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На основу чл. 15. и 22. Закона о објављивању закона и других прописа и аката („Службени гласник РС”, број 45/13) и члана 248. 
став 3. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12  – пречишћен текст), даје се

И С П РА В К А

Одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

У Одлуци о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију („Службени гласник РС”, број 130/21), врши се исправка 
која гласи:

 – у Глави ⅠⅤ речи: „Гордана Станисављевић Кирћански, судијски помоћник у Вишем суду у Зрењанину”, замењују се речима: „Гор-
дана Станисављев Кирћански, судијски помоћник у Вишем суду у Зрењанину”.

03 број 02-2280/21
У Београду, 19. јануара 2022. године

 – Из Народне скупштине Републике Србије

ВЛ А Д А
198

На основу члана 5. став 3. и члана 7. став 4. Закона о контро-
ли државне помоћи („Службени гласник РС”, број 73/19) и чла-
на 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – 
УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

о условима и критеријумима усклађености државне 
помоћи у области јавног информисања

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет 

Члан 1.
Овом уредбом ближе се уређују услови и критеријуми ускла-

ђености државне помоћи за финансирање услуге јавног медијског 
сервиса, финансирање производње медијских садржаја који имају 
за циљ остваривање јавног интереса у области јавног информиса-
ња (у даљем тексту: област јавног информисања) и за организо-
вање и учешће на стручним научним и пригодним скуповима као 
и унапређивање професионалних и етичких стандарда у области 
јавног информисања. 

Примена

Члан 2.
Одредбе ове уредбе не примењују се на државну помоћ која 

је условљена:
1) извезеним количинама, оснивањем и радом дистрибуци-

оне мреже у иностранству или осталим текућим трошковима ко-
рисника државне помоћи који су  директно повезани са извозном 
делатношћу;

2) давањем предности коришћењу домаће робе у односу на 
увезену робу;

3) обавезом корисника државне помоћи да користи робу која 
је произведена у Републици Србији или услуге које су пружене у 
Републици Србији;

4) ограничавањем корисника државне помоћи да користи ре-
зултате истраживања, развоја и иновација у Републици Србији;

5) обавезом корисника државне помоћи да има седиште или 
представништво у Републици Србији, осим у тренутку исплате др-
жавне помоћи.

Изрази употребљени у овој уредби имају значење одређено 
законом и подзаконским актима којима се уређује контрола држав-
не помоћи.

Усклађеност државне помоћи

Члан 3.
Државна помоћ у области јавног информисања  усклађена је 

са правилима о додели државне помоћи ако испуњава све услове и 
критеријуме из ове уредбе.

Државна помоћ у области јавног информисања усклађена је 
ако се додељује учеснику на тржишту који се не налази у поступ-
ку повраћаја државне или de minimis помоћи, као и учесницима 
на тржишту који нису били у тешкоћама у смислу Уредбе о усло-
вима и критеријумима усклађености државне помоћи за санацију 
и реструктуирање учесника на тржишту у тешкоћама („Службени 
гласник РС”, број 62/21) на дан 31. децембар 2019. године.

Увек неусклађена државна помоћ

Члан 4.
Државна помоћ је увек неусклађена ако се додељује за ри-

јалити програмске садржаје у смислу прописа којим се уређује 
заштита права малолетника у области пружања медијских услуга, 
као и друге програмске садржаје који обухватају или потенцијално 
могу обухватити: насиље и његове последице, сексуално насиље, 
наго људско тело и сексуалност, осим у образовне сврхе, застра-
шујуће сцене, злоупотребу опојних дрога, дувана, алкохола и дру-
гих штетних супстанци, дискриминаторно поступање, опасно и 
непристојно понашање.

II. КРИТЕРИЈУМИ УСКЛАЂЕНОСТИ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ У 
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Допринос остваривању јавног интереса у области јавног 
информисања

Члан 5.
Државна помоћ у области јавног информисања усклађена је 

ако доприноси остваривању јавног интереса у области јавног ин-
формисања у складу са прописима којима се уређује јавно инфор-
мисање и медији као и јавни медијски сервис. 
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III. УСЛОВИ УСКЛАЂЕНОСТИ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНОГ МЕДИЈСКОГ СЕРВИСА 

Поверавање обавезе обављања услуге јавног медијског 
сервиса 

Члан 6.
Државна помоћ усклађена је ако је обавеза обављања услуге 

јавног медијског сервиса поверена одговарајућим правним актом 
(у даљем тексту: акт о поверавању).

Акт о поверавању нарочито садржи:
1) обавезу oбављања услуге јавног медијског сервиса,
2) јасно одређене послове јавног медијског сервиса,
3) услове за одређивање начина финансирања односно виси-

не накнаде за обављање услуге јавног медијског сервиса,
4) поступање са прекомерном накнадом,
5) успостављен независан надзор над обављањем услуге јав-

ног медијског сервиса и извршењем обавеза из акта о поверавању.

Обезбеђивање средстава за обављање услуге јавног медијског 
сервиса

Члан 7.
За обављање поверене услуге јавног медијског сервиса сред-

ства  могу се обезбедити из јавних прихода (single funding), од-
носно у комбинацији са приходима од комерцијалних активности 
(dual funding).

Износ средстава за обављање услуге јавног медијског серви-
са одговара додатним трошковима које пружалац услуге у нормал-
ним тржишним околностима не би имао у спровођењу поверених 
активности.

Транспарентност

Члан 8.
Ако пружалац услуге јавног медијског сервиса обавља и ко-

мерцијалне делатности, дужан је да их јасно раздвоји у својим 
програмским  и финансијским актима.

Раздвајање јавних од комерцијалних услуга у финансијским 
актима представља обавезу вођења одвојених рачуна за сваку де-
латност појединачно у складу са прописима о рачуноводству и ре-
визији, да би се имао јасан увид да нема прекомерне накнаде за 
обављање услуге јавног медијског сервиса и преливања на комер-
цијалне делатности. 

Одвојеним рачунима из става 2. овог члана приказују се на 
јасан и недвосмислен начин раздвојени трошкови и приходи у 
вези са обављањем услуге јавног медијског сервиса у односу на 
трошкове и приходе у вези са обављањем комерцијалне делатно-
сти (приписивост трошкова и прихода конкретној активности) 
чиме се онемогућава преливање средстава са јавне на комерцијал-
не активности (унакрсно субвенционисање).

Заједничке трошкове који се истовремено односе на услугу 
јавног медијског сервиса и комерцијалну делатност потребно је 
пропорционално расподелити.

Изузетно, заједнички трошкови из става 4. овог члана, пре-
васходно настали за потребе обављања услуга јавног медијског 
сервиса, а од којих последично користи има и комерцијална актив-
ност, могу се рачуноводствено приписати услугама јавног медиј-
ског сервиса. 

Давалац државне помоћи дужан је да уреди независан надзор 
у редовним временским интервалима над трошковима, приходима 
и наменском коришћењу средстава резерви, ради спречавања пре-
комерне накнаде и унакрсног субвенционисања.

Пропорционалност

Члан 9.
Накнада је пропорционална ако се висина накнаде за оба-

вљање услуге јавног медијског сервиса одређује на основу нето 
трошкова обављања те јавне услуге, узимајући у обзир директне 
и индиректне приходе настале од комерцијалне експлоатације са-
држаја приликом обављања услуге јавног медијског сервиса (тест 
пропорционалности).

Пружалац услуге јавног медијског сервиса када обавља ко-
мерцијалну делатност која је у вези са услугом јавног медијског 

сервиса дужан је да поступа у складу са правилима о заштити кон-
куренције (нпр. обезбеђење ексклузивних права, подуговарање не-
искоришћених ексклузивних права, ценовна дискриминација код 
оглашавања и др.) и да се понаша у складу са уобичајеним тржи-
шним околностима у конкретној ситуацији, на начин како би се 
понашао типични учесник на тржишту у приватној својини.

Разумна добит

Члан 10.
Учеснику на тржишту који примарно обавља комерцијалну 

делатност, припада право на разумну добит у односу на активност 
која му је поверена ради спровођења услуге јавног медијског сер-
виса.

Разумна добит представља стопу поврата на сопствени капи-
тал узимајући у обзир ниво ризика обављања услуге јавног медиј-
ског сервиса.

Остварена разумна добит може се користити за потребе оба-
вљања услуге јавног медијског сервиса.

Право на разумну добит не припада пружаоцу услуге јавног 
медијског сервиса који искључиво или доминантно обавља само 
ту услугу.

Прекомерна накнада и средства резерве

Члан 11.
Прекомерна накнада представља износ који прелази вред-

ност нето трошкова потребних за обављање услуге јавног медиј-
ског сервиса.

Издвајање прекомерне накнаде у висини до 10% вредности 
годишњих нето трошкова обављања услуге јавног медијског сер-
виса у корист резерви сматра се примереним и користи се искљу-
чиво за континуирано обављања те услуге (чиме се умањује ди-
сторзивни ефекат флуктуација прихода и трошкова).

Износ средстава који прелази висину из става 2. овог члана 
мора да се врати даваоцу државне помоћи без одлагања.

Изузетно средства из става 3. овог члана могу се користити 
ради унапређења обављања услуге јавног медијског сервиса, од-
носно трошкове ванредног карактера (нпр. неопходна техничка 
прилагођавања, дигитализација и др.), чија се намена јасно и не-
двосмислено унапред утврђује, и за друге намене се не може ко-
ристити.

Неискоришћена средства резерви пружалац услуге јавног ме-
дијског сервиса враћа даваоцу државне помоћи.

Давалац државне помоћи прописује ближе услове за кори-
шћење прекомерне накнаде из става 4. овог члана.

Диверсификација услуга јавних медијских сервиса

Члан 12.
Пружалац услуге јавног медијског сервиса може да користи 

државну помоћ за пружање нових медијских услуга, при чему 
може да задржи приходе који су резултат пружене наведене услу-
ге, ако испуњава своју примарну функцију и јавни интерес из 
члана 5. ове уредбе и да не утиче на нарушавање конкуренције на 
тржишту.

Услуге из става 1. овог члана представљају постојеће моди-
фиковане или нове медијске услуге јавног медијског сервиса, које 
испуњавају један или оба услова: (1) чија реализација захтева зна-
чајније инвестиције и (2) за које се очекује да ће имати значајан 
утицај на тражњу. 

Давалац државне помоћи дужан је да достави доказ да је за 
увођење нових медијских услуга спроведена јавна консултација, 
уз поштовање независности уређивачке политике јавног медијског 
сервиса, а са циљем транспарентности и објективности.

На основу резултата јавних консултација врши се провера 
утицаја на нарушавање конкуренције, вршећи поређење тржишта 
у одсуству предметне нове медијске услуге са тржиштем на којем 
је присутна предметна нова медијска услуга.

 У случају да негативни ефекти државне помоћи на тржиште 
превазилазе позитивне, државна помоћ усклађена је само ако нова 
медијска услуга доприноси примарној функцији јавног медијског 
сервиса и јавном интересу из члана 5. ове уредбе.

Одредбе овог члана не односе се на фазе тестирања ино-
вативних сервиса у ограниченом обиму (нпр. пилот пројеката), 
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израде студија изводљивости, као и другог тестирања потенцијала 
иновације све до тренутка почетка пружања тих сервиса уз нак-
наду.

IV. УСЛОВИ УСКЛАЂЕНОСТИ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА У 

ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Усклађена државна помоћ

Члан 13.
Државна помоћ за финансирање производње медијских садр-

жаја у области јавног информисања усклађена је ако се додељује 
на основу шеме државне помоћи и ако:

1) мера доприноси остваривању јавног интереса из члана 5. 
ове уредбе;

2) постоји потреба за интервенцијом државе, односно ако 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања, не 
би могао да се оствари без доделе државне помоћи;

3) је износ државне помоћи пропорционалан (сведен на ми-
нимум);

4) је мера државне помоћи примерена;
5) државна помоћ има подстицајни ефекат; и
6) је државна помоћ транспарентна, односно подаци о помо-

ћи су доступни јавности.
Давалац државне помоћи из става 1. овог члана дужан је да 

успостави одговарајући и ефикасан механизам одабира пројеката 
који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног ин-
формисања и то на основу унапред утврђених критеријума, као и 
да докаже испуњеност услова из става 1. овог члана.

Корисници државне помоћи за производњу медијских садр-
жаја у штампаном и дигиталном формату могу бити микро, мала и 
средња правна лица и предузетници.

Државна помоћ из става 1. овог члана не сме допринети пове-
ћању основних средстава корисника, односно проширењу постоје-
ћих делатности, нити обједињавању медија (медијској концентра-
цији) и оснивању и/или регистровању нових учесника на тржишту 
док се средства не смеју користити за друге намене а нарочито 
производњу других медијских садржаја (преливање средстава).

Eфекат подстицаја

Члан 14.
Државна помоћ за јавно информисање усклађена је у смислу 

члана 3. ове уредбе ако има ефекат подстицаја.
Државна помоћ за јавно информисање има ефекат подстицаја 

ако је захтев за доделу државне помоћи поднет даваоцу пре почет-
ка реализације пројекта.

Захтев из става 2. овог члана нарочито садржи:
1) назив и величину подносиоца пројекта,
2) опис пројекта, датум почетка и завршетка пројекта,
3) локацију пројекта,
4) преглед трошкова пројекта,
5) инструмент и износ државне помоћи.

Оправдани трошкови

Члан 15.
Оправдани трошкови су трошкови настали у вези са израдом 

медијског садржаја а нарочито:
1) процењени бруто трошкови зарада и накнада ангажованих 

лица на производњи медијских садржаја;
2) трошкови закупа простора, опреме, локације и друге неоп-

ходне материјалне и нематеријалне имовине за потребе производ-
ње медијских садржаја;

3) трошак употребе сопствене имовине (амортизација);
4) трошкови увођења нових технологија са циљем унапређе-

ња услуге јавног информисања (дигитализација, прилагођавање 
медијских садржаја особама са инвалидитетом и др.);

5) трошкови истраживања малог опсега која имају за циљ 
боље разумевање навика коришћења медија, степен медијске пи-
смености и положаја друштвено осетљивих група у медијима.

Ако учесник на тржишту, поред израде конкретног медијског 
садржаја обавља и друге делатности у вези са израдом медијског 
садржаја или истовремено производи више медијских садржаја 

коришћењем или ангажовањем истих ресурса (нпр. људских, ма-
теријалних или нематеријалних), у оправдани трошак улази сра-
змерни удео у заједничким трошковима продукције.

Сразмерни удео у заједничким трошковима обрачунава се 
на основу тржишне цене употребе ресурса или на други пригодан 
начин којим се омогућава израчунавање удела у заједничким тро-
шковима.

Оправданим трошковима, не сматрају се трошкови издава-
штва, трошкови дистрибуције и трошкови промоције.

Утврђивање оправданих трошкова

Члан 16.
Оправданост трошкова корисник доказује даваоцу државне 

помоћи исправама које морају да садрже јасне, конкретне и ажу-
риране податке.

Државна помоћ која се исплаћује у више рата и оправдани 
трошкови дисконтују се на њихову вредност у тренутку доделе 
при чему се за дисконтовање користи дисконтна стопа која важи 
у тренутку доделе.

 Износ државне помоћи која се не додељује у облику беспо-
вратног средства, једнак је бруто новчаној противвредности бес-
повратног средства.

Интензитет државне помоћи

Члан 17.
Интензитет државне помоћи утврђује се у односу на износ 

оправданих трошкова за које се додељује државна помоћ.
Интензитет државне помоћи у области јавног информисања 

мора да буде у складу са дозвољеним интензитетима утврђеним у 
овој уредби.

Дозвољени интензитети државне помоћи су:
1) до 50% оправданих трошкова пројекта производње медиј-

ских садржаја који доприносе остваривању јавног интереса у јав-
ном информисању из члана 5. ове уредбе за телевизију;

2) до 80% оправданих трошкова пројекта производње медиј-
ских садржаја (штампани, радио и интернет) који су локалног зна-
чаја и доприносе остваривању јавног интереса у јавном информи-
сању из члана 5. ове уредбе;

Дозвољени интензитет државне помоћи за пројекте прои-
зводње медијских садржаја чија комерцијална експлоатација није 
предвиђена може бити до 100% оправданих трошкова, и то за:

1) производњу медијских садржаја намењених друштвено 
осетљивим групама, као што су деца и млади, жене, старе особе, 
социјално и здравствено угрожена лица, особе са инвалидитетом, 
припадници ЛГБТ заједнице, припадници етничких мањина и др.;

2) производњу медијских садржаја који су намењени очува-
њу, изражавању културног идентитета како српског народа тако и 
националних мањина, водећи рачуна да националне мањине прате 
одређене програмске целине на свом матерњем језику и писму;

3) производњу медијских садржаја који промовишу и афир-
мишу теме из области науке, општег образовања укључујући и ме-
дијску писменост као део образовног система, здравственог обра-
зовања и образовања у вези са заштитом животне средине;

4) производњу медијских садржаја намењених информисању 
наших грађана у иностранству на српском језику, као и припад-
ника српског народа који живи ван територије Републике Србије;

5) производњу медијских садржаја намењених представља-
њу културног наслеђа и уметничког стваралаштва у земљи и ино-
странству.

Транспарентност

Члан 18.
Државна помоћ усклађена је у смислу члана 3. ове уредбе ако 

је могуће унапред израчунати тачан износ бруто новчане против-
вредности без потребе за проценом ризика од прекомерне државне 
помоћи (у даљем тексту: транспарентна државна помоћ).

Државна помоћ која се додељује у облику бесповратних 
средстава изражава се у бруто износу, тј. износу пре одбитка поре-
за и других накнада.

Ако се државна помоћ не додељује у облику бесповратних 
средстава, износ државне помоћи мора бити изражен у облику 
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бесповратних средстава, тј. у њиховој (бруто) новчаној против-
вредности.

V. УСЛОВИ УСКЛАЂЕНОСТИ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ ЗА 
УНАПРЕЂИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ И ЕТИЧКИХ 
СТАНДАРДА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Члан 19.
Државна помоћ за организовање и учешће на стручним науч-

ним и пригодним скуповима као и унапређивање професионалних 
и етичких стандарда у области јавног информисања усклађена је 
ако се додељује на основу шеме државне помоћи.

Оправдани трошкови су трошкови организације и учешћа на 
сајмовима, студијске посете и друге активности које за циљ имају: 
унапређење и промоцију медијског и новинарског професионали-
зма, новинарске аутономије и саморегулације, јачање капацитета 
новинара и медијских радника у циљу очувања и заштите слободе 
медија и медијског плурализма, обуку за подизање професионал-
них стандарда, обуку медијских радника за примену дигиталних 
вештина и о различитим аспектима медијске писмености, од јача-
ње критичког мишљења уопштено до конкретних тема као што су: 
извештавање о особама са инвалидитетом, деци, жртвама насиља, 
трговини људима и др.

На државну помоћ из става 1. овог члана примењују се пра-
вила из прописа којима се уређују услови и критеријуми усклађе-
ности хоризонталне државне помоћи за усавршавање.

VI. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Кумулација државне помоћи

Члан 20.
Државна помоћ у складу са овом уредбом може да се кумули-

ра са другом државном помоћи у области јавног информисања за 
исте оправдане трошкове, до дозвољеног интензитета прописаног 
овом уредбом.

Државна помоћ која се додељује у складу са овом уредбом 
може да се кумулира са de minimis помоћи у односу на исте оправ-
дане трошкове до максималног дозвољеног интензитета прописа-
ног овом уредбом.

Државна помоћ за јавно информисање може да се кумулира 
са било којом другом државном помоћи и de minimis помоћи која 
се додељује за различите оправдане трошкове и те помоћи могу 
бити додељене независно једна од друге до максимално дозво-
љених износа и интензитета у складу са законом, овом уредбом 
и другим прописима којима се уређује контрола државне помоћи.

За потребе кумулације давалац је дужан да развије ефикасан 
механизам праћења и извештавања о додељеној државној помоћи.

Објављивање информација и контрола трошења јавних 
средстава

Члан 21.
Давалац државне помоћи дужан је да на својој интернет стра-

ници објави информације о додељеној државној помоћи, правном 
основу за доделу, називу корисника државне помоћи, облику и из-
носу додељене државне помоћи, у складу са Законом о контроли 
државне помоћи и подзаконским актима.

Давалац државне помоћи дужан је да врши контролу троше-
ња јавних средстава и коришћење тих средстава за доделу држав-
не помоћи у области јавног информисања, и да врши надзор да ли 
корисник државне помоћи троши средства у предвиђеном износу 
и за намену за коју су му та средства додељена, као и то да ли је 
корисник државне помоћи испунио своју обавезу због које су му 
средства и додељена и која је била предвиђена као услов за доделу 
државне помоћи.

Давалац државне помоћи ближе уређује начин и поступак вр-
шења контроле и надзора из става 2. овог члана.

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.
Поступци који до дана ступања на снагу ове уредбе нису 

окончани окончаће се по одредбама прописа који је био на снази 
до дана ступања на снагу ове уредбе. Ако после почетка примене 

ове уредбе решење Комисије за контролу државне помоћи донето 
у складу са ставом 1. овог члана буде поништено или укинуто, по-
новни поступак спроводи се по одредбама ове уредбе.

Члан 23.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-448/2022
У Београду, 20. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

199
На основу члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 

2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/21) и члана 42. 
став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 
и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

о утврђивању Програма за промоцију и популаризацију 
иновација и иновационог предузетништва за 2022. 

