и даје на увид синдикалном руководству.
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Послодавац обезбеђује употребу службеног возила или дру-

гог одговарајућег превозног средства, са плаћеним трошковима за 
одлазак на састанке, семинаре и сл., у складу с могућностима.

Члан 71.
Синдикати су дужни да свој рад организују тако да се не оме-

та редован рад и функционисање установе и да се не ремети про-
писана радна дисциплина.

Члан 72.
Представнику репрезентативног синдиката, који је изабран 

на функцију вишег нивоа синдикалног организовања мирује рад-
ни однос код послодавца, уколико је засновао радни однос у том 
синдикату ради обављања синдикалне функције.

Послодавац је обавезан да функционере синдиката по истеку 
функције врати на послове које су обављали пре избора, односно 
на одговарајуће радно место.

Члан 73.
Послодавац је дужан да председнику  – поверенику синдика-

та, који обављају послове свог радног места, споразумно обезбеди 
утврђен број плаћених часова месечно за обављање његове функ-
ције, у складу са законом.

Уколико послодавац није у могућности да председника  – по-
вереника репрезентативног синдиката код послодавца ослободи 
радних обавеза, дужан је да му исплаћује месечну плату увећану 
за 12% од основне плате увећане за минули рад, у складу с овим 
уговором. 

Члан 74.
Послодавац не може да откаже уговор о раду, нити на други 

начин стави у неповољан положај (распоређивање на друге мање 
плаћене послове, распоређивање у другу организациону целину, 
упућивање на рад у друго место рада, упућивање на рад код другог 
послодавца, проглашавање технолошким вишком) представника 
запослених (председник синдикалне организације, синдикалне 
подружнице, синдикални повереник, чланови органа синдиката, 
председник окружног, градског, покрајинског и републичког одбо-
ра) за време обављања функције и по престанку функције, у скла-
ду са законом, док је у радном односу код послодавца.

У случају давања отказа уговора о раду запосленом из става 
1. овог члана послодавац је дужан да затражи мишљење комисије 
из члана 77. овог уговора.

XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 75.
Овај уговор се закључује на период од три године.
Стране потписнице се обавезују да ће овај уговор примењи-

вати у доброј намери и на начелима социјалног партнерства и ко-
лективног преговарања.

Члан 76.
Уговорне стране су сагласне да се измене и допуне овог уго-

вора могу вршити у следећим случајевима, и то:
1) ако наступе околности које онемогућавају његово спрово-

ђење;
2) због измена, односно допуна прописа и ако су одредбе 

овог уговора у супротности са одредбама тих прописа;
3) ако једна од уговорних страна утврди да овај уговор из 

других оправданих разлога треба мењати.

Члан 77.
За праћење примене, спорна питања и тумачење одредаба 

уговора надлежна је комисија која се формира на предлог учесни-
ка, а сачињавају је по три представника учесника овог уговора.

Комисија је обавезна да учесницима сваких шест месеци до-
ставља извештај о примени овог уговора.

Члан 78.
Поступак за измене и допуне уговора може покренути сваки 

од учесника, уз обавезу обавештавања другог учесника писаним 
путем.

Учесници се обавезују да ће приступити преговорима о изме-
нама или допунама уговора у року од 15 дана од дана подношења 
предлога.

Члан 79.
Уколико на дан ступања на снагу уговора није коначно одлу-

чено о правима, обавезама и одговорностима запослених, приме-
ниће се одредбе овог уговора, ако је то повољније за запосленог.

Члан 80.
Овај уговор сматра се закљученим када га потпишу пред-

ставници уговорних страна, а ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 11-12479/2021
У Београду, 30. децембра 2021. године

За Самостални синдикат културе Србије
Председник,

Драган Ђорђевић, с.р.
За ГС културе, уметности и медија „Независност”

Председник,
Дарко Шпер, с.р.