годину

Члан 1.
Овом уредбом утврђује се Програм за промоцију и популари-

зацију иновација и иновационог предузетништва за 2022. годину, 
који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-348/2022
У Београду, 20. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ПРОГРАМ  
ЗА ПРОМОЦИЈУ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ ИНОВАЦИЈА И 
ИНОВАЦИОНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА ЗА 2022. ГОДИНУ

I. ПРЕДМЕТ ПРОГРАМА

Програмом за промоцију и популаризацију иновација и ино-
вационог предузетништва (у даљем тексту: Програм), утврђује се 
распоред и коришћење средстава намењених за пројекте за промо-
цију и популаризацију иновација и иновационог предузетништва 
у Републици Србији у 2022. години.

Средства намењена за реализацију Програма за промоцију и 
популаризацију иновација и иновационог предузетништва обез-
беђена су чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2022. 
годину („Службени гласник РС”, број 110/21) у оквиру Раздела 3 
 –  Влада, Глава 3.7  – Кабинет министра без портфеља задуженог 
за иновације и технолошки развој; Програм 2102  – Подршка раду 
Владе, Функција 110  – Извршни и законодавни органи, финансиј-
ски и фискални послови и спољни послови; Пројекат 4011  – Про-
моција и популаризација иновација и иновационог предузетни-
штва у укупном износу од 70.000.000 динара, и то на Економској 
класификацији 423  – Услуге по уговорима у износу од 35.000.000 
динара и на Економској класификацији 463  – Трансфери осталим 
нивоима власти у износу од 35.000.000 динара. 

Овим програмом се утврђују: циљеви, корисници и наме-
на средстава, услови за добијање средстава, финансијски оквир, 
неопходна документација, начин објављивања конкурса и избор 
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пријава, начин пријављивања, закључивање уговора и праћење ре-
ализације активности.

Програм спроводи Кабинет министра без портфеља задуже-
ног за иновације и технолошки развој (у даљем тексту: Кабинет 
министра).

Средства су опредељена за следеће мере:
1. Максималан износ од 23.000.000 динара по одобреном 

пројекту намењен је за планирање, израду и спровођење промо-
тивне кампање о значају развоја иновација и иновационог преду-
зетништва, на националном и локалном нивоу;

2. Максималан износ од 20.000.000 динара по одобреном 
пројекту намењен је за организацију манифестација које доприно-
се промоцији и популаризацији иновација и иновационог преду-
зетништва, на националном и локалном нивоу;

3. Максималан износ од 5.000.000 динара по одобреном про-
јекту намењен је за израду и спровођење програма менторства и 
обука чији је циљ промоција иновација у функцији подизања ефи-
касности и унапређења процеса рада у предузећима и другим су-
бјектима у Републици Србији;

4. Максималан износ од 5.000.000 динара по одобреном про-
јекту намењен је за израду и спровођење истраживања о стању, 
проблемима и перспективама иновационог екосистема у Републи-
ци Србији;

5. Максималан износ од 10.000.000 динара по одобреном 
пројекту намењен је за израду штампаних и мултимедијалних пу-
бликација које доприносе промоцији и популаризацији иновација 
и иновационог предузетништва у широј популацији; 

6. Максималан износ од 5.000.000 динара по одобреном про-
јекту намењен је за спровођење пројеката чији је циљ дигитализа-
ција уживања културног, уметничког и духовног наслеђа Србије и 
српског народа. 

Опредељена средства за реализацију Програма додељују се у 
складу са правилима државне помоћи мале вредности.

II. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА

Мерено према глобалном индексу иновативности, водеће др-
жаве у свету, као што су Швајцарска, Финска, Израел, већ децени-
јама уназад спроводе системске мере за промоцију и популариза-
цију иновација и иновационог предузетништва. 

Полазећи од њихових искустава, Република Србија је, поред 
директних подстицаја усмерених за подршку развоју иновација, 
овим програмом определила средства и за промоцију иновација и 
иновационог предузетништва.

Општи циљ овог програма је информисање јавности, универ-
зитетске, академске, научно-истраживачке и пословне заједнице, 
а пре свега младих, о системским мерама које спроводи Влада у 
циљу развоја технолошких и друштвених иновација, иновационог 
екосистема, иновационог предузетништва и иновационе инфра-
структуре.

Крајњи циљ овог програма је остварење континуираног до-
приноса у развоју одрживе предузетничке културе у Републици 
Србији, раст конкурентности Републике Србије и изградња еконо-
мије засноване на иновацијама и знању. 

Реализацијом овог програма Република Србија настоји да 
подстакне грађане, а посебно младе, да размишљају на предузет-
нички начин, као и да их охрабри да у већој мери оснивају своје 
иновационе и технолошке стартап компаније.

Нагласак је на јачању локалних и регионалних иницијатива 
које треба да пруже што непосредније резултате и допринесу рас-
ту економске успешности, отварању нових радних места и задр-
жавању младих у Републици Србији.

Специфични циљеви Програма су:
1. Успостављање општег комуникационог оквира који ће до-

принети промоцији и бољем разумевању двојног карактера и уло-
ге иновација као економске и научне категорије;

2. Подстицање предузетничке иницијативе код грађана Репу-
блике Србије да покрену своје иновационе стартап компаније уз 
ослонац и подршку Владе;

3. Афирмација предузетничке културе и изградња одрживог 
амбијента за превођење идеја у иновације и њихову комерцијали-
зацију на тржишту;

4. Информисање грађана Републике Србије о системским ме-
рама Владе за подршку изградњи и јачању иновационог екосистема;

5. Јачање иновационих капацитета предузећа на територији 
Републике Србије кроз промоцију и популаризацију иновација и 
сарадње научно-истраживачких организација и привреде; 

6. Омогућавање доступнијег приступа знању и афирмацији 
историјског наслеђа Републике Србије и српског народа путем ди-
гитализације садржаја и представљања материјалне и нематери-
јалне културе и уметности.

III. КОРИСНИЦИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Право на коришћење бесповратних средстава опредељених 
на Економској класификацији 423  – Услуге по уговорима има ор-
ганизација која конкурише самостално, док право на коришћење 
бесповратних средстава опредељених на Економској класифика-
цији 463  – Трансфери осталим нивоима власти има организација 
која конкурише заједно са јединицом локалне самоуправе, а која:

1) испуњава услове прописане овим програмом,
2) поседује искуство у предметној области, као и неопходне 

техничке и кадровске капацитете којима може да обезбеди успе-
шну реализацију мере за коју конкурише.

Право на коришћење бесповратних средстава немају органи-
зације и јединице локалне самоуправе које нису оправдале сред-
ства добијeна на основу Програма за промоцију и популаризацију 
иновација и иновационог предузетништва реализованог у 2021. 
години.

Подносилац пријаве може поднети једну пријаву на јавни 
конкурс, с изузетком јединице локалне самоуправе која може под-
нети више пријава када конкурише са различитим организацијама.  

Поднетом пријавом може се конкурисати за средства за реа-
лизацију само једне мере предвиђене Програмом.

Пријава на конкурс не може бити заједнички поднета од 
стране више организација или више јединица локалне самоуправе. 

Градска општина, у складу са Законом о локалној самоупра-
ви („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14  – др. закон, 101/16 
 – др. закон, 47/18 и 111/21  – др. закон), није јединица локалне са-
моуправе већ општина у оквиру јединице локалне самоуправе, од-
носно града и не може да буде корисник бесповратних средстава у 
оквиру Програма.

IV. НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства намењена за промоцију и популаризацију иноваци-
ја и иновационог предузетништва користе се за следеће намене:

1. Израду и спровођење кампање за промоцију и популари-
зацију иновација и иновационог предузетништва у средствима 
јавног информисања на локалном и националном нивоу (израда 
креативних решења, продукција ТВ емисија, промотивне кампање 
у електронским и штампаним медијима и сл.);

2. Организацију манифестација са циљем промоције и попу-
ларизације иновација и иновационог предузетништва у Републици 
Србији (организација конференција, округлих столова, радионица, 
предавања и сл.); 

3. Израду и спровођење програма менторства и обука чији 
је циљ промоција иновација у функцији подизања ефикасности и 
унапређења процеса рада у предузећима и другим субјектима у 
Републици Србији;

4. Израду и спровођење истраживања о стању, проблемима и 
перспективама иновационог екосистема у Републици Србији (спро-
вођење теренских и телефонских истраживања, фокус група и сл.);

5. Израду мултимедијалних и штампаних публикација којима 
се промовишу иновације и иновационо предузетништво (израда 
плаката, брошура, летака, видео материјала и сл.);

6. Осмишљавање и спровођење пројеката чији је циљ диги-
тализација уживања културног, уметничког и духовног наслеђа Ре-
публике  Србије и српског народа (израда платформи за виртуали-
зацију историјских догађаја и објеката, дигитализација културне, 
уметничке и научне баштине и њено приближавање младим гене-
рацијама који су активни корисници технологија и сл.).

V. УСЛОВИ ЗА ДОБИЈАЊЕ СРЕДСТАВА

Право на коришћење бесповратних средстава опредељених 
на Економској класификацији 423  – Услуге по уговорима има ор-
ганизација која конкурише самостално, док право на коришћење 
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бесповратних средстава опредељених на Економској класифика-
цији 463  – Трансфери осталим нивоима власти има организација 
која конкурише заједно са јединицом локалне самоуправе која има 
више од 150.000 становника, а која испуњава следеће услове:

1) да је поднела попуњен пријавни формулар (Образац прија-
ве I за организацију која конкурише самостално и Образац пријаве 
II за организацију која конкурише са јединицом локалне самоупра-
ве) са потребном документацијом у складу са овим програмом и 
објављеним јавним конкурсом,

2) да је регистрована у Агенцији за привредне регистре,
3) да је измирила обавезе по основу пореза и доприноса,
4) да је измирила све обавезе по основу локалних дажбина,
5) да јој у року од једне године пре подношења пријаве није 

изречена правноснажна мера забране обављања делатности,
6) да јој рачун није у блокади у периоду од 1. јануара 2022. 

године (као ни да рачун јединице локалне самоуправе није у бло-
кади у периоду од 1. јануара 2022. године уколико организација 
конкурише са јединицом локалне самоуправе),

7) да над њом није покренут стечајни поступак или поступак 
ликвидације,

8) да својим искуством у предметној области, као и неоп-
ходним техничким и кадровским капацитетима може да обезбеди 
успешну реализацију мере за коју конкурише,

9) да је израђен детаљан акциони план пројекта са дефиниса-
ном временском динамиком спровођења активности,

10) да је израђен детаљан буџет пројекта. 

VI. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР

Бесповратна средства се додељују у складу са наменом сред-
става. Трошкови укључују порез на додату вредност.

Средства ће бити пренета, по одобрењу пројекта, односно 
доношења одлуке министра о додели средстава, организацији 
која конкурише самостално, односно јединици локалне самоупра-
ве која конкурише заједно са организацијом за реализацију мере 
предвиђене Програмом, а на основу Решења министра о распоре-
ду средстава  за реализацију конкретног пројекта.

Корисници средстава у обавези су да наменски трансфер до-
бијен по овом програму користе тачно у одређену сврху за коју је 
трансфер додељен, а у складу са закљученим уговором. 

Активност за коју су одобрена средства, као и сва плаћања у 
вези са њеном реализацијом, мора бити започета након потписи-
вања уговора, а плаћања извршена до 31. децембра 2022. године, 
док се правдање утрошених средстава мора извршити најкасније 
до 15. фебруара 2023. године. Неутрошена средства враћају се у 
буџет Републике Србије. 

За пројекте које реализује организација која је конкурисала 
са јединицом локалне самоуправе, јединица локалне самоуправе 
ће извршити плаћања организацији на основу испостављених ме-
сечних фактура, извештаја и/или других финансијских докумената 
за спроведене активности, а које су у складу са одобреним планом 
реализације пројекта који је саставни део уговора. Изузетно, на 
основу оправданог захтева организације, јединица локалне самоу-
праве може средства намењена за реализацију одобреног пројекта 
пренети организацији једнократном исплатом средстава за реали-
зацију мере, а уз достављање јединици локалне самоуправе сред-
ства обезбеђења  –  менице и меничног овлашћења, евидентираног 
у регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије.

Одобрени износ средстава по овом програму, а за реализаци-
ју конкретног пројекта, сматра се коначним одобреним износом за 
планирану намену у 2022. години. Кабинет министра не преузима 
обавезу финансирања додатних трошкова. Уколико настану додат-
ни трошкови у вези са реализацијом пројекта, потребна додатна 
средства мора обезбедити корисник средстава из сопствених при-
хода или из других извора финансирања (донације итд.).

Средства се не могу користити за: заостале обавезе по осно-
ву такса и пореза, зајмове и рате за отплату кредита, трошкове 
гаранција, полисе осигурања, камате, трошкове банкарског посло-
вања, курсне разлике, царинске трошкове, индиректне и админи-
стративне трошкове, текуће трошкове, кредитирање трећих лица,  
прикупљање докумената за пријаву на конкурс и друге активности 
које нису у складу са наменом средстава.

VII. НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Ради остваривања права на коришћење бесповратних сред-
става намењених за реализацију мере утврђене Програмом, а 
опредељених на Економској класификацији 423  – Услуге по уго-
ворима и Економској класификацији 463  – Трансфери осталим 
нивоима власти, организација која конкурише самостално или са 
јединицом локалне самоуправе у обавези је да достави следећу до-
кументацију:

1) правилно попуњен пријавни формулар потписан од стране 
овлашћеног представника организације  – Образац пријаве I за ор-
ганизацију која конкурише самостално, односно правилно попу-
њен пријавни формулар потписан од стране овлашћеног представ-
ника организације и овлашћеног представника јединице локалне 
самоуправе  – Образац пријаве II за организацију која конкурише 
са јединицом локалне самоуправе,

2) оригинал или оверена фотокопија потврде надлежне фи-
лијале Пореске управе да је организација измирила све обавезе по 
основу пореза и доприноса закључно са датумом објављивања јав-
ног конкурса,

3) оригинал или оверена фотокопија потврде надлежног ор-
гана локалне самоуправе да је организација измирила све обаве-
зе према локалној самоуправи закључно са датумом објављивања 
јавног конкурса,

4) изјаву о de minimis државној помоћи која је организацији 
додељена у текућој фискалној години и у претходне две фискалне 
године,

5) оверен и потписан доказ да је у претходном периоду орга-
низација реализовала активности које су у складу са мером за коју 
конкуришу (извештаји о претходно реализованим активностима, 
као и писма препоруке, рецензије и др. за неке од тих активности),

6) потписану изјаву овлашћеног представника организације 
да поседују неопходне техничке и кадровске капацитете потреб-
не за успешну реализацију мере, а која садржи податак о датуму 
оснивања организације, податак о укупном броју запослених и 
ангажованих лица, листу стручних референци организације, као 
и податак о техничкој опремљености организације за реализацију 
циљева исказаних у пројекту,

7) потписан детаљан акциони план пројекта са дефинисаном 
временском динамиком спровођења активности,

8) потписан буџет пројекта који садржи детаљни табеларни 
приказ структуре и динамике реализације трошкова на пројекту, 

9) презентација предложеног пројекта.
Кабинет министра ће увидом у регистре на интернет стра-

ницама Агенције за привредне регистре, Народне банке Србије 
и Републичког завода за статистику утврдити да ли организација 
која конкурише самостално или са јединицом локалне самоуправе 
испуњава условe из става 1. тач. 2) и 5) –7) главе V. овог програма, 
као и да ли јединица локалне самоуправе са којом организација 
конкурише има више од 150.000 становника.

Уколико подносилац пријаве не достави другу потребну до-
кументацију, а која се може прибавити из службених евиденција 
које се воде у складу са законом, Кабинет министра ће прибавити 
наведену документацију по службеној дужности у законом пропи-
саним роковима. 

Образац пријаве I и Образац пријаве II одштампани су уз овај 
програм и чине његов саставни део.

VIII. НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА КОНКУРСА И ИЗБОР ПРИЈАВА

Кабинет министра ће након усвајања овог програма расписа-
ти јавни конкурс. Конкурс ће бити објављен на српском језику у 
дневном листу који има покривеност на целој територији Републи-
ке Србије, као и на сајту www.inovacije.gov.rs. Рок за подношење 
пријава је од дана објављивања конкурса до утрошка средстава.

Испуњеност услова за доделу средстава утврђује петочлана 
Комисија за оцену пријава и праћење реализације програма (у да-
љем тексту: Комисија) коју образује министар из реда запослених 
и ангажованих лица у Кабинету министра, а чији чланови немају 
право на накнаду за рад остварен у оквиру Комисије.

Средства ће се додељивати по пристиглим пријавама  – до 
утрошка средстава предвиђених за ову намену.
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Датумом приспећа пријаве сматра се датум достављања по-

следње допуне, односно комплетне документације у вези са под-
нетом пријавом на адресу за пријем поште Кабинета министра.

У случају да је пријава непотпуна, подносилац пријаве ће 
бити обавештен да у року не краћем од пет радних дана од доста-
вљања обавештења допуни пријаву, а како би пријава била пред-
мет разматрања на седници Комисије. Обавештење о потребној 
допуни пријаве доставља се подносиоцу пријаве на електронску 
адресу назначену за контакт у пријавном обрасцу. Уколико не по-
ступи по обавештењу у наведеном року, сматраће се да пријава 
није комплетна и неће се разматрати.

Комисија разматра пријаве по редоследу приспећа комплетне 
документације. У поступку разматрања пријава, Комисија прове-
рава формалну исправност документације и утврђује испуњеност 
услова за доделу средстава, као и да ли су циљеви и активности из 
поднете пријаве у складу са циљевима Програма.

Комисија може извршити додатну проверу поднете докумен-
тације, тражити додатне информације које се односе на план реа-
лизације пројектних активности и планирани буџет пројекта, али 
само за подносиоца пријаве који је испунио формалне услове из 
програма и конкурса.

Комисија може, уз образложење, захтевати одређене измене 
предложених пројектних или других решења. У случају да подно-
силац пријаве не поступи по сугестијама Комисије у остављеном 
року, који не може бити дужи од осам дана, пријава ће бити одба-
чена. 

Комисија може предложити министру, уз образложење, да 
се одобри реализација пројекта уз умањење буџета предложеног 
пројекта и/или уз умањење обима активности планираних предло-
женим пројектом.

На предлог Комисије министар доноси одлуку о додели сред-
става, а потом се са изабраним корисником средстава потписује 
уговор.

Конкурсна документација се не враћа. На захтев подносиоца 
пријаве, коме није одобрен пројекат, могу се вратити достављена 
документа. 

IX. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Прецизно и тачно попуњена пријава и пратећа документаци-
ја шаље се препорученом поштом на адресу: Влада, Кабинет ми-
нистра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој, 
Немањина 11, 11000 Београд.

Пријаве се предају у коверти са назнаком „Пријава на кон-
курс  – средства за промоцију и популаризацију иновација и инова-
ционог предузетништва”, са пуним називом и адресом пошиљала-
ца на полеђини коверте. 

Скенирана пријава и пратећа документација се након фор-
малног пријављивања на конкурс достављају Кабинету мини-
стра на адресу електронске поште promocija@inovacije.gov.rs са 

назнаком „Пријава на конкурс  – промоција иновација и иновацио-
ног предузетништва”.

Пријаве које нису поднете на предвиђен начин се неће разма-
трати, о чему ће бити обавештен подносилац пријаве.

X. ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Међусобна права, обавезе и одговорности у вези са коришће-
њем бесповратних средстава уређују се уговором. Уговор нарочи-
то садржи новчани износ који се додељује за реализацију пројекта, 
намене за које се средства додељују, начин преноса бесповратних 
средстава и обавезу подносиоца пријаве да, уколико средства из 
буџета не реализује или их не искористи наменски, мора та сред-
ства да врати у буџет Републике Србије.

Министар на основу Одлуке о додели средстава потписује:
 – уговор са овлашћеним представником организације која ће 

самостално реализовати одобрени пројекат,  
 – тројни уговор са овлашћеним представником организације 

и овлашћеним представником јединице локалне самоуправе које 
заједнички реализују одобрени пројекат.

Подносилац пријаве коме су средства одобрена, а који није 
потписао уговор у року од 30 дана, сматраће се да је одустао од 
додељених средстава.

Уговор ступа на правну снагу датумом потписивања овла-
шћених лица свих уговорних страна. У случају да једна од уго-
ворних страна потпише уговор накнадно, уговор ступа на правну 
снагу даном последњег потписа.   

XI. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ

Корисник средстава који реализује одобрени пројекат не 
може мењати обим активности везаних за реализацију пројекта 
у односу на одобрени обим, без претходне сагласности Кабинета 
министра. 

Корисник средстава се обавезује да у медијима и на промо-
тивним материјалима, на јасан и недвосмислен начин, током ре-
ализације пројекта, наведе да се пројекат финансира из буџета 
Републике Србије, а на основу Програма који спроводи Кабинет 
министра.

Корисник средстава дужан је да Кабинету министра доста-
вља редовне извештаје и другу финансијску документацију за 
спроведене активности како би Кабинет министра имао увид у 
динамику реализације одобреног пројекта и увид у наменско тро-
шење средстава.

Корисник средстава дужан је да Кабинету министра, након 
завршетка пројекта, достави коначни писмени извештај. 

У року од најкасније 90 дана по истеку рока за испуњење 
уговорних обавеза, Кабинет министра ће спровести контролу свих 
пројектних активности и о утврђеном стању доставити извештај 
Влади.
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На основу члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 

2022. годину („Службени гласник РС”, брoj 110/21) и члана 42. 
став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 
и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

о утврђивању Програма подршке развоју и промоцији 
женског иновационог предузетништва за 2022. годину

Члан 1.
Овом уредбом утврђује се Програм подршке развоју и про-

моцији женског иновационог предузетништва за 2022. годину, 
који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-352/2022
У Београду, 20. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ПРОГРАМ  
ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ ЖЕНСКОГ 

ИНОВАЦИОНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА ЗА 2022. ГОДИНУ

I. ПРЕДМЕТ ПРОГРАМА

Програмом подршке развоју и промоцији женског иноваци-
оног предузетништва (у даљем тексту: Програм) утврђује се ра-
според и коришћење средстава намењених за пројекте подршке 
развоју и промоцији женског иновационог предузетништва у 2022. 
години. 

Средства намењена за реализацију Програма обезбеђенa 
су чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину 
(„Службени гласник РС”, број 110/21) у оквиру Раздела 3  – Влада, 
Глава 3.7  – Кабинет министра без портфеља задуженог за инова-
ције и технолошки развој; Програм 2102  – Подршка раду Владе, 
Функција 110  – Извршни и законодавни органи, финансијски и 
фискални послови и спољни послови; Програмска активност 4009 
 – Подршка развоју и промоцији женског иновационог предузетни-
штва у укупном износу од 100.000.000 динара, и то на Економској 
класификацији 423  – Услуге по уговорима у износу од 50.000.000 
динара и на Економској класификацији 463  – Трансфери осталим 
нивоима власти у износу од 50.000.000 динара.

Овим програмом се утврђују: циљеви, корисници и намена 
средстава, услови за добијање средстава, финансијски оквир, не-
опходна документација, начин објављивања конкурса и избор при-
јава, начин пријављивања, закључивање уговора и праћење реали-
зације активности.

Програм спроводи Кабинет министра без портфеља задужен 
за иновације и технолошки развој (у даљем тексту: Кабинет ми-
нистра), а средства у максималном износу подршке до 23.000.000 
динара по одобреном пројекту, опредељена су за следеће мере:

1. за програме промоције женског иновационог предузетни-
штва на националном и локалном нивоу, у оквиру средстава опре-
дељених на Економској класификацији 423  – Услуге по уговорима;

2. за програме развоја и промоције женског иновационог пре-
дузетништва на локалном нивоу, у оквиру средстава опредељених 
на Економској класификацији 463  – Трансфери осталим нивоима 
власти.

Опредељена средства за реализацију Програма додељују се у 
складу са правилима државне помоћи мале вредности.

II. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА

У складу са подацима из Стратегије за родну равноправност 
за период од 2021. до 2030. године и даље не постоји системска 

родна статистика о предузетништву жена. Као композитни удео 
учешћа жена у бизнису користи се проценат од 31,7%, добијен на 
основу истраживања о положају жене у пословном свету у Репу-
блици Србији, које разликује учешће жена у предузећима (24%) 
и међу регистрованим предузетницама (32%). Програм подршке 
развоју и промоцији женског иновационог предузетништва као 
приоритет има подршку женском иновационом предузетништву, и 
даје значајан подстицај развоју друштвене свести и ствара потреб-
не услове да се пословни амбијент промени и да се у деловању 
привредних друштава и предузетника у већој мери нађу жене као 
оснивачи, власници или деоничари привредних субјеката. 

Општи циљ овог програма је системско унапређење инова-
ционог предузетништва међу женама на националном и локалном 
нивоу кроз промоцију и афирмацију женског иновационог преду-
зетништва, директну подршку реализацији њихових предузетнич-
ких идеја, као и развоју предузетничких способности и капаците-
та код жена. Крајњи циљ Програма је повећање свести о важности 
женског иновационог предузетништва, повећање степена инфор-
мисаности о мерама које Влада спроводи у циљу подршке жен-
ском иновационом предузетништву, као и остваривање значајније 
улоге жена предузетница на тржишту рада кроз развој њиховог 
пословања, запошљавање већег броја људи и остваривање већих 
и одрживих прихода. 

Специфични циљеви Програма су:
1. Успостављање комуникационог оквира који ће допринети 

промоцији женског иновационог предузетништва и подстицању 
предузетничке иницијативе код жена на територији Републике Ср-
бије;

2. Унапређење знања и вештина код жена у области развоја 
иновационог предузетништва;

3. Развијањe свести код жена о могућностима креативних, 
иновативних и предузетничких активности, као и унапређење по-
словних потенцијала жена које се баве иновационим предузетни-
штвом;

4. Унапређење пословних капацитета жена предузетница 
кроз пружање директне материјалне подршке намењене реализа-
цији њихових предузетничких идеја посредством јединица локал-
не самоуправе;

5. Подизање капацитета и броја привредних друштава чији 
су оснивачи, суоснивачи и/или овлашћени заступници жене, а 
кроз подршку реализацији иновационих пословних идеја;

6. Размена знања и искуства између потенцијалних и посто-
јећих предузетница.

III. КОРИСНИЦИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Право на коришћење бесповратних средстава опредељених 
на Економској класификацији 423  – Услуге по уговорима, а у окви-
ру реализације мере из тачке 1. Програма има организација која:

1) испуњава услове прописане овим програмом,
2) поседује искуство у предметној области, као и неопходне 

техничке и кадровске капацитете којима може да обезбеди успе-
шну реализацију наведене мере.

Право на коришћење бесповратних средстава опредељених 
на Економској класификацији 463  – Трансфери осталим нивоима 
власти, а у оквиру реализације мере из тачке 2. Програма има једи-
ница локалне самоуправе која:  

1) испуњава услове прописане овим програмом,
2) поседује искуство у реализацији истих или сродних проје-

ката и достави индикаторе на основу којих ће пратити како реали-
зација пројекта доприноси развоју женског иновационог предузет-
ништва на територији јединице локалне самоуправе.

Право на коришћење бесповратних средстава опредељених 
на Економској класификацији 463  – Трансфери осталим нивоима 
власти, а у оквиру реализације мере из тачке 2. Програма има ор-
ганизација која конкурише заједно са јединицом локалне самоу-
праве и која:

1) испуњава услове прописане овим програмом,
2) поседује искуство у предметној области, као и неопходне 

техничке и кадровске капацитете којима може да обезбеди успе-
шну реализацију наведене мере.

Право на коришћење бесповратних средстава немају орга-
низације и јединице локалне самоуправе које у предвиђеном року 
нису оправдале средства добијeна на основу Програма подршке 
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развоју и промоцији женског иновационог предузетништва реали-
зованог у 2021. години.

Подносилац пријаве може поднети једну пријаву на јавни 
конкурс, с изузетком јединице локалне самоуправе која може под-
нети више пријава када конкурише са различитим организацијама. 

Пријава на конкурс не може бити заједнички поднета од 
стране више организација или више јединица локалне самоуправе. 

Градска општина, у складу са Законом о локалној самоупра-
ви („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14  – др. закон, 101/16 
 – др. закон, 47/18 и 111/21  – др. закон), није јединица локалне са-
моуправе већ општина у оквиру јединице локалне самоуправе, од-
носно града и не може да буде корисник бесповратних средстава у 
оквиру Програма.

IV. НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства намењена за подршку развоју и промоцији женског 
иновационог предузетништва користе се за следеће намене:

1) у оквиру реализације мере из тачке 1. Програма, средства 
се могу користити за планирање, израду и спровођење промотивне 
кампање о значају развоја женског иновационог предузетништва 
на националном и локалном нивоу, организацију манифестација 
које доприносе промоцији и популаризацији женског иновационог 
предузетништва, као и за израду штампаних и мултимедијалних 
публикација које доприносе промоцији женског иновационог пре-
дузетништва у широј популацији,

2) у оквиру реализације мере из тачке 2. Програма, средства 
се могу користити за израду и спровођење програма менторства 
и обука чији је циљ развој иновационих предузетничких вешти-
на међу женама, за реализацију програма промоције женског 
иновационог предузетништва, за доделу подстицаја женама пре-
дузетницама у циљу унапређења и развоја њихових пословних 
иновационих капацитета, као и за друге пројекте којима се развија 
и промовише женско иновационо предузетништво на локалном 
нивоу.

V. УСЛОВИ ЗА ДОБИЈАЊЕ СРЕДСТАВА

Право на коришћење бесповратних средстава опредеље-
них на Економској класификацији 423  – Услуге по уговорима, а 
у оквиру реализације мере из тачке 1. Програма има организација  
која испуњава следеће услове:

1) да је поднела попуњен пријавни формулар (Образац прија-
ве I) са потребном документацијом у складу са овим програмом и 
објављеним јавним конкурсом,

2) да је регистрована у Агенцији за привредне регистре,
3) да је измирила обавезе по основу пореза и доприноса,
4) да је измирила све обавезе по основу локалних дажбина,
5) да јој у року од једне године пре подношења пријаве није 

изречена правоснажна мера забране обављања делатности,
6) да јој рачун није у блокади у периоду од 1. јануара 2022. 

године,
7) да над њом није покренут стечајни поступак или поступак 

ликвидације,
8) да својим искуством у предметној области, као и технич-

ким и кадровским капацитетима може да обезбеди успешну реа-
лизацију мере за коју конкурише,

9) да је израђен детаљан акциони план пројекта са дефиниса-
ном временском динамиком спровођења активности,

10) да је израђен детаљан буџет пројекта. 
Право на коришћење бесповратних средстава опредељених 

на Економској класификацији 463  – Трансфери осталим нивоима 
власти, а у оквиру реализације мере из тачке 2. Програма има једи-
ница локалне самоуправе која испуњава следеће услове:

1) да је поднела попуњен пријавни формулар (Образац прија-
ве II) са потребном документацијом у складу са овим програмом и 
објављеним јавним конкурсом,

2) да има више од 150.000 становника,
3) да јој рачун није у блокади у периоду од 1. јануара 2022. 

године, 
4) да својим искуством у реализацији истих и сродних про-

јеката може да обезбеди успешну реализацију мере за коју конку-
рише,

5) да поседује неопходне техничке, административне и ка-
дровске капацитете потребне за успешну реализацију мере за коју 
конкурише,

6) да је израђен детаљан акциони план пројекта са дефиниса-
ном временском динамиком спровођења активности, као и инди-
каторима на основу којих ће се пратити како реализација пројекта 
доприноси реализацији мере за коју конкурише,

7) да је израђен детаљан буџет пројекта.
Право на коришћење бесповратних средстава опредељених 

на Економској класификацији 463 - Трансфери осталим нивоима 
власти, а у оквиру реализације мере из тачке 2. Програма има ор-
ганизација која конкурише заједно са јединицом локалне самоу-
праве и која испуњава следеће услове:

1) да је са јединицом локалне самоуправе поднела попуњен 
пријавни формулар (Образац пријаве III) са потребном документа-
цијом у складу са овим програмом и објављеним јавним конкурсом,

2)  да конкурише са јединицом локалне самоуправе која има 
више од 150.000 становника,

3) да је регистрована у Агенцији за привредне регистре,
4) да је измирила обавезе по основу пореза и доприноса,
5) да је измирила све обавезе по основу локалних дажбина,
6) да јој у року од једне године пре подношења пријаве није 

изречена правноснажна мера забране обављања делатности,
7) да рачуни организације и јединице локалне самоуправе 

нису у блокади у периоду од 1. јануара 2022. године,
8) да над њима није покренут стечајни поступак или посту-

пак ликвидације,
9) да својим искуством у предметној области, као и технич-

ким и кадровским капацитетима може да обезбеди успешну реа-
лизацију мере за коју конкурише,

10) да је израђен детаљан акциони план пројекта са дефини-
саном временском динамиком спровођења активности,

11) да је израђен детаљан буџет пројекта. 

VI. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР

Бесповратна средства се додељују у складу са наменом сред-
става. Трошкови укључују порез на додату вредност.

Средства ће бити пренета, по одобрењу пројекта, односно 
доношења одлуке министра о додели средстава, организацији за 
реализацију мере из тачке 1. Програма, односно јединици локалне 
самоуправе за реализацију мере из тачке 2. Програма, а на основу 
Решења министра о распореду средстава за реализацију конкрет-
ног пројекта.

Корисници средстава у обавези су да наменски трансфер до-
бијен по овом програму користе тачно у одређену сврху за коју је 
трансфер додељен, а у складу са закљученим уговором. 

Активност за коју су одобрена средства, као и сва плаћања у 
вези са њеном реализацијом, мора бити започета након потписи-
вања уговора, а плаћања извршена до 31. децембра 2022. године, 
док се правдање утрошених средстава мора извршити најкасније 
до 15. фебруара 2023. године. Неутрошена средства враћају се у 
буџет Републике Србије. 

Јединица локалне самоуправе ће реализовати меру из тачке 2. 
Програма тако да обезбеди транспарентност у додели средстава.

Јединица локалне самоуправе ће извршити плаћања органи-
зацији која ће реализовати меру из тачке 2. Програма, на основу 
испостављених месечних фактура, извештаја и/или других финан-
сијских докумената за спроведене активности, а које су у складу 
са одобреним планом реализације пројекта који је саставни део 
уговора. Изузетно, на основу оправданог захтева организације, 
јединица локалне самоуправе може средства намењена за реа-
лизацију мере из тачке 2. Програма пренети организацији једно-
кратном исплатом средстава за реализацију мере, а уз достављање 
јединици локалне самоуправе средства обезбеђења  – менице и ме-
ничног овлашћења, евидентираних у регистру меница и овлашће-
ња који води Народна банка Србије.

Одобрени износ средстава по овом програму, а за реализаци-
ју конкретног пројекта, сматра се коначним одобреним износом за 
планирану намену у 2022. години. Кабинет министра не преузима 
обавезу финансирања додатних трошкова. Уколико настану додат-
ни трошкови у вези са реализацијом пројекта, потребна додатна 
средства мора обезбедити корисник средстава из сопствених при-
хода или из других извора финансирања (донације итд.).
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Средства се не могу користити за: заостале обавезе по осно-
ву такса и пореза, зајмове и рате за отплату кредита, трошкове 
гаранција, полисе осигурања, камате, трошкове банкарског посло-
вања, курсне разлике, царинске трошкове, индиректне и админи-
стративне трошкове, текуће трошкове, кредитирање трећих лица,  
прикупљање докумената за пријаву на конкурс и друге активности 
које нису у складу са наменом средстава.

VII. НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Ради остваривања права на коришћење бесповратних сред-
става намењених за реализацију мере из тачке 1. Програма, а опре-
дељених на Економској класификацији 423  – Услуге по уговорима, 
организација је у обавези да достави следећу документацију:

1) правилно попуњен пријавни формулар потписан од стране 
овлашћеног представника организације  – Образац пријаве I,

2) оригинал или оверена фотокопија потврде надлежне фи-
лијале Пореске управе да је организација измирила све обавезе по 
основу пореза и доприноса закључно са датумом објављивања јав-
ног конкурса,

3) оригинал или оверена фотокопија потврде надлежног ор-
гана локалне самоуправе да је организација измирила све обаве-
зе према локалној самоуправи закључно са датумом објављивања 
јавног конкурса,

4) изјаву о de minimis државној помоћи која је организацији 
додељена у текућој фискалној години и у претходне две фискалне 
године,

5) оверен и потписан доказ да је у претходном периоду орга-
низација реализовала активности које су у складу са мером за коју 
конкуришу (извештаји о претходно реализованим активностима, 
као и писма препоруке, рецензије и др. за неке од тих активности),

6) потписану изјаву овлашћеног представника организације 
да поседују неопходне техничке и кадровске капацитете потреб-
не за успешну реализацију мере, а која садржи податак о датуму 
оснивања организације, податак о укупном броју запослених и ан-
гажованих лица, листу стручних референци организације, 

7) потписан детаљан акциони план пројекта са дефинисаном 
временском динамиком спровођења активности,

8) потписан буџет пројекта који садржи детаљни табеларни 
приказ структуре и динамике реализације трошкова на пројекту,

9) презентација предложеног пројекта.
Ради остваривања права на коришћење бесповратних сред-

става намењених за реализацију мере из тачке 2. Програма, а 
опредељених на Економској класификацији 463  – Трансфери оста-
лим нивоима власти, јединица локалне самоуправе је у обавези да 
достави следећу документацију:

1) правилно попуњен пријавни формулар потписан од стране 
овлашћеног представника јединице локалне самоуправе  – Образац 
пријаве II,

2) оверен и потписан доказ да је у претходном периоду једи-
ница локалне самоуправе реализовала исте и сродне пројекте (из-
вештаји о претходно реализованим активностима), 

3) потписану изјаву овлашћеног представника да јединица 
локалне самоуправе поседује неопходне техничке, администра-
тивне и кадровске капацитете потребне за успешну реализацију 
мере,

4) потписан детаљан акциони план пројекта са дефинисаном 
временском динамиком спровођења активности, као и индикато-
рима на основу којих ће се пратити како реализација пројекта до-
приноси реализацији мере,

5) потписан буџет пројекта који садржи детаљни табеларни 
приказ структуре и динамике реализације трошкова на пројекту, са 
назначеним сопственим средствима уколико их јединица локалне 
самоуправе улаже у пројекат,

6) презентација предложеног пројекта.
Ради остваривања права на коришћење бесповратних сред-

става намењених за реализацију мере из тачке 2. Програма, а 
опредељених на Економској класификацији 463  – Трансфери оста-
лим нивоима власти, организација која конкурише заједно са једи-
ницом локалне самоуправе у обавези је да достави следећу доку-
ментацију:

1) правилно попуњен пријавни формулар потписан од стране 
овлашћених представника организације и јединице локалне само-
управе  – Образац пријаве III,

2) оригинал или оверена фотокопија потврде надлежне фи-
лијале Пореске управе да је организација измирила све обавезе по 
основу пореза и доприноса закључно са датумом објављивања јав-
ног конкурса,

3) оригинал или оверена фотокопија потврде надлежног ор-
гана локалне самоуправе да је организација измирила све обаве-
зе према локалној самоуправи закључно са датумом објављивања 
јавног конкурса,

4) Изјаву о de minimis државној помоћи која је организацији 
додељена у текућој фискалној години и у претходне две фискалне 
године,

5) оверен и потписан доказ да је у претходном периоду орга-
низација реализовала активности које су у складу са мером за коју 
конкуришу (извештаји о претходно реализованим активностима, 
као и писма препоруке, рецензије и др. за неке од тих активности),

6) потписану изјаву овлашћеног представника организације 
да поседују неопходне техничке и кадровске капацитете потреб-
не за успешну реализацију мере, а која садржи податак о датуму 
оснивања организације, податак о укупном броју запослених и ан-
гажованих лица, листу стручних референци организације, 

7) потписан детаљан акциони план пројекта са дефинисаном 
временском динамиком спровођења активности,

8) потписан буџет пројекта који садржи детаљни табеларни 
приказ структуре и динамике реализације трошкова на пројекту,

9) презентација предложеног пројекта.
Кабинет министра ће увидом у регистре на интернет страни-

цама Агенције за привредне регистре, Народне банке Србије и Ре-
публичког завода за статистику утврдити да ли организација која 
конкурише самостално или са јединицом локалне самоуправе и је-
диница локалне самоуправе која конкурише самостално испуњава 
условe из става 1. тач. 2) и 5) –7), става 2. тач. 2) и 3) и става 3. тач. 
2) – 3) и 6) –8) главе V. овог програма.

Уколико подносилац пријаве не достави другу потребну до-
кументацију, а која се може прибавити из службених евиденција 
које се воде у складу са законом, Кабинет министра ће прибавити 
наведену документацију по службеној дужности у законом пропи-
саним роковима. 

Образац пријаве I, Образац пријаве II и Образац пријаве III 
одштампани су уз овај програм и чине његов саставни део.

VIII. НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА КОНКУРСА И ИЗБОР ПРИЈАВА

Кабинет министра ће након усвајања овог програма расписа-
ти јавни конкурс. Конкурс ће бити објављен на српском језику у 
дневном листу који има покривеност на целој територији Републи-
ке Србије, као и на сајту www.inovacije.gov.rs. Рок за подношење 
пријава је од дана објављивања конкурса до утрошка средстава.

Испуњеност услова за доделу средстава утврђује петочлана 
Комисија за оцену пријава и праћење реализације програма (у да-
љем тексту: Комисија) коју образује министар из реда запослених 
и ангажованих лица у Кабинету министра, а чији чланови немају 
право на накнаду за рад остварен у оквиру Комисије.

Средства ће се додељивати по пристиглим пријавама  – до 
утрошка средстава предвиђених за ову намену.

Датумом приспећа пријаве сматра се датум достављања по-
следње допуне, односно комплетне документације у вези са под-
нетом пријавом на адресу за пријем поште Кабинета министра.

У случају да је пријава непотпуна, подносилац пријаве ће 
бити обавештен да у року не краћем од пет радних дана од доста-
вљања обавештења допуни пријаву, а како би пријава била пред-
мет разматрања на седници Комисије. Обавештење о потребној 
допуни пријаве доставља се подносиоцу пријаве на електронску 
адресу назначену за контакт у пријавном обрасцу. Уколико не по-
ступи по обавештењу у наведеном року, сматраће се да пријава 
није комплетна и неће се разматрати.

Комисија разматра пријаве по редоследу приспећа комплетне 
документације. У поступку разматрања пријава, Комисија прове-
рава формалну исправност документације и утврђује испуњеност 
услова за доделу средстава, као и да ли су циљеви и активности из 
поднете пријаве у складу са циљевима Програма.

Комисија може извршити додатну проверу поднете докумен-
тације, тражити додатне информације које се односе на план реа-
лизације пројектних активности и планирани буџет пројекта, али 
само за подносиоца пријаве који је испунио формалне услове из 
програма и конкурса.
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Комисија може, уз образложење, захтевати одређене измене 

предложених пројектних или других решења. У случају да подноси-
лац пријаве не поступи по сугестијама Комисије у остављеном року, 
који не може бити дужи од осам дана, пријава ће бити одбачена. 

Комисија може предложити министру, уз образложење, да 
се одобри реализација пројекта уз умањење буџета предложеног 
пројекта и/или уз умањење обима активности планираних предло-
женим пројектом.