За Конфедерацију слободних синдиката,
Председник Повереништва за културу,

Смиљана Стокић, с.р.
За Владу

Потпредседница Владе и министар,
Маја Гојковић, с.р.
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На основу члана 68. став 3. 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), 

EL FARO DOO Београд  – Савски венац, Jездићева 5, Београд, објављује малопродајне цене дуванских прерађевина, које важе од 
наредног дана од објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ

Ред. 
бр. Увозник Врста дуванске прерађевине Марка дуванске прерађевине Паковање

Малопродајна цена  (у динарима )
по  јед. мере (паклица) по паковању

1. EL FARO DOO цигарета  Silver Arrow Blue 20 ком. 350,00 350,00
2. EL FARO DOO цигарета  Sillver Arrow Red Full Flavour 20 ком. 350,00 350,00

Ове малопродајне цене објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

Директор,
Саша Рељић, с.р.
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ВАЉЕВО
На основу члана 32. став 1. тачка 9) и члана 66. став 3. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 
 – др. закон, 101/16  – др. закон, 47/18 и 111/21  – др. закон), члана 
24. став 3. и члана 30. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 37. став 1. тачка 13) Ста-
тута града Ваљева („Службени гласник града Ваљева”, број 5/19),

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 28. децембра 
2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању директора Јавног комуналног предузећа 
„Видрак”, Ваљево

I
Именује се Ксенија Бадем, дипломирани инжењер пејзажне 

архитектуре и хортикултуре из Ваљева, за директора Јавног кому-
налног предузећа „Видрак”, Ваљево, на период од четири године.

II
Именована је дужна да ступи на функцију у року од осам 

дана од дана објављивања решења о именовању у „Службеном 
гласнику Републике Србије”.

III
Ово решење је коначно. 

IV
Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Срби-

је”, „Службеном гласнику града Ваљева” и на званичној интернет 
страници града Ваљева.

Образложење

Правни основ за доношење овог решења садржан je у члану 
32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, 83/14  – др. закон, 101/16  – др. закон, 47/18 и 
111/21  – др. закон), члану 24. став 3. и члану 30. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и чла-
ну 37. став 1. тачка 13) Статута града Ваљева („Службени гласник 
града Ваљева”, број 5/19).

Чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи 
прописано је да скупштина општине именује и разрешава управ-
ни и надзорни одбор, директоре јавних предузећа, установа, ор-
ганизација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове 
статуте, у складу са законом а чланом 66. став 3. истог Закона про-
писано је да се одредбе овог закона које се односе на скупштину 
општине примењују се на градску скупштину.

Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима прописано 
је да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне 
самоуправе именује орган одређен статутом локалне самоуправе, 
на период од четири године, а на основу спроведеног јавног кон-
курса. Чланом 30. истог закона прописано је да се директор јавног 
предузећа именује након спроведеног јавног конкурса.

Чланом 37. став 1. тачка 13) Статута града Ваљева прописано 
је да Скупштина града именује и разрешава надзорни одбор, ди-
ректора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут 
јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом 
и оснивачким актом.

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 22. октобра 
2021. године донела је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за 
избор директора Јавног комуналног предузећа „Видрак”, Ваљево. 
Јавни конкурс за избор директора ЈКП „Видрак”, Ваљево обја-
вљен је у „Службеном гласнику РС”, број 101 од 27. октобра 2021. 
године, „Службеном гласнику града Ваљева”, број 25/21, дневном 
листу Политика и на интернет страници града Ваљева.

Рок за подношење пријава трајао је 30 дана од дана објављи-
вања огласа о јавном конкурсу у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

Јавни конкурс спровела је Комисија за спровођење конкурса 
за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Ваљево 
(„Службени гласник града Ваљева”, број 24/21).

По истеку рока за подношење пријава а на основу изнетих 
доказа у пријави на конкурс, Комисија је саставила Списак кан-
дидата који испуњавају услове за спровођење изборног поступка 
за директора ЈКП „Видрак”, Ваљево. Списак се састоји од једног 
кандидата и то:

1. Ксенија Бадем, дипломирани инжењер пејзажне архитек-
туре и хортикултуре

У изборном поступку Комисија је извршила проверу и оцењи-
вање стручне оспособљености кандидата, утврдила и бројчано ис-
казала резултат кандидата, израчунавањем његове просечне оцене, 
према мерилима прописаним Уредбом о мерилима за именовање 
директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16).