На предлог Комисије министар доноси одлуку о додели сред-
става, а потом се са изабраним корисником средстава потписује 
уговор.

Конкурсна документација се не враћа. На захтев подносиоца 
пријаве, коме није одобрен пројекат, могу се вратити достављена 
документа. 

IX. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Прецизно и тачно попуњена пријава и пратећа документаци-
ја шаље се препорученом поштом на адресу: Влада, Кабинет ми-
нистра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој, 
Немањина 11, 11000 Београд.

Пријаве се предају у коверти са назнаком „Пријава на кон-
курс  – средства за подршку развоју и промоцији женског иноваци-
оног предузетништва”, са пуним називом и адресом пошиљалаца 
на полеђини коверте. 

Скенирана пријава и пратећа документација се након фор-
малног пријављивања на конкурс достављају Кабинету министра 
на мејл адресу zenskopreduzetnistvo@inovacije.gov.rs са назнаком 
„Пријава на конкурс  – подршка женском иновационом предузет-
ништву”.

Пријаве које нису поднете на предвиђен начин се неће разма-
трати, о чему ће бити обавештен подносилац пријаве.

X. ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

Међусобна права, обавезе и одговорности у вези са коришће-
њем бесповратних средстава уређују се уговором. Уговор нарочи-
то садржи новчани износ који се додељује за реализацију пројекта, 
намене за које се средства додељују, начин преноса бесповратних 
средстава и обавезу подносиоца пријаве да, уколико средства из 

буџета не реализује или их не искористи наменски, мора та сред-
ства да врати у буџет Републике Србије.

Министар на основу Одлуке о додели средстава потписује:
 – уговор са овлашћеним представником организације за реа-

лизацију мере из тачке 1. Програма; 
 – уговор са овлашћеним представником јединице локалне са-

моуправе за реализацију мере из тачке 2. Програма,
 – тројни уговор са овлашћеним представником организације 

и овлашћеним представником јединице локалне самоуправе за ре-
ализацију мере из тачке 2. Програма.

Подносилац пријаве коме су средства одобрена, а који није 
потписао уговор у року од 30 дана, сматраће се да је одустао од 
додељених средстава.

Уговор ступа на правну снагу датумом потписивања овла-
шћених лица свих уговорних страна. У случају да једна од уго-
ворних страна потпише уговор накнадно, уговор ступа на правну 
снагу даном последњег потписа.   

XI. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ

Корисник средстава који реализује одобрени пројекат не 
може мењати обим активности везаних за реализацију пројекта 
у односу на одобрени обим, без претходне сагласности Кабинета 
министра. 

Корисник средстава се обавезује да у медијима и на промо-
тивним материјалима, на јасан и недвосмислен начин, током ре-
ализације пројекта, наведе да се пројекат финансира из буџета 
Републике Србије, а на основу Програма који спроводи Кабинет 
министра.

Корисник средстава дужан је да Кабинету министра доста-
вља редовне извештаје и другу финансијску документацију за 
спроведене активности како би Кабинет министра имао увид у 
динамику реализације одобреног пројекта и увид у наменско тро-
шење средстава.

Корисник средстава дужан је да Кабинету министра, након 
завршетка пројекта, достави коначни писмени извештај. 

У року од најкасније 90 дана по истеку рока за испуњење 
уговорних обавеза, Кабинет министра ће спровести контролу свих 
пројектних активности и о утврђеном стању доставити извештај 
Влади.
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На основу члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 

2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/21) и члана 42. 
став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 
и 30/18  – др. закон), 

Влада доноси

У Р Е Д Б У 

о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава 
за куповину сеоске куће са окућницом на територији 

Републике Србије за 2022. годину

Члан 1.
Овом уредбом утврђује се Програм доделе бесповратних 

средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Ре-
публике Србије за 2022. годину, који је одштампан уз ову уредбу и 
чини њен саставни део.

Члан 2.
Пријава пројеката који се финансирају у складу са овом уред-

бом подноси се на обрасцу пријаве, који је одштампан уз ову уред-
бу и чини њен саставни део.

Оцењивање и одабир пројекта који се финансирaју у скла-
ду са овом уредбом врши се на основу утврђивања испуњености 
услова за учешће на јавном конкурсу. Услови за учешће на јавном 
конкурсу дати су Програмом доделе бесповратних средстава за ку-
повину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије 
за 2022. годину.

Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављива-

ња у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-386/2022
У Београду, 20. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ПРОГРАМ  
ДОДЕЛE БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ 

СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ НА ТЕРИТОРИЈИ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

I. ПРЕДМЕТ ПРОГРАМА

Програмом доделe бесповратних средстава за куповину се-
оске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2022. 
годину (у даљем тексту: Програм) утврђени су циљеви Програма, 
субјекти који могу да конкуришу, намена средстава, услови за уче-
шће на конкурсу, процедура доделе бесповратних средстава као и 
начин коришћења бесповратних средстава.

Средства намењена за реализацију Програма обезбеђенa 
су чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину 
(„Службени гласник РС”, број 110/21) у оквиру Раздела 35  – Ми-
нистарство за бригу о селу; Програм 0110  – Планирање и спрово-
ђење политике развоја села; Функција 110  – Извршни и законодав-
ни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови; 
Програмска активност 0003  – Подршка куповини сеоских кућа са 
окућницом; Економска класификација 463  – Трансфери осталим 
нивоима власти, у укупном износу од 500.000.000,00 динара.

Сеоском кућом са окућницом у смислу Програма се сматра 
кућа са економским двориштем, које се налази на истој катастар-
ској парцели као и сеоска кућа или на суседним парцелама у одно-
су на сеоску кућу. 

Млади пољопривредник/ца у смислу Програма је физичко 
лице старости до 45 година живота, које није у брачној заједници, 
живи на селу и бави се пољопривредом.

Брачним паром у смислу Програма сматра се брачна зајед-
ница супружника, односно заједница живота жене и мушкарца, 

која је уређена Породичним законом („Службени гласник РСˮ, бр. 
18/05, 72/11  – др. закон и 6/15).

Ванбрачним партнерима у смислу Програма сматрају се му-
шкарац и жена који се налазе у ванбрачној заједници. Ванбрачна 
заједница је трајнија заједница живота жене и мушкарца, између 
којих нема брачних сметњи, уређена Породичним законом.

Самохрани родитељ у смислу Програма је родитељ који сам 
врши родитељско право јер je други родитељ непознат или је дру-
ги родитељ умро или је потпуно лишен родитељског права, одно-
сно пословне способности, а све у складу са Породичним законом. 
Самохраним родитељем се такође сматра родитељ који самостал-
но врши родитељско право на основу одлуке суда или споразума о 
самосталном вршењу родитељског права.

II. ЦИЉ ПРОГРАМА

Општи циљ Програма је смањење миграторних кретања ста-
новништва која доводе до депопулације у руралним подручјима 
Републике Србије, мотивисање сеоског становништва да оста-
не на селу и подстицање младих да се врате на село, решавањем 
стамбеног питања.

Специфични циљеви овог програма су:
 – Повећање броја становника у селима;
 – Смањење просечне старости становништва у селима;
 – Повећање стопе наталитета и побољшање демографске 

структуре у селима;
 – Покретање и раст привредних активности на селу.

III. ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС

Подносиоци пријаве на јавни конкурс (у даљем тексту: под-
носиоци пријаве) су супружници/ванбрачни партнери, самохрани 
родитељ и млади пољопривредник/ца који испуњавају све обаве-
зно прописане услове за учешће на јавном конкурсу.

Подносиоци пријаве конкуришу заједно са јединицом ло-
калне самоуправе, на чијој територији се налази сеоска кућа са 
окућницом, коју подносиоци пријаве предлажу приликом конку-
рисања. Јединица локалне самоуправе гарантује тачност података 
и испуњеност услова који се односе на сеоску кућу са окућницом.

IV. НАМЕНА СРЕДСТАВА

Бесповратна средства су намењена за куповину сеоске куће 
са окућницом.

Сеоска кућа са окућницом, за чију куповину подносиоци 
пријаве конкуришу, може да се налази на територији свих насе-
љених места Републике Србије, изузев у градским и општинским 
седиштима и приградским насељима. 

Бесповратна средства нису намењена за опремање сеоске 
куће и окућнице, порез на пренос апсолутних права приликом ку-
попродаје сеоске куће са окућницом, порез на имовину, трошкове 
прикупљања документације за пријављивање на јавни конкурс, 
као и за грађевинске радове за адаптацију сеоске куће.

V. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР

Максимални износ бесповратних средстава предвиђен за ку-
повину сеоске куће са окућницом износи 1.200.000,00 динара.

Укупна вредност сеоске куће са окућницом не може бити 
већа од 1.200.000,00 динара.

Министарство за бригу о селу (у даљeм тексту: Министар-
ство) додељује бесповратна средства за целокупни износ процење-
не тржишне вредности непокретности, утврђен у обрасцу пријаве 
од стране јединице локалне самоуправе, а са којом се продавац 
сагласио у оквиру изјаве која се прилаже са конкурсном докумен-
тацијом. Тржишну вредност сеоске куће са окућницом утврђује 
јединица локалне самоуправе у сарадњи са надлежним пореским 
органом и надлежним органом за геодетске послове.

Додељена бесповратна средства ће бити пренета јединици 
локалне самоуправе на подрачун за текуће наменске трансфере 
у ужем смислу, од Републике нижем нивоу власти. Јединица ло-
калне самоуправе ће та средства пренети кориснику бесповратних 
средстава, на текући рачун код пословне банке. Средства ће бити 
пренета на основу решења министра и у року прописанoм угово-
ром о додели бесповратних средстава (у даљем тексту: уговор).
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VI. УСЛОВИ ЗА КОНКУРИСАЊЕ

Право учешћа на јавном конкурсу имају подносиоци пријаве 
који на дан подношења пријаве испуњавају све следеће услове:

1. Да су заједно са јединицом локалне самоуправе на чијој 
територији се налази сеоска кућа са окућницом, поднели елек-
тронски попуњен образац пријаве са документацијом прописаном 
Програмом (образац пријаве се преузима на званичноj интернет 
страници Министарства www.mbs.gov.rs);

2. Да су држављани Републике Србије;
3. Да су пунолетни;
4. Да имају пребивалиште на територији Републике Србије;
5. Да немају навршених 45 година живота;
6. Да поседују обавезно основно образовање;
7. Да нису осуђивани и да против њих није покренут кривич-

ни поступак, као ни истрага;
8. Да су подносиоци пријаве у брачној заједници/трајнијој 

ванбрачној заједници или је подносилац пријаве самохрани роди-
тељ или млади пољопривредник/ца;

9. Да нису власници или сувласници непокретности на тери-
торији Републике Србије, изузев пољопривредног земљишта, и да 
нису отуђили/поклонили непокретност у претходних пет година 
од дана објављивања јавног конкурса;

10. Да нису са продавцем непокретности у крвном сродству у 
правој линији до било ког степена, а у побочној закључно са дру-
гим степеном, као ни у тазбинском или адоптивном сродству;

11. Да нису у поступку одобравања средстава за куповину 
непокретности (бесповратна средства/субвенције/кредити за купо-
вину и адаптацију непокретности);

12. Да немају неизмирених доспелих обавеза по основу поре-
за и доприноса у складу са прописима Републике Србије.

Све прописане услове за учешће на јавном конкурсу морају 
да испуне оба супружника/ванбрачна партнера који су подносиоци 
пријаве.

Сеоска кућа са окућницом, за чију куповину подносиoци 
пријаве конкуришу, потребно је да испуњава следеће услове:

1. Да испуњава основне услове за живот и становање;
2. Да се не налази у градским и општинским седиштима и 

приградским насељима;
3. Да се налази у селу у којем постоји бар један од објеката 

јавне службе или услуга, здравствена амбуланта, пошта, школа, 
станица превоза или неки од наведених објеката постоји у сусед-
ним селима; 

4. Да је уписана у катастар непокретности/земљишне књиге 
на име продавца, као породична стамбена зграда, без терета;

5. Да је непокретност, као и сви делови окућнице који се 
налазе на катастарској парцели на којој је и непокретност или на 
суседној катастарској парцели, изграђена у складу са прописима 
којима се уређују планирање и изградња, односно да не постоји 
забележба да је непокретност или део окућнице изграђена без до-
зволе; 

6.   Да је вредност предметне сеоске куће са окућницом, од-
носно купопродајна цена, у границама њене вредности на тржи-
шту непокретности;

7.   Да  сеоска кућа и окућница нису предмет судског спора, 
као и да не постоје нерешени имовинско-правни односи.

Подносиоци пријаве могу конкурисати само једном прија-
вом, осим у случају више силе, односно у случају настанка непре-
двиђених околности које подносиоци пријаве нису могли спречи-
ти или предвидети. 

Непокретност може бити у сувласништву више лица када се 
сви сувласници појављују као продавци својих сувласничких де-
лова.

Испуњеност услова који се односе на сеоску кућу са окућ-
ницом као и процену тржишне вредности непокретности утврђује 
јединица локалне самоуправе у сарадњи са надлежним пореским 
органом и надлежним органом за геодетске послове, а испуњеност 
услова констатује у обрасцу пријаве којим подносилац пријаве 
конкурише.  

Сеоска кућа са окућницом испуњава основне услове за жи-
вот и становање уколико је безбедна и условна за становање, по-
седује инфраструктуру  – канализацију или септичку јаму, воду, 
струју и ако постоји приступ до сеоске куће са окућницом преко 
тврдог пута.

Подносиоци пријаве који добију бесповратна средства не 
могу отуђити непокретност у року од десет година од дана закљу-
чења уговора о купопродаји са продавцем непокретности и непо-
кретност мора бити осигурана у наведеном периоду.

Непокретност стечена доделом бесповратних средстава не 
може бити предмет хипотеке или залоге, ради обезбеђења извр-
шења обавеза из уговора о кредиту у року од пет година од дана 
закључења уговора о купопродаји са продавцем непокретности.

VII. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Прецизно и тачно попуњена пријава и пратећа документа-
ција шаље се препорученом пошиљком на адресу Министарства, 
Булевар Михајла Пупина 2а, 11070 Нови Београд или се доставља 
предајом на писарницу на наведеној адреси.

Пријаве се предају у затвореној и запечаћеној коверти са на-
знаком „Пријава на конкурс  – средства за доделу бесповратне по-
моћи за куповину сеоске куће са окућницом  – НЕ ОТВАРАТИ”, са 
пуним називом и адресом пошиљалаца на полеђини коверте. 

Пријаве које нису поднете на начин из ст. 1. и 2. ове главе 
неће се разматрати.

VIII. НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Испуњеност свих прописаних услова за учешће на јавном 
конкурсу, као и испуњеност услова који се односе на сеоску кућу 
са окућницом, доказује се следећом документацијом:

 
1. Образац пријаве  – електронски попуњен од стране подно-

сиоца пријаве и јединице локалне самоуправе на чијој се терито-
рији налази сеоска кућа са окућницом;

2. Доказ о држављанству Републике Србије подносиоца при-
јаве (не старији од шест месеци од дана објављивања јавног кон-
курса);

3. Извод из матичне књиге рођених за подносиоце пријаве 
не старији од месец дана, од дана објављивања јавног конкурса (у 
случају самохраног родитеља, потребан је извод и за децу);

4. Фотокопија личне карте или очитана лична карта подноси-
оца пријаве;

5. Изјава да подносилац пријаве живи на селу и бави се по-
љопривредом (само за младог пољопривредника/цу);

6. Доказ о брачној/ванбрачној заједници (за супружнике из-
вод из матичне књиге венчаних не старији од месец дана од дана 
објављивања јавног конкурса, за ванбрачне партнере код јавног 
бележника оверена изјава о ванбрачној заједници уз потпис два 
сведока, сачињена након расписивања јавног конкурса);

7. Извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља 
или правоснажна судска одлука о лишењу родитељског права, од-
носно пословне способности другог родитеља или правноснажна 
одлука суда/споразум о самосталном вршењу родитељског права 
(само за самохраног родитеља);

8. Потврда издата од стране Републичког геодетског завода, 
Службе за катастар непокретности о непоседовању непокретно-
сти подносиоца пријаве;

9. Извод из листа непокретности Републичког геодетског за-
вода, Службе за Катастар непокретности за непокретност за чију 
куповину конкуришу;

10. Потврда Министарства финансија  – Пореске управе да су 
подносиоци пријаве измирили све доспеле порезе и доприносе;

11. Потврда из Министарства финансија  – Пореске управе да 
није било преноса власништва или сувласништва на име подноси-
оца пријаве у претходних пет година;

12. Уверење  – сведочанство о стеченом основном образовању;
13. Уверење о неосуђиваности Министарства унутрашњих 

послова;
14. Потврда Основног суда да се против подносиоца пријаве 

не води кривични поступак или истрага; 
15. Изјава да подносиоци пријаве не поседују у власништву/

сувласништву непокретност (објекат) на целој територији Репу-
блике Србије и да нису отуђили непокретност у претходних пет 
година;

16. Изјава потенцијалног продавца да је прихватио услове 
јавног конкурса, да је сагласан са тим условима, да је сагласан 
са процењеном тржишном вредношћу непокретности, утврђеном 
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у обрасцу пријаве од стране јединице локалне самоуправе, као и 
да ће продати предметну непокретност подносиоцима пријаве за 
утврђени износ и извршити њену примопредају одмах након упла-
те новчаних средстава;

17. Изјава да подносиоци пријаве нису у крвном сродству у 
правој линији до било ког степена, а у побочној закључно са дру-
гим степеном, као ни у тазбинском или адоптивном сродству са 
продавцем непокретности;

18. Изјава да подносиоци пријаве нису у поступку одобра-
вања средстава за исте намене (бесповратна средства/субвенције/
кредити за куповину и адаптацију непокретности).

Документација из става 1. тач. 2 –4, тач. 8 –11. и тач. 13. и 14. 
ове главе, као и извод из матичне књиге венчаних из става 1. тачка 
6. ове главе и извод из матичне књиге умрлих из става 1. тачка 7. 
ове главе, прибављају се по службеној дужности, осим ако подно-
силац пријаве изричито изјави да ће те документе прибавити сам.

Све изјаве које достављају подносиоци пријаве се оверавају 
код јавног бележника, под пуном кривичном и материјалном одго-
ворношћу. 

Документација из става 1. тач. 2 –4, тачка 8, тач. 10 –14. и тач. 
15, 17. и 18. ове главе потребна је за оба супружника /ванбрачна 
партнера.

IX. НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА КОНКУРСА И КОМИСИЈА ЗА 
КОНТРОЛУ И ОЦЕНУ ПРОЈЕКТА

Министарство ће након ступања на снагу ове уредбе распи-
сати јавни конкурс. Јавни конкурс ће бити објављен на српском 
језику у најмање једном дневном листу који има покривеност на 
целој територији Републике Србије, као и на интернет страници 
Министарства www.mbs.gov.rs. Рок за подношење пријаве тече од 
дана објављивања јавног конкурса до утрошка буџетских средста-
ва предвиђених за ову намену, а најкасније до 1. новембра 2022. 
године.

У јавном конкурсу ће се прецизно навести које податке је у 
обавези да достави подносилац пријаве, а које подаци се приба-
вљају по службеној дужности уз сагласност подносиоца пријаве.

Испуњеност услова за конкурисање утврђује Комисија за 
оцену и контролу реализације пројекта (у даљем тексту: Комиси-
ја), коју образује министар решењем.

Бесповратна средства ће се додељивати по редоследу подне-
тих пријава  – до утрошка буџетских средстава предвиђених за ову 
намену, а најкасније до 1. новембра 2022. године.

Пријава се сматра поднетом даном предаје на шалтер поште 
или даном предаје на писарницу на адреси за пријем поште Мини-
старства, Булевар Михајла Пупина 2а, 11070 Нови Београд.

У случају да је пријава непотпуна у погледу потребне доку-
ментације, подносиоци пријаве ће бити обавештени да у року од 
пет дана допуне пријаву, и то слањем обавештења о допуни при-
јаве на електронску адресу, која је назначена у обрасцу пријаве. 
Подносиоци пријаве су у обавези да у обрасцу пријаве наведу 
електронску адресу. Уколико се не поступи по обавештењу о допу-
ни пријаве у остављеном року, пријава ће се одбацити.

Комисија ће одбацити пријаву без права подносиоца пријаве 
да исту допуни у следећим случајевима:

 – подносиоци пријаве не испуњавају услове за конкурисање 
из Програма;

 – подносилац пријаве конкурише за намену која није одређе-
на Програмом;

 – подносилац пријаве је поднео пријаву самостално, без уче-
шћа јединице локалне самоуправе;

 – јединица локалне самоуправе је утврдила неиспуњеност  
услова који се односе на сеоску кућу са окућницом.

Комисија разматра пријаве, проверава формалну исправност 
докумената, утврђује испуњеност услова за учешће на јавном кон-
курсу и подноси министру предлог решења о додели бесповрат-
них средстава.

Комисија може извршити додатну проверу поднете докумен-
тације и тражити додатне информације, али само од подносиоца 
пријаве која је формално исправна.

Комисија неће разматрати неблаговремене пријаве.
Коначну одлуку о додели средстава доноси министар реше-

њем, на предлог Комисије.
Конкурсна документација се не враћа.

X. ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Међусобна права, обавезе и одговорности у вези са коришће-
њем бесповратних средстава уређују се тројним уговором који 
закључују Министарство, јединица локалне самоуправе и подно-
сиоци пријаве којима су бесповратна средства додељена решењем 
министра (у даљем тексту: корисници бесповратних средстава).

Уколико корисници бесповратних средстава не приступе за-
кључивању тројног уговора из става 1. ове главе, поништава се 
решење о додели бесповратних средстава.

Корисници бесповратних средстава су у обавези да закључе 
уговор о купопродаји предметне сеоске куће са окућницом са про-
давцем и уђу у посед непокретности у року од 30 дана од дана 
уплате бесповратних средстава на рачун корисника. Након истека 
наведеног рока, корисници бесповратних средстава су у обавези 
да доставе Министарству и јединици локалне самоуправе изве-
штај о реализацији. 

Супружници/ванбрачни партнери су дужни да непокретност, 
на основу закљученог уговора у купопродаји, упишу у катастар 
непокретности/земљишне књиге са обимом удела од по ½ сувла-
сничких делова непокретности. На основу одлуке Министарства, 
катастар непокретности уписује забележбу забране отуђења и оп-
терећења непокретности у корист Министарства, у року од десет 
година од дана закључивања уговора о купопродаји.

Корисници бесповратних средстава се обавезују да ће ста-
новати у предметној непокретности и да ће након уласка у посед 
непокретности променити своје пребивалиште.

У случају новонасталих околности које угрожавају или оне-
могућавају реализацију купопродаје или угрожавају наменску 
употребу додељених бесповратних средстава, корисници беспо-
вратних средстава су у обавези да обавесте Комисију и упуте јој 
писани образложени захтев за измену уговора, о чијој оправдано-
сти ће Комисија одлучити на ванредној седници.

XI. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ

Јединица локалне самоуправе ће се уговором обавезати да 
врши контролу обављене купопродаје сеоске куће са окућницом. 
Јединица локалне самоуправе упућује Комисији извештај о спро-
веденој контроли, као и изјашњење да ли су бесповратна средства 
утрошена у свему према уговору.

Уколико јединица локалне самоуправе у извештају о спрове-
деној контроли утврди одступање од уговорних одредби, односно 
ненаменско трошење бесповратних средстава, Комисија ће извр-
шити теренску контролу. 

Ако се у поступку теренске контроле утврди ненаменско тро-
шење бесповратних средстава и одступање од уговорних одредби, 
Министарство раскида уговор, а корисници бесповратних сред-
става враћају целокупан износ бесповратних средстава у буџет 
Републике Србије, са припадајућом законском затезном каматом.
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На основу члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 

2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/21) и члана 42. 
став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 
и 30/18  – др. закон), 

Влада доноси

У Р Е Д Б У

о утврђивању Програма доделe бесповратних средстава 
за куповину минибусева за потребе превоза сеоског 

становништва на територији Републике Србије за 2022. 
годину

Члан 1.
Овом уредбом утврђује се Програм доделе бесповратних 

средстава за куповину минибусева за потребе превоза сеоског ста-
новништва на територији Републике Србије за 2022. годину, који 
је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба 

о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за купо-
вину минибусева за потребе превоза сеоског становништва на те-
риторији Републике Србије („Службени гласник РСˮ, број 77/21).

Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављива-

ња у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-384/2022
У Београду, 20. јануарa 2022. године  

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ПРОГРАМ ДОДЕЛE БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА 
КУПОВИНУ МИНИБУСЕВА ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕВОЗА 

СЕОСКОГ СТАНОВНИШТВА НА ТЕРИТОРИЈИ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

I. ПРЕДМЕТ ПРОГРАМА

Програмом доделе бесповратних средстава за куповину ми-
нибусева за потребе превоза сеоског становништва на територији 
Републике Србије за 2022. годину (у даљем тексту: Програм) утвр-
ђени су циљ Програма, подносилац пријаве на јавни конкурс, на-
мена средстава, финансијски оквир, услови за конкурисање, начин 
достављања пријава, неопходна документација, начин објављива-
ња јавног конкурса и комисија за оцену и контролу реализације 
пројекта, критеријуми за доделу бесповратних средстава, закљу-
чивање уговора и праћење реализације активности.

Средства намењена за реализацију Програма обезбеђенa су 
чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину („Слу-
жбени гласник РС”, број 110/21) у оквиру Раздела 35  – Министар-
ство за бригу о селу; Програм 0110  – Планирање и спровођење 
политике развоја села, Функција 110  – Извршни и законодавни 
органи, финансијски и фискални послови и спољни послови; Про-
јекат 4002  – Подстицај куповини минибусева за потребе превоза 
сеоског становништва; Економска класификација 463  – Трансфе-
ри осталим нивоима власти, у укупном износу од  120.000.000,00 
динара.

II. ЦИЉ ПРОГРАМА

Циљ Програма  је унапређење услова живота и рада на селу 
обезбеђивањем превоза становништву у сеоским срединама. 

Реализацијом Програма решавају се основне потребе крета-
ња сеоског становништва, у циљу омогућавања квалитетнијег жи-
вота у руралним срединама, боље повезаности и ефикасније про-
ходности између руралних средина, односно села и општинских 
односно градских седишта.

Показатељи учинка на основу којих ће се пратити степен 
остварености овог циља су:

 – број јединица локалне самоуправе које су купиле минибу-
севе (циљана вредност 17);

 – број села којима је обезбеђен линијски превоз минибусеви-
ма (циљана вредност 250).

Извор провере ових показатеља учинка ће бити извештаји о 
реализацији пројекта јединице локалне самоуправе.

III. ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС

Подносилац пријаве на јавни конкурс су јединице локалне 
самоуправе.

Свака јединица локалне самоуправе може конкурисати само 
једном пријавом.

IV. НАМЕНА СРЕДСТАВА

Бесповратна средства намењена су за куповину минибусева у 
белој боји са укупно 21 путничким седиштем (20 + 1).

Бесповратна средства се додељују за куповину минибусева 
који ће се користити  искључиво за потребе превоза сеоског ста-
новништва из једног села у друго село или из села у градско/оп-
штинско седиште.

Бесповратна средства нису намењена за куповину половних 
возила, трошкове регистрације предметног возила, трошкове оси-
гурања и друге трошкове, који нису у вези са наменом из става 1. 
ове главе.

V. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР

Максимални износ бесповратних средстава предвиђен за ку-
повину минибуса износи 7.000.000,00 динара.

Додељена бесповратна средства ће бити пренета јединици 
локалне самоуправе на подрачун за текуће наменске трансфере у 
ужем смислу, од Републике ка нижем нивоу власти.

Додељени износ бесповратних средстава сматра се коначним 
додељеним износом за намену предвиђену  Програмом. Министар-
ство за бригу о селу (у даљем тексту: Министарство), не преузима 
обавезу финансирања додатних трошкова. Уколико настану додатни 
трошкови у вези са реализацијом пројекта, потребна додатна сред-
ства мора обезбедити јединица локалне самоуправе из сопствених 
прихода или из других извора финансирања (донације итд.).

VI. УСЛОВИ ЗА КОНКУРИСАЊЕ

Право учешћа на јавном конкурсу има подносилац пријаве 
који испуњава све следеће услове:

1) да је поднео електронски попуњен образац пријаве са до-
кументацијом предвиђеном Програмом (образац пријаве се пре-
узима на званичној интернет страници Министарства www.mbs.
gov.rs);

2) да рачун подносиоца пријаве није у блокади почевши од 1. 
јануара 2022. године;

3) да обезбеђује возача одговарајуће категорије за управљање 
возилима;

4) да обезбеђује одржавање возила (редован сервис возила, 
регистрација и др.);

5) да за исте намене није користио подстицајна средства у 
претходне три године, која потичу из буџета Републике Србије или 
буџета Аутономне покрајине Војводине.

VII. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Прецизно и тачно попуњена пријава и пратећа документаци-
ја шаље се препорученом пошиљком на адресу Министарство за 
бригу о селу, улица Булевар Михајла Пупина број 2а, 11070 Нови 
Београд.  

Пријаве се шаљу у затвореној и запечаћеној коверти са назна-
ком „Пријава на конкурс  – додела бесповратних средстава за купо-
вину минибусева  – НЕ ОТВАРАТИ”, са пуним називом и адресом 
пошиљалаца на полеђини коверте.

Пријаве које нису поднете на начин из ст. 1. и 2. ове главе 
неће се разматрати.
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VIII. НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Испуњеност свих услова за учешће на јавном конкурсу дока-
зује се следећом документацијом: 

1) образац пријаве  – електронски попуњен са изјавама у при-
логу које потписује градоначелник/председник општине;

2) извештај о извршеном испитивању тржишта за предметно 
возило са процењеном вредношћу потписан од стране одговорног 
лица у јединици локалне самоуправе и оверен печатом.

Подносилац пријаве је у обавези да приликом сачињавања 
извештаја о извршеном испитивању тржишта из става 1. тачка 
2) ове главе, прибави минимум три понуде различитих понуђача 
за предметно возило из главе IV. НАМЕНА СРЕДСТАВА став 1. 
Програма, са утврђеном средњом просечном вредношћу возила 
за чију набавку Министарство додељује бесповратна средства, а 
све у складу са Законом о превозу путника у друмском саобраћају 
(„Службени гласник РСˮ, бр. 68/15, 41/18, 44/18  – др. закон, 83/18, 
31/19 и 9/20).

Министарство ће по службеној дужности утврдити увидом у 
интернет страницу Народне банке Србије да ли јединица локалне 
самоуправе има  рачун који није у блокади, почевши oд 1. јануара 
2022. године.

IX. НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА И 
КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ И КОНТРОЛУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОЈЕКТА

Министарство ће након ступања на снагу ове уредбе распи-
сати јавни конкурс. Јавни конкурс ће бити објављен на српском је-
зику у најмање једном дневном листу који се дистрибуира на целој 
територији Републике Србије, као и на интернет страници Мини-
старства www.mbs.gov.rs. Рок за подношење пријава биће наведен 
у тексту јавног конкурса.

Утврђивање испуњености услова за конкурисање као и оцењи-
вање пријава врши Комисија за оцену и контролу реализације про-
јекта (у даљем тексту: Комисија) коју образује министар решењем.

Комисија оцењује пријаве на основу критеријума утврђених 
Програмом, на основу којих ће бити формирана ранг листа. 

У случају да је пријава непотпуна у погледу потребне доку-
ментације, подносилац пријаве ће бити обавештен електронском 
поштом да у року од пет радних дана допуни пријаву. Подноси-
лац пријаве је у обавези да у обрасцу пријаве наведе електронску 
адресу за пријем обавештења о пријави и да одреди лице у оквиру 
јединице локалне самоуправе које ће бити задужено за све инфор-
мације поводом пријаве на јавни конкурс.

Комисија може извршити додатну проверу поднете докумен-
тације и тражити додатне информације, али само од подносиоца 
пријаве која је формално исправна.

Комисија ће одбацити пријаву као непотпуну ако подносилац 
пријаве не изврши допуну пријаве у року из става 4. ове главе, или 
ако пријава није допуњена у складу са обавештењем Комисије.

Уколико пријаве имају исти број бодова, предност ће имати 
пријава која је раније предата пошти.

Коначну одлуку о додели средстава доноси министар реше-
њем, на предлог Комисије, а у складу са утврђеним критеријуми-
ма и ранг листом пријава.

Министарство додељује бесповратна средства у висини из-
носа средње просечне вредности возила утврђеног у извештају о 
извршеном испитивању тржишта подносиоца пријаве, а највише 
до 7.000.000,00 динара.

Бесповратна средства ће се додељивати до утрошка средста-
ва намењених за реализацију Програма. 

Конкурсна документација се не враћа. 

X. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Комисија утврђује предлог решења о додели бесповратних 
средстава на основу следећих критеријума који се бодују:

1) степен развијености јединице локалне самоуправе у складу 
са прописима којима се уређује регионални развој (до 25 бодова);

2) број села који ће имати корист од реализације овог пројек-
та (до 20 бодова);

3) сеоско становништво се налази у планинским подручјима 
на просечној надморској висини од 500 m и преко 500 m, према 

подацима Републичког геодетског завода, у складу са Правилни-
ком о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољо-
привреди („Службени гласник РСˮ, број 132/21) (до 15 бодова);

4) финансијско учешће јединице локалне самоуправе у реа-
лизацији пројекта (до пет бодова);

5) удаљеност села од градских и општинских седишта изра-
женa у километрима (до 20 бодова);

6) ефекат добијања бесповратних средстава за куповину ми-
нибуса на регулисање превоза сеоског становништва у оквиру је-
динице локалне самоуправе (до 15 бодова).

XI. ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Међусобна права, обавезе и одговорности у вези са коришће-
њем бесповратних средстава уређују се уговором који закључују 
Министарство и јединица локалне самоуправе.

Уколико јединица локалне самоуправе нe приступи закључи-
вању уговора из става 1. ове главе, поништава се решење о додели 
бесповратних средстава. 

За набавку предметних добара, јединица локалне самоупра-
ве је у обавези да започне поступак јавне набавке у складу са За-
коном о јавним набавкама („Службени гласник РСˮ, број 91/19) у 
року од пет дана од дана уплате бесповратних средстава на рачун 
јединице локалне самоуправе. Јединица локалне самоуправе је у 
обавези да реализује пројекат у року од седам месеци од дана за-
кључивања уговора из става 1. ове главе.

Јединица локалне самоуправе не може отуђити предметно 
возило у року од десет година од дана закључења уговора о купо-
продаји са продавцем возила.

У случају новонасталих околности које отежавају или оне-
могућавају реализацију пројекта у року предвиђеним уговором 
из става 1. ове главе или отежавају наменску употребу додељених 
бесповратних средстава, јединица локалне самоуправе је у обаве-
зи да обавести Комисију и упути јој писани образложени захтев 
за измену уговора, о чијој оправданости ће одлучивати Комисија.

XII. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ

Комисија ће вршити контролу реализације свих пројектних 
активности,  а јединица локалне самоуправе је у обавези да омогу-
ћи вршење контроле.

Уколико се у поступку контроле утврди ненаменско троше-
ње бесповратних средстава или одступање од уговорних одредби, 
Министарство раскида уговор, а јединица локалне самоуправе 
враћа целокупан износ додељених бесповратних средстава у буџет 
Републике Србије, са припадајућом законском затезном каматом.

Након реализације пројекта јединица локалне самоуправе је 
у обавези да поднесе Министарству извештај о реализацији про-
јекта са пратећом документацијом о наменском и законитом утро-
шку средстава, најкасније у року од 15 дана од истека рока за реа-
лизацију пројекта.

Извештај о реализацији пројекта мора да садржи доказе о утро-
шеним средствима, са комплетном документацијом којом се оправ-
дава наменско и законито коришћење добијених средстава, као и 
уговор о јавној набавци, изводе из Министарства финансија-Управе 
за трезор, фактуре, уговоре и другу финансијску документацију.

Министарство задржава право да од јединице локалне само-
управе према потреби затражи и додатну документацију и инфор-
мације.

У року од три месеца од завршетка Програма Министарство 
ће, ради информисања, доставити Влади Извештај о резултатима 
спровођења Програма, који  нарочито садржи: 

 – вредности показатеља учинка на основу којих се прати сте-
пен остварености циља Програма; 

 – износ утрошених и неутрошених средстава, број јединица 
локалне самоуправе разврстаних по степену развијености и ста-
тистичким регионима и укупну раздаљину између села којима се 
Програмом обезбеђује линијски превоз из градских и општинских 
седишта;

 – објашњење примећених проблема у спровођењу Програма; 
 – препоручене корективне мере које је потребно предузети 

да би се обезбедила могућност  спровођења програма доделе бес-
повратних средстава за потребе превоза сеоског становништва у 
наредним годинама.
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На основу члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 

2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/21) и члана 42. 
став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/17  – УС, 44/14 
и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

о утврђивању Програма подршке унапређењу развоја 
изразито недовољно развијених општина (јединице 

локалне самоуправе из четврте групе) за 2022. годину

Члан 1.
Овом уредбом утврђује се Програм подршке унапређењу ра-

звоја изразито недовољно развијених општина (јединице локалне 
самоуправе из четврте групе) за 2022. годину, који је одштампан уз 
ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.
Пријава пројеката који се финансирају у складу са овом уред-

бом подноси се на Обрасцу  – Пријава пројекта, који је одштампан 
уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-406/2022
У Београду, 20. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р

ПРОГРАМ 
ПОДРШКЕ УНАПРЕЂЕЊУ РАЗВОЈА ИЗРАЗИТО 

НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ ОПШТИНА (ЈЕДИНИЦЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИЗ ЧЕТВРТЕ ГРУПЕ) ЗА 2022. 

ГОДИНУ

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Слу-
жбени гласник РС”, број 110/21), у члану 8, Раздео 3  – Влада, Гла-
ва 3.8  – Кабинет министра без портфеља задуженог за унапређење 
развоја недовољно развијених општина на територији Републике 
Србије, Програм 2102  – Подршка раду Владе, Функција 110  – Из-
вршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови 
и спољни послови, Програмска активност 4021  – Подршка спро-
вођењу мера равномерног регионалног развоја, Економска класи-
фикација 463  – Трансфери осталим нивоима власти, намењена су 
средства у износу од 360.000.000,00 динара за реализацију Про-
грама подршке унапређења развоја изразито недовољно развије-
них општина (јединице локалне самоуправе из четврте групе) за 
2022. годину (у даљем тексту: Програм).

Средства из става 1. ове главе опредељена су за реализацију:
1) пројеката унапређењa инфраструктурних капацитета недо-

вољно развијених општина (у даљем тексту: пројекти),
2) мера подршке изразито недовољно развијеним општинама 

(јединице локалне самоуправе из четврте групе) ради обезбеђива-
ња недостајућих средстава у циљу помоћи изразито недовољно  
развијеним општинама у областима из главе IV. ОБЛАСТИ ФИ-
НАНСИРАЊА КОЈЕ СУ ОБУХВАЋЕНЕ ПРОГРАМОМ тачка 2) 
Програма (у даљем тексту: мере подршке).

Програм спроводи Кабинет министра без портфеља задуже-
ног за унапређење развоја недовољно развијених општина (у да-
љем тексту: Кабинет министра).

II. ЦИЉ ПРОГРАМА

Реализација пројеката и мера подршке има за циљ подиза-
ње капацитета у области изградње, реконструкције и опремања 

објеката и набавке опреме од значаја за изразито недовољно ра-
звијене општине.

Објекти који су предмет изградње, реконструкције и опрема-
ња морају бити у својини јединица локалне самоуправе.

III. ПОДНОСИЛАЦ 

Право на подношење пријаве пројекта и захтева за мере по-
дршке имају јединице локалне самоуправе које чине четврту гру-
пу изразито недовољно развијених јединица локалне самоуправе 
чији је степен развијености испод 60% републичког просека  – 
Алексинац, Бабушница, Бела Паланка, Блаце, Бојник, Босилеград, 
Брус, Бујановац, Варварин, Владичин Хан, Власотинце, Гаџин 
Хан, Голубац, Димитровград, Дољевац, Жабари, Жагубица, Жито-
рађа, Књажевац, Крупањ, Куршумлија, Кучево, Лебане, Љиг, Мали 
Зворник, Мало Црниће, Медвеђа, Мерошина, Мионица, Нова Ва-
рош, Опово, Петровац на Млави, Прешево, Прибој, Пријепоље, 
Ражањ, Рашка, Рековац, Сврљиг, Сјеница, Сурдулица, Трговиште, 
Тутин и Црна Трава.

IV. ОБЛАСТИ ФИНАНСИРАЊА КОЈЕ СУ ОБУХВАЋЕНЕ 
ПРОГРАМОМ

1) За унапређење инфраструктурних капацитета недовољ-
но развијених општина предвиђена су средства у износу од 
320.000.000,00 динара.

Ова средства могу се користити за унапређење инфраструк-
турних капацитета изразито недовољно развијених општина (једи-
нице локалне самоуправе из четврте групе) у следећим областима:

 – изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре;
 – изградња, реконструкција и адаптација објеката из области 

образовања, здравства, туризма, социјалне заштите, културе, спор-
та и водопривреде;

 – опремање објеката из области образовања, здравства, тури-
зма, социјалне заштите, културе, спорта, водопривреде и других 
објеката у својини јединица локалне самоуправе;

 – набавка опреме у функцији обављања делатности из надле-
жности јединица локалне самоуправе.

2) За мере подршке изразито недовољно развијеним општи-
нама (јединице локалне самоуправе из четврте групе) предвиђена 
су средства у износу од 40.000.000,00 динара, ради обезбеђива-
ња недостајућих средстава, која се могу се користити у следећим 
областима:

 – набавка опреме ради нормализације рада јединице локал-
не самоуправе и њених установа, служби и јавних предузећа, у 
случајевима када наступе ванредне околности или поремећаји у 
функционисању;

 – за отклањање последица елементарних непогода;
 – за обезбеђивање средстава за материјалне трошкове за 

спречавање и сузбијање  заразне болести COVID-19.

V. УСЛОВИ И НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

1) Кабинет министра пројекте суфинансира у износу од 40 –
80% са максималним износом учешћа до 8.000.000,00 динара.

Корисник је у обавези да средства за пројекат користи намен-
ски и да све активности реализује до 15. децембра 2022. године.

Јединица локалне самоуправе може конкурисати највише са 
по једним предлогом пројекта.

Јединица локалне самоуправе не може да користи бесповрат-
на средства за пројекат за исте намене за које је већ добила сред-
ства из буџета Републике Србије.

2) Кабинет министра меру подршке финансира у износу до 
100%.

Средства мере подршке се одобравају одлуком министра на 
основу поднетог образложеног захтева у оквиру области финанси-
рања које су обухваћене Програмом.

Корисник је у обавези да средства мере подршке користи на-
менски и да све активности реализује до рока наведеног у захтеву.

Јединица локалне самоуправе може поднети највише по је-
дан захтев за средства мере подршке.