Након спроведеног изборног поступка у коме је учествовао 
један кандидат, Комисија је Градском већу града Ваљева достави-
ла Ранг-листу кандидата за избор директора ЈКП „Видрак”, Ваље-
во број 06-170/2021-01/1 од 20. децембра 2021. године и Записник 
о спроведеном изборном поступку број 06-170/2021-01/1 од 20. 
децембра 2021. године.

На основу достављене Ранг-листе кандидата за избор дирек-
тора ЈКП „Видрак”, Ваљево, Градско веће града Ваљева утврдило 
је предлог решења о именовању Ксеније Бадем, за директора ЈКП 
„Видрак”, Ваљево.

У складу са чланом 41. став 4. Закона о јавним предузећима 
акт о именовању директора је коначан.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се 
поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана од 
дана достављања Решења.

Број 112-1050/2021-01/1
У Ваљеву, 28. децембра 2021. године

Скупштина града Ваљева
Председник,

проф. др Снежана Ракић, с.р.

44
ВЛАСОТИНЦЕ
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној са-

моуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14  – др. закон, 
101/16  – др. закон и 47/18), члана 40. став 1. тачка 12. Статута 
општине Власотинце, („Службени гласник града Лесковца”, број 
6/19) и предлога Комисије за спровођење јавног конкурса за избор 
директора јавних предузећа, која је формирана Решењем Скуп-
штине општине Власотинце 01 број 06-20-26/2021 од 19. марта 
2021. године,

Скупштина општине Власотинце на наставку 10. седнице 
Скупштине од 22. децембра 2021. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

по јавном конкурсу за избор кандидата за именовање 
директора ЈКП „Комуналац”, Власотинце, чији је 

оснивач општина Власотинце

I
Не врши се именовање директора ЈКП „Комуналац”, Вла-

сотинце чији је оснивач општина Власотинце по спроведеном 
јавном конкурсу за именовање директора ЈКП „Комуналац”, Вла-
сотинце на период од четири године, 01 број 06-84-8/2021 који је 
објављен у „Службеном гласнику РС”, број 96 од 8. октобра 2021. 
године, због тога што пријављени кандидат уз пријаву на конкурс 



12. јануар 2022. Број 3 35
није доставио све потребне доказе таксативно наведене у Огласу о 
јавном конкурсу.

II
Нови јавни конкурс за именовање директора ЈКП „Комуна-

лац”, Власотинце спровешће се на начин и по поступку прописа-
ним Законом о јавним предузећима.

III
Диспозитив решења објавити у „Службеном гласнику Репу-

блике Србије” и „Службеном гласнику града Лесковца”, а решење 
са образложењем доставити учеснику конкурса.

IV
Ово решење је коначно. Против овог решења може се покре-

нути управни спор код Управног суда у Београду у року од 30 дана 
од дана пријема решења.

01 број 06-107-14/2021
У Власотинцу, 22. децембра 2021. године

Скупштина општине Власотинце
Председник,

Милан Јовић, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној са-

моуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14  – др. закон, 
101/16  – други закон и 47/18), члана 40. став 1. тачка 12. Статута 
општине Власотинце („Службени гласник града Лесковца”, број 
6/19) и предлога Комисије за спровођење јавног конкурса за избор 
директора јавних предузећа која је формирана Решењем Скупшти-
не општине Власотинце 01 број 06-20-26/2021 од 19. марта 2021. 
године, 

Скупштина општине Власотинце на наставку 10. седнице 
Скупштине од 22. децембра 2021. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

по јавном конкурсу за избор кандидата за именовање 
директора ЈКП „Водовод”, Власотинце, чији је оснивач 

општина Власотинце

I
Не врши се именовање директора ЈКП „Водовод”, Власотин-

це чији је оснивач општина Власотинце по спроведеном јавном 
конкурсу за именовање директора ЈКП „Водовод”,  Власотинце, 
на период од четири године, 01 број 06-84-9/2021 који је објављен 
у „Службеном гласнику РС”, број 96 од 8. октобра 2021. године, 
због тога што пријављени кандидат уз пријаву на конкурс није до-
ставио све потребне доказе таксативно наведене у oгласу о јавном 
конкурсу.

II
Нови јавни конкурс за именовање директора ЈКП „Водовод”, 

Власотинце спровешће се на начин и по поступку прописаним За-
коном о јавним предузећима.

III
Диспозитив решења објавити у „Службеном гласнику Репу-

блике Србије” и „Службеном гласнику града Лесковца”, а решење 
са образложењем доставити учеснику конкурса.

IV
Ово решење је коначно. Против овог решења може се покре-

нути управни спор код Управног суда у Београду у року од 30 дана 
од дана пријема решења.

01 брoj 06-107-15/2021
У Власотинцу, 22. децембра 2021. године

Скупштина општине Власотинце
Председник,

Милан Јовић, с.р. 
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ЧАЈЕТИНА
На основу члана 24. став 3. Закона о  јавним предузећима 

(„Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тач-
ка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07 и 47/18) и  члана 40. став 1. тачка 12. Статута општине Ча-
јетина („Службени лист општине Чајетина”, број  2/19), 

Скупштина општине Чајетина, на седници одржаној 27. де-
цембра 2021. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању директора Јавног комуналног предузећа 
„Водовод Златибор”   

I
Миломир Туцовић из Чајетине, дипломирани економиста, 

именује се за директора Јавног комуналног предузећа „Водовод 
Златибор”, на мандатни период од четири године.

II
Именовани кандидат из тачке I. овог решења је дужан да сту-

пи на рад у року од осам дана од дана објављивања решења о име-
новању у „Службеном гласнику Републике Србије”.

III
Решење  објавити у „Службеном гласнику Републике Срби-

је”, „Службеном листу општине Чајетина” и на интернет страници 
општине Чајетина.

Образложење

Скупштина општине Чајетина на седници одржаној 27. де-
цембра 2021. године донела је Одлуку о спровођењу јавног кон-
курса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Во-
довод Златибор” („Службени лист општине Чајетина”, број 9/21).

Оглас о јавном конкурсу објављен је у „Службеном гласнику 
РС”, број 109 од 19. новембра 2021. године, у дневном листу „Ве-
черње новости”, као и на званичној интернет презентацији општи-
не Чајетина. Рок за достављање пријава био је 19. децембар.

Огласом о јавном конкурсу, између осталог, утврђени су 
услови за избор директора и докази који се достављају уз пријаву.

Комисија за именовање директора јавних предузећа именова-
на решењем Скупштине општине Чајетина број 02-66/20-01 од 27. 
августа 2020. године, утврдила је да је у року утврђеним јавним 
конкурсом пристигла једна благовремена и потпуна пријава.

Законом о јавним предузећима прописано је да директора 
јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе 
именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, на 
период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса.

Према члану 32. Закона о локалној самоуправи, Скупшти-
на општине именује директоре јавних предузећа, а иста одредба 
предвиђена је Статутом општине Чајетина.

Скупштина општине Чајетина, донела је Одлуку о спровође-
њу јавног конкурса за именовање директора овог јавног предузећа 
и именовала комисију за именовање директора.

На основу објављеног јавног конкурса у дневним новина-
ма „Вечерње новости”, „Службеном гласнику Републике Србије” 
и сајту општине Чајетина, у остављеном року пријаву је поднео 
само један кандидат и то Миломир Туцовић из Чајетине. Комисија 
за именовање директора сачинила је записник о спроведеном по-
ступку и утврдила Ранг-листу кандидата који испуњавају услове и 
констатовала да Миломир Туцовић испуњава услове за именовање 
и предложила скупштини да се овај кандидат именује за директора.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно. Про-
тив овог решења може се покренути Управни спор пред  Управ-
ним судом у Београду у року од 30 дана од дана достављања.