Јединица локалне самоуправе не може да користи беспо-
вратна средства мере подршке за исте намене за које је већ добила 
средства из буџета Републике Србије.
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VI. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ И ОДАБИР ПРИЈАВА 

ПРОЈЕКАТА 

Оцењивање и одабир пријава пројеката врши се на основу 
следећих критеријума:

Критеријуми за оцењивање пријава пројеката су:
1. Одрживост пројекта;
2. Број потенцијалних корисника обухваћених пројектом;
3. Сопствено учешће;
4. Ефекат реализованог пројекта на квалитет живота у једи-

ници локалне самоуправе.
Критеријуми за оцењивање и одабир пријава пројеката су:
1. Одрживост пројекта:
1.1. Достављени подаци указују да ће резултати реализације 

мера бити видљиви дуже од пет година након завршетка активно-
сти  – 25 поена;

1.2. Достављени подаци указују да ће резултати реализације 
мера бити видљиви од две до пет година након завршетка актив-
ности  – 15 поена;

1.3. Достављени подаци не указују да ће резултати реализа-
ције мера бити видљиви дуже од две године након завршетка ак-
тивности  – 0 поена;

2. Број потенцијалних корисника обухваћених пројектом:
2.1. више од 75% становника општине  – 25 поена;
2.2. од 51% до 75% становника општине  – 20 поена;
2.3. од 26% до 50% становника општине  – 15 поена;
2.4. до 25% становника општине  – 10 поена;
3. Сопствено учешће: 
3.1. преко 40%  – 25 поена;
3.2. од 20 –40%  – 15 поена;
3.3. 20%  – 10 поена;
4. Ефекат реализованог пројекта на квалитет живота у једи-

ници локалне самоуправе:
4.1. Однос између процењеног утрошка средстава за пројекат  

и очекиваних резултата је задовољавајући  – 25 поена;
4.2. Однос између процењеног утрошка средстава за пројекат  

и очекиваних резултата је делимично задовољавајући  – 15 поена;
4.3. Однос између процењеног утрошка средстава за пројекат  

и очекиваних резултата није задовољавајући  – 0 поена.

VII. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА ПРОЈЕКАТА И 
ЗАХТЕВА ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ

1) Начин и рок подношења пријава пројеката
Кабинет министра објавиће јавни позив у „Службеном гла-

снику Републике Србије” и на интернет страници www.rnro.gov.rs.
Рок за подношење пријава пројеката је 20 дана од дана обја-

вљивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Све неблаговремене пријаве пројеката неће се узети у разма-

трање.
Пријаве се преузимају на сајту www.rnro.gov.rs
Пријаве пројеката се подносе на адресу: Кабинет министра 

без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно разви-
јених општина, Немањина 11, 11000 Београд.

Пријаве пројеката се подносе у затвореној коверти са назна-
ком „Пријава пројекта по јавном позиву за Програм подршке уна-
пређења развоја изразито недовољно развијених општина (једини-
це локалне самоуправе из четврте групе) за 2022. годинуˮ.

2) Начин и рок подношења захтева за мера подршке
Образложени захтеви за мере подршке подносе се у писаној 

форми на адресу: Кабинет министра без портфеља задуженог за 
унапређење развоја недовољно развијених општина, Немањина 
11, 11000 Београд.

Захтев за мере подршке подноси се најкасније до 15. новембра 
2022. године. Захтеви за мере подршке ће се одобравати у складу са 
главом IX. ПОСТУПАК ОДОБРАВАЊА ПРИЈАВА ПРОЈЕКАТА И 
ЗАХТЕВА ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ тачка 2) Програма, до утрошка 
средстава предвиђених Програмом за мере подршке.

VIII. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ 
ПРИЈАВА ПРОЈЕКАТА И ЗАХТЕВА ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ

1) За подношење пријаве пројекта потребно је доставити сле-
дећу документацију:

 – попуњен образац пријаве за суфинансирање пројекта;
 – извод из одлуке о буџету јединице локалне самоуправе 

уколико су средства планирана за реализацију пројекта. Уколико 

средства за суфинансирање пројекта нису предвиђена на дан  под-
ношења пријаве доставља се изјава да ће средства за суфинансира-
ње пројекта бити обезбеђена у року од 15 дана од доделе средстава;

 – пројекат за извођење, главни пројекат по којем је издат акт 
надлежног органа на основу којег се изводе радови (оригинал или 
копија скенирана у електронском формату) и све сагласности уко-
лико су предвиђене прописима;

 – за опремање објеката доставити предмер и предрачун;
 – за набавку опреме доставити предрачун, одлуку о буџету 

и програм пословања уколико набавку спроводи предузеће или 
установа основана од стране јединицe локалне  самоуправе.

2) За подношење захтева за мере подршке потребно је доста-
вити следећу документацију:

 – Образложени захтев, који мора да садржи: 
(1) доказ да су наступиле ванредне околности или поремећа-

ји у функционисању (смањен прилив обима средстава у буџетима 
јединица локалне самоуправе, повећан обим непланираних рас-
хода, отежано обављање делатности јавних предузећа и сл.) или 
одлуку о проглашењу ванредне ситуације или извештај надлежне 
комисије за процену штета од елемeнтарних непогода  (у зависно-
сти од области за коју се подноси захтев);

(2) спецификацију трошкова са исказаном вредношћу по-
требних средстава; 

(3) рок реализације мере подршке.

IX. ПОСТУПАК ОДОБРАВАЊА  ПРИЈАВА ПРОЈЕКАТА И 
ЗАХТЕВА ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ

1) Министар без портфеља задужен за унапређење развоја 
недовољно развијених општина (у даљем тексту: министар), име-
нује Комисију за спровођење поступка расподеле средстава по 
Програму за пројекте (у даљем тексту: Комисија), која утврђује 
предлог одлуке о расподели средстава  по Програму за  пројекте.

На предлог Комисије министар доноси одлуку о одобравању 
средстава за пројекат.

Одлука из става 2. ове тачке садржи: назив јединице локалне 
самоуправе којој се пројекат одобрава, податак за који пројекат су 
средства одобрена, као и износ одобрених средстава.

Комисија у току поступка избора предлога пројекта може 
тражити додатне информације уколико постоје специфичне окол-
ности.

Јединице локалне самоуправе којима су одобрена средства 
за пројекат потписују уговор о суфинансирању програма подршке 
унапређења развоја изразито недовољно развијених општина, у 
року од 15 дана од данa доношења одлуке из става 2. ове тачке, 
која ће бити објављена на интернет страници Кабинета министра 
www.rnro.gov.rs.

2) Ако је достављена уредна, валидна и одговарајућа доку-
ментација из главе VIII. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ПРОЈЕКАТА И ЗАХТЕВА ЗА МЕРЕ 
ПОДРШКЕ тачка 2) Програма, министар доноси одлуку о одобра-
вању средстава мере подршке, а најкасније у року од 15 дана од 
дана доношења те одлуке јединице локалне самоуправе потписују 
уговор о одобравању средстава  мере подршке.

X. ИЗВЕШТАВАЊЕ ПО ПРОЈЕКТИМА И МЕРАМА ПОДРШКЕ

1) Корисник средстава за пројекат  је дужан да Кабинету ми-
нистра редовно доставља извештаје о степену реализације пројек-
та са свим потребним документима, као и финални извештај на 
крају пројекта до 20. децембра 2022. године. Такође, корисници 
средстава за пројекте су у обавези да доставе ванредни извештај о 
реализацији активности и утрошку средстава у року од пет дана, 
уколико то Кабинет министра затражи.

Корисник средстава за пројекат приликом медијског наступа-
ња и извештавања о пројекту обавештава да се пројекат финан-
сира из средстава буџета Републике Србије која су опредељена 
Кабинету министра.

2) Корисник средстава мера подршке је дужан да Кабинету 
министра достави извештај о реализацији мере подршке најкасни-
је у року од 15 дана од утрошка одобрених средстава. 

Кабинет министра ће најкасније до 31. јануара 2023. године 
доставити Влади, ради информисања, обједињени извештај о реа-
лизацији  Програма.
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На основу члана 17. Закона о управљању миграцијама („Слу-

жбени гласник РС”, број 107/12) и члана 42. став 1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

о утврђивању Програма подстицаја за спровођење 
мера и активности неопходних за достизање утврђених 

циљева из области управљања миграцијама у 
јединицама локалне самоуправе за 2022. годину

Члан 1.
Овом уредбом утврђује се Програм подстицаја за спровође-

ње мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева 
из области управљања миграцијама у јединицама локалне самоу-
праве за 2022. годину (у даљем тексту: Програм), који је одштам-
пан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.
Програм обухвата подстицаје, мере и активности, висину 

средстава за подстицај спровођења мера и активности у једини-
цама локалне самоуправе, критеријуме за њихову расподелу и 
критеријуме за учешће јединица локалне самоуправе у програму 
подстицаја.

Подстицаји из става 1. овог члана састоји се од финансирања 
планова које утврде надлежни органи јединице локалне самоупра-
ве из буџета Републике Србије, под условима прописаним зако-
ном и у циљу реализације програма од посебног значаја за област 
управљања миграцијама у јединици локалне самоуправе.

Мере из става 1. овог члана представљају скуп активности 
које јединица локалне самоуправе спроводи ради реализације 
утврђеног плана.

Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-315/2022
У Београду, 20. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ПРОГРАМ 
ПОДСТИЦАЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА И АКТИВНОСТИ 

НЕОПХОДНИХ ЗА ДОСТИЗАЊЕ УТВРЂЕНИХ 
ЦИЉЕВА ИЗ ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА МИГРАЦИЈАМА 

У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2022. 
ГОДИНУ

I. ПОДСТИЦАЈИ, МЕРЕ И АКТИВНОСТИ

Програм обухвата подстицаје, мере и активности неопходне 
за реализацију утврђених планова, висину средстава за подстицај 
спровођења мера и активности у јединицама локалне самоуправе, 
критеријуме за њихову расподелу и критеријуме за учешће једи-
ница локалне самоуправе у Програму.

Програм се утврђује за 2022. годину. 
Подстицаји се обезбеђују за следеће мере и активности:
1) Побољшање услова живота интерно расељених лица и ин-

терно интерно расељених лица док су у расељеништву, која бо-
раве у неадекватном приватном смештају, у колективним центри-
ма, у неформалним колективним центрима и која су у поступку 
исељења из стамбене јединице у јавној својини Републике Србије 
чији је корисник Комесаријат за избеглице и миграције, а који се 
спроводи ради заштите и остварења јавног интереса, заштите жи-
вота и здравља људи и заштите имовине (у даљем тексту: корисни-
ци), кроз: 

(1)  набавку и доделу робе и материјала за покретање, ра-
звој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, 

занатској, услужној или другој области у износу до 200.000,00 ди-
нара, по породичном домаћинству корисника,

(2) доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми за 
побољшање услова становања, намењене за завршетак или адап-
тацију стамбеног објекта у износу до 700.000,00 динара, по поро-
дичном домаћинству корисника,

(3)  доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и 
опреми (мали грант) за поправку или адаптацију сеоске куће са 
окућницом за породична домаћинства која су била корисници про-
грама куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике 
Србије и Аутономне покрајине Војводине, у износу до 200.000,00 
динара, по породичном домаћинству корисника,

(4)  доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, 
односно одговарајуће непокретности у износу до 1.500.000,00 
динара и помоћи у грађевинском и другом материјалу и опре-
ми односно за поправку или адаптацију предметне сеоске куће 
са окућницом, односно одговарајуће непокретности у износу до 
200.000,00 динара, по породичном домаћинству корисника,

(5) Доделу помоћи при прибављању и изградњи монтажних 
кућа, за породична домаћинства корисника;

2) Реинтеграцију повратника по основу споразума о реадми-
сији, и то за следеће активности:

(1) набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и 
унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, 
услужној или другој области у износу до 200.000,00 динара, по 
породичном домаћинству повратника по основу споразума о ре-
адмисији,

(2) обезбеђивање и побољшање услова становања повратни-
ка по основу споразума о реадмисији кроз:

 – доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми за по-
бољшање услова становања намењене за завршетак или адаптаци-
ју стамбеног објекта у износу до 700.000,00 динара, по породич-
ном домаћинству повратника по основу споразума о реадмисији,

 – доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, од-
носно одговарајуће непокретности у износу до 1.500.000,00 ди-
нара и помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за 
поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, 
односно одговарајуће непокретности у износу до 200.000,00 дина-
ра, по породичном домаћинству повратника по основу споразума 
о реадмисији, и

 – доделу помоћи при прибављању и изградњи монтажних 
кућа, за породична домаћинства повратника по основу споразума 
о реадмисији,

(3) развијање и унапређење услуга у јединици локалне само-
управе усмерених на реинтеграцију повратника по основу спора-
зума о реадмисији, кроз: 

 – олакшавање приступа образовном систему, у складу са за-
коном (спровођење програма за учење српског језика, пред пола-
зак у школу и у прелазном периоду, развој приступачности услуга 
у области запошљавања  – приликом пријављивања на евиденцију 
незапослених, реализација мера активне политике запошљавања, 
нарочито додатног образовања и обука, укључивања у програме 
запошљавања и др.), и

 – развијање услуга у области социјалне сигурности, у складу 
са законом (олакшавање укључивања у систем социјалне и здрав-
ствене заштите, програми развоја приступачности постојећих 
услуга и информисање пружалаца услуга и повратника по основу 
споразума о реадмисији о могућностима и начинима остваривања 
социјалне и здравствене заштите и др.);

3) Промовисање и јачање толеранције према мигрантима у 
јединицама локалне самоуправе у којима су смештени, и то за по-
већањe толеранције, отклањање предрасуда и развој комуникације 
и дијалога, кроз:

(1) доделу средстава јединицама локалне самоуправе за 
унапређење квалитета живота у локалној самоуправи (опремање 
дечјих и спортских игралишта, прибављање школског прибора и 
опреме, опремање простора и стварање адекватних услова за пру-
жање едукативних, спортских и здравствених услуга и др.),

(2) доделу средстава јединицама локалне самоуправе за рад 
едукативних, спортских, културно-уметничких радионица и дру-
гих сличних активности у које се укључују и мигранти;

4) Јачање капацитета јединица локалне самоуправе за реша-
вање проблема миграната који се налазе на њиховој територији, и 
то за активности на унапређењу капацитета јединица локалне са-
моуправе за планирање у области управљања миграцијама, кроз:
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(1) организовање и реализацију програма (радионица, окру-

глих столова и других сличних скупова) за идентификовање по-
треба, размену искустава и анализу проблема и њихових могућих 
решења,

(2) унапређење информисаности пружалаца услуга и јавно-
сти о потребама и проблемима миграната,

(3) унапређење информисаности миграната о њиховим пра-
вима, начинима њиховог остваривања и заштите, као и о видовима 
доступне помоћи,

(4) оснивање и унапређење рада инфо пунктова и центара за 
подршку,

(5) израду и дистрибуирање публикација, као и организовање 
информативне кампање усмерене ка подизању свести о положају, 
потребама и проблемима миграната,

(6) истраживања од значаја за утврђивање стања у области 
права и потреба миграната;

5) Јачање капацитета јединица локалне самоуправе на чијим 
територијама постоји повећан број миграната, доделом средстава 
за активности на унапређењу капацитета јединица локалне самоу-
праве, и то за ургентно решавање елементарних услова живота и 
отклањање последица насталих услед повећања броја миграната 
који се групишу на територијама јединица локалне самоуправе на 
којима се налазе центри за азил и прихватни центри, као и на те-
риториjaма јединица локалне самоуправе на којима се не налазе 
поменути центри, али које трпе повећан прилив миграната (упра-
вљање отпадом, санирање и одвожење смећа, обезбеђење услуга 
водоснабдевања и канализације, услуга хигијенског и санитарног 
одржавања, као и других услуга намењених стварању услова за 
нормално функционисање простора за смештај миграната, као и 
друге сличне активности).

II. РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДСТИЦАЈА, 
МЕРА И АКТИВНОСТИ

Средства за реализацију Програма обезбеђена су Законом 
о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник 
РС”, број 110/21), Раздео 51, Функциjа 070, Извор 01, Економска 
класификација 463, Програм 1001  – Унапређење и заштита људ-
ских и мањинских права и слобода, Програмска активност 0013  – 
Подршка присилним мигрантима и унапређење система управља-
ња миграцијама, у максималном износу до 279.000.000,00 динара 
и користиће се за:

1) Побољшање услова живота интерно расељених лица и ин-
терно интерно расељених лица док су у расељеништву, у макси-
малном износу до 227.000.000,00 динара;

2) Реинтеграцију повратника по основу споразума о реадми-
сији, у максималном износу до 15.000.000,00 динара;

3) Јачање толеранције према мигрантима у Републици Срби-
ји, у максималном износу до 5.000.000,00 динара;

4) Јачање капацитета јединица локалне самоуправе за реша-
вање проблема миграната који се налазе на њиховој територији, у 
максималном износу до 2.000.000,00 динара; и

5) Јачање капацитета јединица локалне самоуправе на чијим 
територијама постоји повећан број миграната, за ургентно реша-
вање елементарних услова живота и отклањање последица наста-
лих услед повећања броја миграната који се групишу на територи-
јама ових јединица локалне самоуправе, у максималном износу до 
30.000.000,00 динара.

Средства опредељена у складу са овим програмом додељују 
се у смислу прописа који уређују развијеност и степен развијено-
сти региона и јединица локалне самоуправе, и то, у складу са овом 
уредбом, за недовољно развијене и изразито недовољно развијене 
јединице локалне самоуправе − максимално у висини од 95% од 
укупног износа тражених средстава, а за остале јединице локалне 
самоуправе − максимално у висини од 90% од укупног износа тра-
жених средстава.

Јединице локалне самоуправе које се налазе на територији 
Аутономне покрајине Косово и Метохија које немају сопствених 
прихода и јединице локалне самоуправе из става 1. тачка 5) овог 
дела Програма, ослобођене су обавезе учешћа сопственим сред-
ствима у реализацији подстицаја, мера, односно активности, пред-
виђених овом уредбом.

Расподела средстава за подстицај активности из дела I. став 
3. тачка 1) овог програма јединицама локалне самоуправе које се 

налазе на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија, 
спроводи се у сарадњи са службом надлежном за обављање посло-
ва у вези са питањима од значаја за Аутономну покрајину Косово 
и Метохија.

III. КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА 
ПОДСТИЦАЈ СПРОВОЂЕЊА МЕРА И АКТИВНОСТИ

Расподела средстава за спровођење мера и активности у једи-
ницама локалне самоуправе врши се на основу бодова утврђених у 
складу са следећим критеријумима:

1) неопходност мере, односно активности у јединици локал-
не самоуправе  – 20 бодова;

2) да ли су предвиђене активности јасно формулисане, изво-
дљиве и добро испланиране  – 20 бодова;

3) доступност крајњим корисницима у јединици локалне са-
моуправе  – 20 бодова;

4) број потенцијалних крајњих корисника у јединици локал-
не самоуправе  – 10 бодова;

5) одрживост мере, односно активности у јединици локалне 
самоуправе  – 10 бодова;

6) претходно искуство јединице локалне самоуправе у погле-
ду реализације мера, односно активности у области управљања 
миграцијама  – 10 бодова;

7) могућност јединице локалне самоуправе у погледу реали-
зације мера, односно активности у области управљања миграција-
ма  – 10 бодова.

Максималан број бодова који јединица локалне самоуправе 
може остварити према наведеним критеријумима је 100 бодова.

Минималан број бодова који је неопходан како би се једи-
ница локалне самоуправе квалификовала за доделу средстава за 
спровођење наведених мера и активности је 60 бодова. 

IV. КРИТЕРИЈУМИ ЗА УЧЕШЋЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ У ПРОГРАМУ

Јединица локалне самоуправе учествује у конкретном под-
стицају, мери, односно активности, уколико испуњава следеће 
критеријуме:

1) да је образован Савет за миграције;
2) да је усвојен план активности у којем је наведена мера у 

области управљања миграцијама;
3) да постоје персонални и технички капацитети за реализа-

цију мере, односно активности;
4) да је доставила доказе о наменском утрошку средстава 

која су јој додељивана кроз раније сличне програме и пројекте, за-
кључно са децембром 2018. године;

5) да је за базу трајних решења Комесаријату за избеглице и 
миграције доставила податке о изабраним корисницима, по угово-
рима закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције 
и односне јединице локалне самоуправе, закључно са децембром 
2018. године; и

6) да је спремна да учествује у износу од најмање 5%, одно-
сно 10% од вредности подстицаја, мере, односно активности, за 
које се пријављује.

У случајевима спровођења мера и активности из дела I. став 
3. тачка 3) Програма, критеријум из става 1. тачка 6) овог дела 
Програма се не примењује.

У случајевима спровођења мера и активности из дела I. став 
3. тач. 3) и 4) Програма, критеријум из става 1. тачка 2) овог дела 
Програма се не примењује.

У случајевима спровођења мера и активности из дела I. Про-
грама у јединицама локалне самоуправе које се налазе на терито-
рији Аутономне покрајине Косово и Метохија које немају сопстве-
них прихода, критеријум из става 1. тачка 6) овог дела Програма 
се не примењује.

Избор јединица локалне самоуправе које ће учествовати у 
Програму, односно конкретној мери или активности, врши се на 
основу расписаног јавног позива.

У случајевима спровођења мера и активности из дела II. став 
1. тачка 5) Програма, критеријуми из става 1. овог дела Програма 
се не примењују. Средства се додељују оним јединицама локалне 
самоуправе код којих постоји потреба за ургентним решавањем 
услова живота и отклањањем последица насталих услед повећања 



46 Број 9 21. јануар 2022.

броја миграната које се групишу на територијама јединица ло-
калне самоуправе на којима се налазе центри за азил и прихват-
ни центри као и на териториjaма јединица локалне самоуправе 
на којима се не налазе поменути центри, али које трпе повећан 
прилив миграната (управљање отпадом, санирање и одвожење ђу-
брета, обезбеђење услуга водоснабдевања и канализације, услуга 
хигијенског и санитарног одржавања, као и других услуга наме-
њених стварању услова за нормално функционисање простора 
за смештај миграната, као и друге сличне активности). О висини 
средстава која се преносе свакој јединици локалне самоуправе за 
спровођење мера и активности из дела II. став 1. тачка 5) Програ-
ма, Комесаријат за избеглице и миграције упознаје Радну групу за 
решавање проблема мешовитих миграционих токова Владе.

О наменском утрошку средстава додељених за конкретну 
меру, односно активност, јединица локалне самоуправе доставља 
Комесаријату за избеглице и миграције, у прописаном року, изве-
штај и документацију о коришћењу и утрошку додељених сред-
става.

Спровођење мера и активности из дела I. Програма у једини-
цама локалне самоуправе које се налазе на територији Аутономне 
покрајине Војводине, Комесаријат за избеглице и миграције може 
вршити у сарадњи са Фондом за пружање помоћи избеглим, про-
гнаним и расељеним лицима, основаним Одлуком Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине („Службени лист Аутономне по-
крајине Војводине”, број 19/06), расписивањем заједничког јавног 
позива за избор јединица локалне самоуправе које ће учествовати 
у конкретном подстицају, мери, односно активности.

У циљу реализације мера и активности предвиђених овим 
програмом, сви наручиоци приликом набавке добара, услуга и ра-
дова поступају у складу са одредбама Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС”, брoj 91/19).
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На основу члана 19с Закона о избеглицама („Службени гла-

сник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”, број 42/02 − СУС и 
„Службени гласник РС”, број 30/10) и члана 42. став 1. Закона 
о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – 
др. закон),

Влада  доноси

У Р Е Д Б У

о утврђивању Програма коришћења средстава за 
решавање стамбених потреба и друге програме 

интеграције избеглица у 2022. години

Члан 1.
Овом уредбом утврђује се Програм коришћења средстава за 

решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избе-
глица у 2022. години. 

Члан 2.
Коришћење средстава за решавање стамбених потреба и 

друге програме интеграције избеглица у 2022. години, врши се на 
начин који је утврђен у Програму коришћења средстава за решава-
ње стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 
2022. години, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен састав-
ни део.

Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-312/2022
У Београду, 20. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ПРОГРАМ 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ 

ПОТРЕБА И ДРУГЕ ПРОГРАМЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 
ИЗБЕГЛИЦА У 2022. ГОДИНИ

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Овим програмом утврђује се начин коришћења дела средста-
ва Комесаријата за избеглице и миграције намењених за решавање 
стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица и лица 
из члана 18. став 2. тачка 1) Закона о избеглицама („Службени гла-
сник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”, број 42/02 − СУС и 
„Службени гласник РС”, број 30/10) (у даљем тексту: корисници), 
у 2022. години.

Средства за решавање стамбених потреба и друге програме 
интеграције корисника обезбеђена су:

1) Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Слу-
жбени гласник PC”, број 110/21), Раздео 51, Функциjа 070, Про-
грам 1001  – Унапређење и заштита људских и мањинских права 
и слобода, Програмска активност 0013  – Подршка присилним ми-
грантима и унапређење система управљања миграцијама, и то:

(1) са апропријације 463, извор 01 у максималном износу до 
200.000.000,00 динара;

(2) са апропријације 472, извор 01 у максималном износу до 
25.000.000,00 динара;

(3) са апропријације 511, извор 13 (нераспоређени ви-
шак прихода из претходних година), у максималном износу до 
68.000.000,00 динара.

Распоређивање средстава  за  решавање стамбених потреба 
и друге програме интеграције корисника, за сваку од наведених 
намена појединачно, са апропријације 463, апропријације 472 и 
апропријације 511, врши се у складу са исказаним потребама и мо-
гућностима реализације.

II. НАМЕНА СРЕДСТАВА

1) Средства обезбеђена Законом о буџету Републике Србије 
за 2022. годину, Раздео 51, Функциja 070, Програм 1001  – Унапре-
ђење и заштита људских и мањинских права и слобода, Програм-
ска активност 0013  – Подршка присилним мигрантима и унапре-
ђење система управљања миграцијама, са следећих апропријација, 
додељују се и користе за:

(1) средства са апропријације 463, у висини до 200.000.000,00 
динара, за:

 – побољшање услова становања, доделом помоћи у грађе-
винском материјалу и опреми, у висини до 700.000,00 динара, по 
породичном домаћинству корисника;

 – куповину грађевинског материјала и опреме за започету 
изградњу непокретности, у висини до 980.000,00 динара, по поро-
дичном домаћинству корисника;

 – куповину сеоске куће са окућницом, у висини до 
1.500.000,00 динара, по породичном домаћинству корисника, од-
носно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у 
грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант), за поро-
дична домаћинства која су корисници програма куповине сеоске 
куће са окућницом, у висини до 200.000,00 динара, по породичном 
домаћинству корисника; 

 – економско оснаживање корисника (нпр. прибављањем ма-
њих пољопривредних машина и опреме или основног стада за за-
почињање пољопривредне делатности или алата и опреме за оба-
вљање занатских услуга и др.), у висини до 200.000,00 динара, по 
породичном домаћинству корисника;

 – доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, од-
носно одговарајуће непокретности,  у висини до 1.500.000,00 ди-
нара и помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за 
адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом, 
односно одговарајуће непокретности у висини до 200.000,00 ди-
нара, по породичном домаћинству корисника или доделу помоћи 
намењене за побољшање услова становања, у грађевинском мате-
ријалу, у висини до 700.000,00 динара, по породичном домаћин-
ству корисника, намењене и лицима која бораве у неформалним 
колективним центрима и лицима која су у поступку исељења из 
стамбене јединице у јавној својини Републике Србије чији је ко-
рисник Комесаријат за избеглице и миграције, а који се спроводи 
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ради заштите и остварења јавног интереса, заштите живота и 
здравља људи и заштите имовине.

(2) средства са апропријације 472, у висини до 25.000.000,00 
динара, за:

 – доделу средстава на име једнократне новчане помоћи за 
прикључење монтажних стамбених објеката на инфраструктуру, 
за породична домаћинства којима су додељени монтажни стамбе-
ни објекти у оквиру спровођења Регионалног стамбеног програма 
за решавање стамбених потреба избеглица  – компонента монта-
жне куће, која немају сопствених средстава за наведену намену;

 – доделу средстава на име једнократне новчане помоћи за 
уградњу грађевинског материјала за породична домаћинства ко-
јима је додељен грађевински материјал у оквиру спровођења Ре-
гионалног стамбеног програма за решавање стамбених потреба 
избеглица  – компонента грађевински материјал, која немају соп-
ствених средстава за наведену намену;

 – доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом мате-
ријалу и опреми (мали грант), за правоснажном одлуком изабрана 
породична домаћинства у складу са одобреним спецификацијама 
утврђеним у оквиру Регионалног стамбеног програма за решавање 
стамбених потреба избеглица; 

 – доделу средстава на име помоћи за опремање инфраструк-
туре потребне за изградњу стамбених јединица намењених за ре-
шавање стамбених потреба избеглица изабраних у оквиру спро-
вођења Регионалног стамбеног програма за решавање стамбених 
потреба избеглица;

 – доделу помоћи за побољшање услова становања избеглица 
чије је право на доделу помоћи утврђено правноснажном одлуком 
надлежног органа;

 – доделу помоћи лицима којима је услед више силе или еле-
ментарне непогоде непокретност оштећена или уништена, доде-
лом средстава за оспособљавање о поправку непокретности; и

 – доделу средстава на име помоћи породичним домаћин-
ствима која су били корисници програма куповине сеоске куће 
са окућницом, без једнократне помоћи у грађевинском и другом 
материјалу и опреми (мали грант) из средстава буџета Републике 
Србије и буџета Аутономне покрајине Војводине.

(3) средства са апропријације 511, у висини до 68.000.000,00 
динара за прибављање непокретности ради давања у закуп на 
одређено време са могућношћу куповине. Висина средстава која 
се опредељује по непокретности којом се решава стамбена потре-
ба корисника зависи од тржишних услова прибављања непокрет-
ности и величине непокретности, односно броја чланова породич-
ног домаћинства корисника.

III. НАЧИН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

Решавање стамбених потреба корисника на један од начина 
предвиђених овом уредбом, као и друге програме интеграције, 
спроводи Комесаријат за избеглице и миграције, у складу са Зако-
ном о избеглицама. 

Решавање стамбених потреба корисника на један од начина 
предвиђених овом уредбом, као и друге програме интеграције, Ко-
месаријат за избеглице и миграције може спроводити у сарадњи са 
јединицама локалне самоуправе на чијим територијама живе поро-
дице корисника којима се пружа помоћ у процесу интеграције, у 
складу са Законом о избеглицама. 

Избор јединица локалне самоуправе преко којих ће се реали-
зовати коришћење средстава за намене из овог програма, у случају 
тачке 1), подтачке (1), алинеје 1 –5, у оквиру дела II. Намена сред-
става, врши се на основу јавног позива. 

У случају тачке 1), подтачке (2), алинеје 1 –2 и 5 –6 у оквиру 
дела II. Намена средстава, средства се преко јединице локалне са-
моуправе додељују корисницима изабраним у оквиру Регионалног 
стамбеног пројекта дефинисаним у овој подтачки, а алинејама 3 –4 
и 7 средства се додељују јединицама локалне самоуправе.

У случају тачке 1), подтачке (2), алинеје 5, средства се реали-
зују доделом помоћи лицу које је право на помоћ остварило прав-
носнажном одлуком надлежног органа.

У случају тачке 2) средства се реализују у складу са законом 
и прописима који уређују ову материју.

Јединица локалне самоуправе о утрошку додељених средста-
ва и изабраним корисницима, Комесаријату за избеглице и мигра-
ције доставља извештај и документацију у вези са коришћењем 
додељених средстава.

Решавање стамбених потреба корисника на територији Ауто-
номне покрајине Војводине, на један од начина предвиђених овом 
уредбом, као и друге програме интеграције корисника на терито-
рији Аутономне покрајине Војводине, Комесаријат за избеглице 
и миграције може спроводити у сарадњи са Фондом за пружање 
помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, основаним 
Одлуком Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени 
лист Аутономне покрајине Војводине”, број 19/06), расписивањем 
заједничког јавног позива за избор јединица локалне самоуправе 
преко којих ће се реализовати коришћење средстава за намене из 
овог програма.
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На основу члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 

2022. годину („Службени гласник РС”, брoj 110/21) и члана 42. 
став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 
и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

о утврђивању Програма доделе бесповратних 
средстава за организовање манифестације под називом 

„Михољски сусрети селаˮ за 2022. годину

Члан 1.
Овом уредбом утврђује се Програм доделе бесповратних 

средстава за организовање манифестације под називом „Михољ-
ски сусрети селаˮ за 2022. годину, који је одштампан уз ову уредбу 
и чини њен саставни део.

Члан 2.
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба 

о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за орга-
низовање манифестације под називом „Михољски сусрети селаˮ 
(„Службени гласник РСˮ, бр. 77/21 и 107/21).

Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављива-

ња у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-389/2022
У Београду, 20. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ПРОГРАМ  
ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА 

ОРГАНИЗОВАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ПОД НАЗИВОМ 
„МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛАˮ ЗА 2022. ГОДИНУ

I. ПРЕДМЕТ ПРОГРАМА

Програмом доделе бесповратних средстава за организовање 
манифестације под називом „Михољски сусрети селаˮ за 2022. 
годину (у даљем тексту: Програм) утврђени су циљ Програма, 
подносиоци пријаве на јавни конкурс, намена средстава, финан-
сијски оквир, услови за конкурисање, начин достављања пријава, 
неопходна документација, начин објављивања јавног конкурса и 
комисија за оцену и контролу реализације пројекта, критеријуми 
за доделу бесповратних средстава, закључивање уговора и праће-
ње реализације активности.

Средства намењена за реализацију  Програма обезбеђенa 
су чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину 
(„Службени гласник РС”, број 110/21) у оквиру Раздела 35  – Ми-
нистарство за бригу о селу; Програм 0110  – Планирање и спро-
вођење политике развоја села, Функција 110  – Извршни и зако-
нодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни 
послови; Програмска активност 0004  – Подршка организовању 
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манифестација у селима Републике Србије; Економска класифика-
ција 463  – Трансфери осталим нивоима власти, у укупном износу 
од  43.000.000,00 динара.

Програм једнодневне или вишедневне манифестације под 
називом „Михољски сусрети селаˮ обухвата активности у којима 
учествује становништво села са територије једне јединице локал-
не самоуправе. Активности могу бити из области драмских умет-
ности, књижевности, литерарних вештина и других уметности 
(такмичења у певању, рецитацији, глуми, сликању, итд.), одржа-
вања спортских такмичења, промовисања очувања и унапређења 
старих заната и културно-уметничке баштине, израде уметнина 
и предмета домаће радиности, као и остале активности у којима 
становници села могу показати своја знања и вештине и у њима 
се такмичити.

Место одржавања манифестације под називом „Михољски 
сусрети селаˮ може бити у свим насељеним местима  – селима на 
територији Републике Србије, изван градских, општинских седи-
шта и приградских насеља, а које одреди подносилац пријаве при-
ликом конкурисања.

Манифестација под називом „Михољски сусрети селаˮ треба 
да буде осмишљена и реализована као засебна манифестација.

Бесповратна средства се додељују за манифестације које ће 
се одржавати од 28. јуна 2022. године до 1. децембра 2022. године.

II. ЦИЉ ПРОГРАМА

Циљ Програма је обогаћење друштвеног и спортског живота 
становника у селима и неговање традиционалног начина живота и 
културно  – историјског наслеђа.

Показатељи учинка на основу којих ће се пратити степен 
остварености овог циља су:

 – број одржаних манифестација (циљана вредност 85);
 – број села која учествују у организацији манифестација (ци-

љана вредност 600).
Извор провере ових показатеља учинка ће бити извештаји 

Комисије за оцену и контролу реализације пројекта (у даљем тек-
сту: Комисија).

III. ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС

Подносилац пријаве на јавни конкурс су јединице локалне 
самоуправе.

Свака јединица локалне самоуправе може конкурисати само 
једном пријавом. 

IV. НАМЕНА СРЕДСТАВА

Бесповратна средства намењена су за финансирање органи-
зовања и промоције манифестације под називом „Михољски су-
срети селаˮ.

Бесповратна средства намењена су за финансирање следећих 
трошкова:

 – закупа простора, бине, озвучења и осветљења;
 – дизајна и штампе промотивног материјала, захвалница;
 – набавке медаља и пехара;
 – превоза учесника манифестације до места одржавања ма-

нифестације; 
 – хонорара комисије и судија;
 – набавке реквизита за одржавање манифестације (ситни 

спортски реквизити и опрема);
 – набавке ситног потрошног материјала неопходног за орга-

низовање манифестације.

V. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР

Максимални износ бесповратних средстава предвиђен за фи-
нансирање манифестације под називом „Михољски сусрети селаˮ 
износи 500.000,00 динара.

Додељена бесповратна средства ће бити пренета јединици 
локалне самоуправе на подрачун за текуће наменске трансфере у 
ужем смислу, од Републике ка нижем нивоу власти.

VI. УСЛОВИ ЗА КОНКУРИСАЊЕ

Право учешћа на јавном конкурсу има подносилац пријаве 
који испуњава све следеће услове:

1) да је поднео електронски попуњен образац пријаве са до-
кументацијом предвиђеном Програмом. Образац пријаве се пре-
узима на званичној интернет страници Министарства за бригу о 
селу (у даљем тексту: Министарство)  – www.mbs.gov.rs;

2) да рачун подносиоца пријаве није у блокади почевши од 1. 
јануара 2022. године;

3) да је садржина програма манифестације под називом „Ми-
хољски сусрети селаˮ којим подносилац пријаве конкурише у 
складу са предметом предвиђеним Програмом; 

4) да програм манифестације под називом „Михољски су-
срети селаˮ којим подносилац пријаве конкурише садржи следеће 
елементе:

 – детаљан опис свих активности које ће се спроводити на ма-
нифестацији са местом, датумом и сатницом дешавања;

 – спецификацију свих трошкова за чије финансирање подно-
силац пријаве конкурише.

VII. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Прецизно и тачно попуњена пријава и пратећа документаци-
ја шаљу се препорученом пошиљком на адресу Министарство за 
бригу о селу, Булевар Михајла Пупина 2а, 11070 Нови Београд.

Пријаве се шаљу у затвореној и запечаћеној коверти са на-
знаком „Пријава на конкурс  – средства за финансирање одржава-
ња манифестације под називом „Михољски сусрети селаˮ   – НЕ 
ОТВАРАТИ”, са пуним називом и адресом пошиљалаца на поле-
ђини коверте.

Пријаве које нису поднете на начин из ст. 1. и 2. ове главе 
неће се разматрати.

VIII. НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Испуњеност свих услова за учешће на јавном конкурсу дока-
зује се следећом документацијом: 

1) електронски попуњен образац пријаве и прилог обрасца 
пријаве, у коме ће бити изложен програм манифестације са детаљ-
но описаном садржином и током манифестације;

2) детаљна спецификација трошкова за намену за коју подно-
силац пријаве конкурише;

3) изјава о суфинансирању (уколико подносилац пријаве уче-
ствује у суфинансирању манифестације сопственим средствима).

Министарство ће по службеној дужности утврдити увидом 
на интернет страницу Народне банке Србије да ли јединица ло-
калне самоуправе има рачун који није у блокади, почевши oд 1. 
јануара 2022. године.

IX. НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА КОНКУРСА И КОМИСИЈА ЗА 
ОЦЕНУ И КОНТРОЛУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА

Министарство ће након ступања на снагу ове уредбе распи-
сати јавни конкурс. Јавни конкурс ће бити објављен на српском је-
зику у најмање једном дневном листу који се дистрибуира на целој 
територији Републике Србије, као и на интернет страници Мини-
старства www.mbs.gov.rs. Рок за подношење пријава биће наведен 
у тексту јавног конкурса.

Утврђивање испуњености услова за конкурисање као и оце-
њивање пријава  врши Комисија, коју образује министар решењем.

Комисија оцењује пријаве на основу критеријума утврђених 
Програмом, на основу којих ће бити формирана коначна ранг листа. 

 У случају да је пријава непотпуна у погледу потребне доку-
ментације, подносилац пријаве ће бити обавештен електронском 
поштом да у року од пет радних дана допуни пријаву. Подноси-
лац пријаве је у обавези да у обрасцу пријаве наведе електронску 
адресу за пријем обавештења о пријави и да одреди лице у оквиру 
јединице локалне самоуправе које ће бити задужено за све инфор-
мације поводом пријаве на јавни конкурс.

Комисија може извршити додатну проверу поднете докумен-
тације и тражити додатне информације, али само од подносиоца 
пријаве која је формално исправна.
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Комисија ће одбацити пријаву као непотпуну ако подносилац 

пријаве не изврши допуну пријаве у року из става 4. ове главе, или 
ако пријава није допуњена у складу са обавештењем Комисије.

Уколико пријаве имају исти број бодова, предност ће имати 
пријава која је раније предата пошти.

Коначну одлуку о додели средстава доноси министар реше-
њем, на предлог Комисије, а у складу са утврђеним критеријуми-
ма и ранг листом пријава.

Бесповратна средства ће се додељивати до утрошка средста-
ва намењених за реализацију овог програма. 

Конкурсна документација се не враћа. 

X. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Комисија утврђује предлог решења о додели бесповратних 
средстава на основу следећих критеријума који се бодују:

1) степен развијености јединице локалне самоуправе у складу 
са прописима којима се уређује регионални развој (до 20 бодова);

2) број села која учествују у одржавању манифестације из-
ражен у процентима у односу на укупан број села на територији 
јединице локалне самоуправе (до 30 бодова);

3) финансијско учешће јединице локалне самоуправе (до де-
сет бодова);

4) планирани број посетилаца манифестације (до десет бо-
дова);

5) квалитет и концепт садржаја програма манифестације са 
којим подносилац пријаве конкурише, као и његова усклађеност 
са циљевима предвиђеним Програмом (до 20 бодова);

6) значај манифестације за јединицу локалне самоуправе (до 
десет бодова).

XI. ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Међусобна права, обавезе и одговорности у вези са коришће-
њем бесповратних средстава уређују се уговором који закључују 
Министарство и јединица локалне самоуправе.

Уколико јединица локалне самоуправе нe приступи закључи-
вању уговора из става 1. ове главе, поништава се решење о додели 
бесповратних средстава. 

Јединице локалне самоуправе су у обавези да одрже манифе-
стацију под називом „Михољски сусрети селаˮ у року предвиђе-
ном уговором из става 1. ове главе. Након истека наведеног рока, 
јединице локалне самоуправе су у обавези да доставе извештај о 
реализацији пројекта.

У случају новонасталих околности које отежавају или онемо-
гућавају одржавање предметне манифестације под називом „Ми-
хољски сусрети селаˮ у року предвиђеном уговором из става 1. ове 
главе, или отежавају наменску употребу додељених бесповратних 
средстава, јединице локалне самоуправе су у обавези да обавесте 
Комисију и упуте јој писани образложени захтев за измену угово-
ра, о чијој оправданости ће одлучивати Комисија. 

XII. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ

Комисија ће вршити контролу реализације свих пројектних 
активности. 