Број 02-179/2021-01
У Чајетини, 27. децембра 2021. године

Скупштина општине Чајетина
Председник,

Арсен Ђурић, с.р.
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СОМБОР
На основу члана 41. став 3. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) члана 47. Одлуке о 
промени оснивачког акта ЈКП „Водоканал”, Сомбор („Службени 
лист града Сомбора”, бр. 25/16 и 5/17) и члана 39. Статута града 
Сомбора („Службени лист града Сомбора”, број 2/19),

Скупштина града Сомбора, на 14. седници одржаној 25. но-
вембра 2021. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању директора ЈКП „Водоканал”, Сомбор

1. Јасмина Бобић из Сомбора, Каменка Гагрчина 21, именује 
се за директора ЈКП „Водоканал”,  Сомбор, на мандатни период од 
четири године.

2. Именована Јасмина Бобић, дужна је да ступи на рад у року 
од осам дана од дана објављивања Решења о именовању у „Слу-
жбеном гласнику Републике Србије”.

3. Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Ср-
бије”, „Службеном листу града Сомбора” и на званичној интернет 
презентацији града Сомбора.

Образложење

Скупштина града Сомбора је на 12. седници одржаној 17. 
септембра 2021. године. донела Одлуку о спровођењу Jавног кон-
курса за именовање директора ЈКП „Водоканал”, Сомбор. Јавни 
конкурс за именовање директора ЈКП „Водоканал”, Сомбор обја-
вљен је у „Службеном гласнику Републике Србије”, 24. септембра 
2021. године. Рок за подношење пријава био је 30 дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”  – до 25. 
октобра 2021. године.

Комисија за спровођење конкурса за именовање директора 
ЈКП „Водоканал”, Сомбор је по истеку рока констатовала да је 
на јавни конкурс за избор директора ЈКП „Водоканал”, Сомбор 
благовремено поднета једна пријава. На основу увида у доказе о 
испуњености прописаних услова за именовање директора, Коми-
сија је на седници од 3. новембра 2021. године саставила списак 
кандидата који испуњавају услове за именовање директора ЈКП 
„Водоканал”, Сомбор.

Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања кандидата 
утврђених у члану 34. Закона о јавним предузећима, Комисија је 
спровела изборни поступак.

На основу изборног поступка, Комисија је на седници одр-
жаној 16. новембра 2021. године утврдила Ранг-листу кандидата 
за именовање директора ЈКП „Водоканал”, Сомбор са бројчано 
исказаним и утврђеним резултатима, која је заједно са записником 
достављена Одељењу за комуналне делатности, имовинско-прав-
не и стамбене послове, ради припреме предлога акта о именовању 
директора ЈКП „Водоканал”, Сомбор.

На основу достављеног записника Комисије са седнице одр-
жане 16. новембра 2021. године, утврђен је предлог да се за дирек-
тора ЈКП „Водоканал”, Сомбор на период од четири године име-
нује Јасмина Бобић из Сомбора, Каменка Гагрчина 21.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно. Про-
тив овог решења може се покренути управни спор пред Управним 
судом у Београду у року од 30 дана од дана достављања.

Број 02-252/2021-I
У Сомбору, 25. новембра 2021. године

Председник Скупштине, 
Зоран Рус, с.р.
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ЧАЧАК
На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 54. став 1. тачка 11. 
Статута града Чачка („Службени лист града Чачка”, број 6/19) и 
члана 35. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа 
за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште 
и путеве „Градац”, Чачак са Законом о јавним предузећима („Слу-
жбени лист града Чачка”, број 22/16), 

Скупштина града Чачка, на седници одржаној 28. и 29. де-
цембра 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању вршиоца дужности директора Јавног 
предузећа за урбанистичко и просторно планирање, 

грађевинско земљиште и путеве „Градац”, Чачак

I
Именује се Милан Бојовић, дипл. економиста из Чачка, за 

вршиоца дужности директора Јавног предузећа за урбанистичко и 
просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац”, 
Чачак, до именовања директора по спроведеном јавном конкурсу, 
на период који не може бити дужи од једне године.

II
Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је.

III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”, „Службеном листу града Чачка” и на интернет страници 
града Чачка.

Образложење

Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 52. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 
88/19), члану 54. став 1. тачка 11. Статута града Чачка („Службени 
лист града Чачка”, број 6/19) и члану 35. Одлуке о усклађивању 
оснивачког акта Јавног предузећа за урбанистичко и просторно 
планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац”, Чачак са 
Законом о јавним предузећима („Службени лист града Чачка”, 
број 22/16). Чланом 52. став 1. Закона о јавним предузећима про-
писано је да се вршилац дужности директора може именовати до 
именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном 
конкурсу, чланом 54. став 1. тачка 11. Статута града Чачка пропи-
сано је да Скупштина града именује и разрешава директоре јавних 
предузећа чији је оснивач, у складу са законом, а чланом 35. Одлу-
ке о оснивању предузећа прописано је да Скупштина града може 
именовати вршиоца дужности директора до именовања директора 
Јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу. 

Комисија за кадрове и мандатно-имунитетска питања је, на 
седници одржаној 27. децембра 2021. године, предложила да се за 
вршиоца дужности директора овог предузећа именује Милан Бо-
јовић, дипл. економиста, јер је Небојша Јелушић, досадашњи ди-
ректор предузећа поднео оставку. 

Комисија је закључила да предложи Скупштини да донесе 
Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Градац” 
како би се обезбедио континуитет у обављању делатности за које 
је предузеће основано а Скупштина града је на седници одржаној 
28. и 29. децембра 2021. године именовала Милана Бојовића из 
Чачка, за вршиоца дужности директора. 

Број 06-216/2021-I
У Чачку, 28. и 29. децембра 2021. године

Скупштина града Чачка
Председник,

Игор Трифуновић, с.р.
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На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 54. став 1. тачка 11. Статута 
града Чачка („Службени лист града Чачка”, број 6/19) и члана 63. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа 
за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац”, Мрчајевци са Законом о јавним предузећима („Службени лист града Чачка”, број 
22/16), 

Скупштина града Чачка, на седници одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца 
„Моравац”, Мрчајевци

I
Именује се Срђан Бошковић, дипл. инж. информатике из Ракове, за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за 

водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац”, Мрчајевци, до именовања директора по спроведеном јавном конкурсу, на период који 
не може бити дужи од једне године.

II
Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је.

III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”, „Службеном листу града Чачка” и на интернет страници града 

Чачка.

Образложење

Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 
88/19), члану 54. став 1. тачка 11. Статута града Чачка („Службени лист града Чачка”, број 6/19) и члану 63. Одлуке о усклађивању осни-
вачког акта Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац”, Мрчајевци са Законом о јавним предузећи-
ма („Службени лист града Чачка”, број 22/16). Чланом 52. став 1. Закона о јавним предузећима прописано је да се вршилац дужности ди-
ректора може именовати до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу, чланом 54. став 1. тачка 11. Статута 
града Чачка прописано је да Скупштина града именује и разрешава директоре јавних предузећа чији је оснивач, у складу са законом, а 
чланом 63. став 1. Одлуке о оснивању предузећа прописано је да Скупштина града може именовати вршиоца дужности директора до 
именовања директора Јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу. 

Комисија за кадрове и мандатно-имунитетска је предложила да се за вршиоца дужности директора овог предузећа именује Срђан 
Бошковић, дипл. инж. информатике из Ракове, јер је Миодрагу Јаћимовићу, досадашњем директору Предузећа престао радни однос 21. 
децембра 2021. године, због одласка у пензију.

Комисија је, на седници одржаној 27. децембра 2021. године, закључила да предложи Скупштини да донесе Решење о именовању 
вршиоца дужности директора ЈКП „Моравац”, Мрчајевци како би се обезбедио континуитет у обављању делатности за које је предузеће 
основано, а Скупштина града је на седници одржаној 28. и 29. децембра 2021. године именовала Срђана Бошковића из Ракове, за врши-
оца дужности директора. 

Број 06-216/2021-I
У Чачку, 28. и 29. децембра 2021. године

Скупштина града Чачка
Председник,

Игор Трифуновић, с.р.