Уколико се у поступку контроле утврди ненаменско троше-
ње бесповратних средстава или одступање од уговорних одредби, 
Министарство раскида уговор, а јединица локалне самоуправе 
враћа целокупан износ додељених бесповратних средстава у буџет 
Републике Србије, са припадајућом законском затезном каматом.

У року од три месеца од завршетка Програма, Министарство 
ће ради информисања доставити Влади Извештај о резултатима 
спровођења Програма, који ће нарочито садржати: 

 – вредности показатеља учинка на основу којих се прати сте-
пен остварености циља Програма; 

 – величину утрошених и неутрошених средстава, број села 
учесника у организацији манифестација разврстаних по степену 
развијености јединица локалне самоуправе на чијој територији се 
налазе и статистичким регионима;

 – објашњење примећених проблема у спровођењу Програма; 
 – препоручене корективне мере које је потребно предузети 

да би се обезбедила могућност спровођења програма доделе бес-
повратних средстава за организовање манифестације под називом 
„Михољски сусрети селаˮ у наредним годинама.
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На основу члана 44г Закона о државним службеницима 

(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправка, 83/05  – 
исправка, 64/07, 67/07  – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 
95/18 и 157/20) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гла-
сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 
 – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

о одређивању компетенција за рад државних 
службеника

1. Уводна одредба

Садржина 

Члан 1.
Овом уредбом ближе се одређују понашајне и опште функ-

ционалне компетенције и показатељи њиховог испољавања, као 
и посебне функционалне компетенције у одређеној области рада, 
начин њиховог одређивања и области знања и вештина на које се 
односе.

2. Понашајне компетенције

Показатељи испољавања понашајних компетенција

Члан 2.
Показатељи испољавања понашајних компетенција су при-

мери пожељног радног понашања који указују на присуство дате 
компетенције.

Показатељи испољавања понашајних компетенција утврђују 
се посебно за извршилачка радна места, за радна места руководи-
лаца ужих унутрашњих јединица и положаје.

Компетенција „Управљање информацијама”

Члан 3.
Компетенција „Управљање информацијама” односи се на 

прикупљање, разумевање, организовање, обраду, чување, размену 
и употребу информација и података у вези са обављањем послова 
радног места.

Показатељи којима државни службеник испољава компетен-
цију из става 1. овог члана су:

1) За извршилачка радна места која нису руководећа:
(1) благовремено прикупља и користи релевантне информа-

ције из више различитих извора,
(2) правилно разуме и објективно сагледава информације,
(3) успешно организује информације, базе података и друге 

документе,
(4) исправно анализира и повезује податке, увиђа логичке од-

носе међу њима,
(5) брине о безбедности и поверљивости пословних инфор-

мација,
(6) информације преноси на јасан и концизан начин;
2) За радна места руководилаца ужих унутрашњих јединица 

и положаје:
(1) доприноси да праве информације буду на располагању за-

посленима у правом тренутку,
(2) активно и благовремено тражи све потребне информације,
(3) активно и благовремено даје све потребне информације 

сарадницима и странкама,
(4) анализира и повезује информације из релевантних извора, 

правилно дефинише и закључује,
(5) обезбеђује несметану размену информација у свим прав-

цима/међу сарадницима,
(6) доследан је у ажурирању и организовању информација и 

података,
(7) нове информације укључује у планирање и доношење 

одлука.
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Компетенција „Управљање задацима и остваривање резултата”

Члан 4.
Компетенција „Управљање задацима и остваривање резулта-

та” односи се на организовање радних задатака на прописан, ефи-
касан и транспарентан начин како би се реализовали планирани 
циљеви и остварили резултати.

Показатељи којима државни службеник испољава компетен-
цију из става 1. овог члана су:

1) За извршилачка радна места која нису руководећа:
(1) успешно планира и организује сопствени рад,
(2) извршава задатке у предвиђеним роковима,
(3) брз, ефикасан и методичан у раду,
(4) решава проблеме ефикасно, сврсисходно и на транспарен-

тан начин
(5) подстиче и себе и друге на остваривање резултата
(6) одлуке су му базиране на анализи, расуђивању и искуству;
2) За радна места руководилаца ужих унутрашњих јединица 

и положаје:
(1) обезбеђује остварење циљева организационе јединице,
(2) одлуке доноси благовремено,
(3) води рачуна о роковима и ургентности,
(4) планира и користи ресурсе за делотворно обављање посла,
(5) даје јасне задатке и прецизна упутства,
(6) организује запослене на функционалан начин и подстиче 

размену искустава како би се посао обавио квалитетно и у року,
(7) предвиђа проблеме и предлаже решења,
(8) оријентисан ка високим постигнућима.

Компетенција „Оријентација ка учењу и променама”

Члан 5.
Компетенција „Оријентација ка учењу и променама” односи 

се на активан и позитиван однос према учењу ради благовременог 
и конструктивног реаговања на промене из интерног (развој) и ек-
стерног окружења (адаптација).

Показатељи којима државни службеник испољава компетен-
цију из става 1. овог члана су:

1) За извршилачка радна места која нису руководећа:
(1) стално унапређује своја знања и вештине,
(2) брзо и без тешкоћа се прилагођава променама,
(3) отворен је према новим алатима и приступима,
(4) остаје ефикасан под стресом и у ситуацијама појачаног 

притиска, 
(5) уочава области у којима би требало додатно да учи и ра-

звија се,
(6) својим понашањем даје пример другима,
(7) активно размењује знања са другима,
(8) иницира унапређење рада,
(9) успешно балансира традиционалне и нове начине рада,
(10) радознао је и има широка интересовања;
2) За радна места руководилаца ужих унутрашњих јединица 

и положаје:
(1) своје понашање прилагођава различитим ситуацијама,
(2) подстиче стварање интерфункционалних тимова ради 

размене знања и учења, 
(3) успешно ради под стресом и не преноси га на сараднике,
(4) исказује спремност за лични развој и унапређење својих 

знања и вештина,
(5) константно унапређује свој рад и својим примером под-

стиче на то сараднике,
(6) иновира, предлаже и унапређује рад унутрашње јединице 

на основу података којима располаже,
(7) подстиче друге да уче и унапређују своје вештине,
(8) подстиче друге да иницирају промене,
(9) препознаје отпоре променама код сарадника и налази на-

чин за њихово превазилажење.

Компетенција „Изградња и одржавање професионалних односа”

Члан 6.
Компетенција „Изградња и одржавање професионалних од-

носа” односи се на успешну комуникацију и сарадњу са колегама 
и заинтересованим странама у циљу развоја дугорочних професи-
оналних односа.

Показатељи којима државни службеник испољава компетен-
цију из става 1. овог члана су:

1) За извршилачка радна места која нису руководећа:
(1) отворен је и љубазан у комуникацији са другима,
(2) активно и пажљиво слуша друге,
(3) показује разумевање за туђу позицију и мишљење,
(4) поштује и уважава друге,
(5) укључује друге у дискусију, прихвата и развија идеје других,
(6) ефикасно ради у тиму,
(7) спремно пружа помоћ и подршку другима,
(8) гради квалитетне односе и успешно отклања баријере у 

комуникацији,
(9) сарађује са другима и подстиче тимску сарадњу;
2) За радна места руководилаца ужих унутрашњих јединица 

и положаје:
(1) приступачан је, љубазан и отворен у комуникацији, 
(2) поштује различитости и уважава друге,
(3) јасно и смирено саопштава „лаке” и „тешке” садржаје 

другима, 
(4) вешт је у преговарању,
(5) дипломатичан је и тактичан у опхођењу са другима, 
(6) ефикасно управља конфликтима,
(7) тим гради на бази узајамног поверења и подршке, подсти-

че отворени дијалог, 
(8) одлучан, залаже се за себе и своје идеје на конструктиван 

и социјално прихватљив начин, уз уважавање других,
(9) гради мрежу професионалних односа са колегама и дру-

гим сарадницима.

Компетенција „Савесност, посвећеност и интегритет”

Члан 7.
Компетенција „Савесност, посвећеност и интегритет” односи 

се на посвећеност остварењу циљева органа и идентификовање са 
вредностима органа уз задржавање интегритета.

Показатељи којима државни службеник испољава компетен-
цију из става 1. овог члана су:

1) За извршилачка радна места која нису руководећа:
(1) посвећен је и лојалан организацији,
(2) економично користи ресурсе којима располаже,
(3) савестан је и поуздан је у раду,
(4) има позитиван приступ раду и изазовима,
(5) отворен је да чује и размотри повратну информацију,
(6) спремно признаје грешке и преузима одговорност за њих, 
(7) има поверење руководилаца и колега,
(8) искрен је и поштен у односима у радном окружењу,
(9) доследно поштује етичке, професионалне и правне норме 

у раду;
2) За радна места руководилаца ужих унутрашњих јединица 

и положаје:
(1) посвећен је испуњавању захтева, потреба и очекивања ин-

терних и екстерних корисника услуга, 
(2) превентивно делује на ситуације у којима може доћи до 

сукоба интереса,
(3) гради организациону културу поштовања достојанства, 

угледа и заједничког добра,
(4) истрајан је и фокусиран и у случају значајних препрека,
(5) одговорно и савесно планира и користи јавне ресурсе,
(6) објективан је и правичан у поступању са другима,
(7) поштује радну дисциплину и својим понашањем даје при-

мер сарадницима,
(8) инсистира на поштовању етичких, професионалних и 

правних норми у раду,
(9) има лични ауторитет и ауторитет знања,
(10) преузима одговорност за лоше резултате унутрашње је-

динице којом руководи  – не пребацује је на друге.

Компетенција „Управљање људским ресурсима”

Члан 8.
Компетенција „Управљање људским ресурсима” односи се 

на примену концепта вођења и развоја запослених базираног на 
компетенцијама ради остварења стратешких циљева и постизања 
високог нивоа учинка у раду органа.
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Показатељи којима државни службеник испољава компетен-

цију из става 1. овог члана су:
1) залаже се за привлачење и задржавање стручног кадра;
2) препознаје и ангажује потенцијале запослених;
3) јасно дефинише захтеве и очекивања од других у погледу 

радног понашања и постизања резултата;
4) даје конструктивну повратну информацију запосленима о 

ономе штo раде добро и указује на недостатке у раду;
5) мотивише запослене на веће залагање;
6) ствара подстицајну радну атмосферу;
7) примењује различите методе развоја запослених (коучинг, 

менторство итд.);
8) подстиче запослене да развијају своје компетенције и пла-

нирају своје каријере;
9) посвећен је спровођењу мера за остваривање и унапређе-

ње родне и друге равноправности.

Компетенција „Стратешко управљање”

Члан 9.
Компетенција „Стратешко управљање” односи се на дефини-

сање и спровођење стратешких циљева органа.
Показатељи којима државни службеник испољава компетен-

цију из става 1. овог члана су:
1) реагује на промене које се дешавају у области рада којом 

руководи и обезбеђује одрживост функционисања организације у 
кризним ситуацијама;

2) промовише и креира позитиван имиџ организације у јав-
ности;

3) стратешки размишља, креира стратешку визију и циљеве;
4) благовремено остварује стратешке циљеве;
5) процењује потенцијалне могућности и ризике и предлаже 

решења;
6) стратешку визију и циљеве преноси запосленима;
7) води рачуна о усклађености стратешких циљева органа/

јединица са стратешким циљевима у другим релевантним обла-
стима.

3. Функционалне компетенције

Показатељи испољавања општих функционалних компетенција

Члан 10.
Показатељи испољавања општих функционалних компетен-

ција односе се на примену одређених знања и вештина које су 
потребне за делотворно обављање свих послова у државним ор-
ганима.

Компетенција „Организација и рад државних органа Републике 
Србије”

Члан 11.
Компетенција „Организација и рад државних органа Репу-

блике Србије” односи се на поседовање знања у области рада др-
жавних органа, разумевање организације, врсте послова, начела 
рада и унутрашњег уређења државног органа, и то:

1) историјски, правни, политички, културни и економски 
контекст у Републици Србији;

2) послови и уређење државних органа;
3) начела деловања државних органа;
4) права и обавезе државних службеника;
5) прописи у области борбе против корупције и унапређења 

интегритета;
6) међусобни однос државних органа и њихов однос са дру-

гим имаоцима јавних овлашћења.

Компетенција „Дигитална писменост”

Члан 12.
Компетенција „Дигитална писменост” односи се на поседо-

вање знања и вештина за квалитетно и поуздано коришћење ин-
формационих технологија у раду и основних програмских апли-
кација, и то:

1) основе коришћења рачунара  – коришћење уређаја, креира-
ње и управљање фајловима, мреже и сигурносни аспекти;

2) основе коришћења интернета  – веб претраживање, ефикасно 
проналажење информација, онлајн комуникација и е-маил поруке;

3) обрада текста  – креирање, форматирање и завршна обрада 
текстуалних докумената;

4) табеларне калкулације  – креирање, форматирање, измене 
и коришћење радних листова, стандардних формула, функција и 
креирање графикона.

Компетенција „Пословна комуникација”

Члан 13.
Компетенција „Пословна комуникација” односи се на посе-

довање знања и вештина неопходних за ефикасну усмену и писану 
пословну комуникацију, и то:

1) вербална и невербална комуникација;
2) правопис и граматика српског језика;
3) писана пословна комуникација;
4) усмена пословна комуникација;
5) телефонска и електронска комуникација.

Посебне функционалне компетенције у одређеној области рада и 
заједничке области рада

Члан 14.
Посебне функционалне компетенције у одређеној области 

рада односе се на потребна општа и методолошка знања и вешти-
не у оквиру одређене области рада које државни службеник треба 
да примењује у раду да би делотворно обавио посао.

Одређене области рада заједничке за све државне органе су: 
1) послови руковођења;
2) инспекцијски послови;
3) нормативни послови;
4) управно-правни послови;
5) студијско-аналитички послови;
6) стручно-оперативни послови;
7) послови управљања фондовима ЕУ и међународном ра-

звојном помоћи;
8) послови међународне сарадње и европских интеграција;
9) финансијско-материјални послови;
10) послови интерне ревизије;
11) информатички послови;
12) послови управљања људским ресурсима;
13) послови јавних набавки;
14) послови односа с јавношћу;
15) административно-технички послови.

Области знања и вештина за посебну функционалну 
компетенцију за област рада послови руковођења

Члан 15.
Области знања и вештина за посебну функционалну компе-

тенцију за област рада послови руковођења односе се на:
1) општи, стратегијски и финансијски менаџмент;
2) управљање људским ресурсима базирано на компетенцијама;
3) организационо понашање;
4) управљање променама;
5) управљање пројектима;
6) стратегије и канале комуникације;
7) управљање јавним политикама.

Области знања и вештина за посебну функционалну 
компетенцију за област рада инспекцијски послови

Члан 16.
Области знања и вештина за посебну функционалну компе-

тенцију за област рада инспекцијски послови односе се на:
1) општи управни поступак и основе управних спорова;
2) основе казненог права и казнених поступака; 
3) основе прекршајног права и прекршајни поступак;
4) основе привредног права и привредног пословања;
5) поступак инспекцијског надзора и методе анализе ризика; 
6) функционални јединствени информациони систем;
7) основе вештинa комуникације, конструктивног решавања 

конфликата и управљања стресом;
8) кодекс понашања и етике инспектора.
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Области знања и вештина за посебну функционалну 
компетенцију за област рада нормативни послови

Члан 17.
Области знања и вештина за посебну функционалну компе-

тенцију за област рада нормативни послови односе се на:
1) стратешке циљеве Републике Србије у различитим обла-

стима;
2) процес управљања јавним политикама;
3) законодавни процес;
4) номотехничка и правно-техничка правила за израду прав-

них аката (усаглашеност прописа и општих аката у правном систе-
му) и мишљења о примени закона и општих правних аката;

5) методологију праћења примене и ефеката донетих пропи-
са и извештавање релевантним телима и органима.

Области знања и вештина за посебну функционалну 
компетенцију за област рада управно-правни послови

Члан 18.
Области знања и вештина за посебну функционалну компе-

тенцију за област рада управно-правни послови односе се на:
1) општи управни поступак;
2) правила извршења решења донетог у управном поступку;
3) посебне управне поступке;
4) управне спорове, правила поступка, извршење донетих 

судских пресуда;
5) праксу/ставове Управног суда.

Области знања и вештина за посебну функционалну 
компетенцију за област рада студијско-аналитички послови

Члан 19.
Области знања и вештина за посебну функционалну компе-

тенцију за област рада студијско-аналитички послови односе се на:
1) методе и технике анализирања планских докумената и 

прописа и израде извештаја о стању у области;
2) технике и методе спровођења еx-ante и еx-post анализе 

ефеката јавних политика/прописа и консултативног процеса и из-
раде одговарајућих извештаја;

3) идентификовање ресурса неопходних за управљање јав-
ним политикама  – costing;

4) методологију припреме докумената јавних политика и 
формалну процедуру за њихово усвајање;

5) методологију праћења, спровођења, вредновања и изве-
штавања о ефектима јавних политика.

Области знања и вештина за посебну функционалну 
компетенцију за област рада стручно-оперативни послови

Члан 20.
Области знања и вештина за посебну функционалну компе-

тенцију за област рада стручно-оперативни послови односе се на:
1) методе и технике опсервације, прикупљања и евидентира-

ња података;
2) технике обраде и израде прегледа података;
3) методе анализе и закључивања о стању у области;
4) поступак израде стручних налаза;
5) методе и технике израде извештаја на основу одређених 

евиденција;
6) технике израде општих, појединачних и других правних и 

осталих аката;
7) облигационе односе;
8) имовинско-правне односе.

Посебна функционална компетенција за област рада послови 
управљања фондовима ЕУ и међународном развојном помоћи

Члан 21.
Области знања и вештина за посебну функционалну компе-

тенцију за област рада послови управљања фондовима ЕУ и међу-
народном развојном помоћи односе се на:

1) релевантни правни и стратешки оквир који се односи на 
фондове ЕУ и друге изворе међународне развојне помоћи;

2) изградњу и одржавање система за управљање програмима 
и пројектима по захтевима ЕУ; 

3) процес управљања пројектним циклусом у контексту про-
грама ЕУ и других програма финансираних из међународне ра-
звојне помоћи; 

4) механизме, процедуре и инструменте планирања и програ-
мирања средстава фондова ЕУ (ИПА и ЕСИ фондови) и развојне 
помоћи у различитим областима;

5) поступак програмирања фондова ЕУ и других програма 
финансираних из међународне развојне помоћи, као и поступак 
приоритизације пројектних идеја, писање програмских и пројект-
них докумената;

6) генерисање пројеката, припрему и спровођење грант шема, 
финансијских инструмената и уговора у оквиру ИПА и ЕСИ фон-
дова (јавне набавке, уговарање, спровођење и праћење спровође-
ња уговора, видљивост, извештавање и одобрење плаћања);

7) финансијско управљање и контролу у ИПА и ЕСИ контек-
сту (управљање, контрола, рачуноводство);

8) методологију праћења резултата спровођења, извештава-
ња и вредновања резултата програма и пројеката на основу утвр-
ђених показатеља.

Области знања и вештина за посебну функционалну 
компетенцију за област рада послови међународне сарадње и 

европских интеграција

Члан 22.
Области знања и вештина за посебну функционалну компе-

тенцију за област рада послови међународне сарадње и европских 
интеграција односе се на:

1) правни и политички систем и спољну политику Републике 
Србије;

2) основе међународног јавног права, међународне односе и 
дипломатско право;

3) конзуларно право и праксу;
4) поступак планирања и организовања билатералне и мулти-

латералне сарадње; 
5) методологију праћења, примене и извештавања о ефекти-

ма потписаних међународних споразума;
6) пословно-дипломатски протокол и дипломатску праксу;
7) основе правног и политичког система ЕУ;
8) поступак праћења и спровођења обавеза које произилазе 

из процеса приступања ЕУ;
9) механизме координације и извештавања у процесу присту-

пања ЕУ;
10) прописе ЕУ у контексту праћења усклађивања прописа 

Републике Србије са прописима и стандардима Европске уније.

Области знања и вештина за посебну функционалну 
компетенцију за област рада финансијско-материјални послови

Члан 23.
Области знања и вештина за посебну функционалну компе-

тенцију за област рада финансијско-материјални послови односе 
се на:

1) буџетски систем Републике Србије;
2) међународне рачуноводствене стандарде у јавном сектору; 
3) методе и поступке финансијског планирања, анализе и из-

вештавања;
4) терминологију, стандарде, методе и процедуре из области 

буџетског рачуноводства и извештавања; 
5) поступак планирања буџета и извештавања;
6) поступак извршења буџета;
7) релевантне софтвере.

Области знања и вештина за посебну функционалну 
компетенцију за област рада послови интерне ревизије

Члан 24.
Области знања и вештина за посебну функционалну компе-

тенцију за област рада послови интерне ревизије односе се на:
1) међународне стандарде у области интерне ревизије у јав-

ном сектору и кодекс струковне етике;
2) методе и алате интерне ревизије;
3) ревизију система, ревизију успешности, финансијску ре-

визију и ревизију усаглашености са прописима;
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4) ревизију свих пословних процеса, укључујући и ревизију 

коришћења средстава ЕУ; 
5) поступак припреме повеље интерне ревизије, стратешки и 

годишњи план интерне ревизије;
6) поступак спровођења планова интерне ревизије.

Области знања и вештина за посебну функционалну 
компетенцију за област рада информатички послови

Члан 25.
Области знања и вештина за посебну функционалну компе-

тенцију за област рада информатички послови односе се на:
1) TCP/IP и DNS;
2) серверски и оперативни системи (МS Windows, Linux);
3) базе података;
4) програмски језик;
5) системе дељења ресурса;
6) хардвер;
7) информациону безбедност.

Области знања и вештина за посебну функционалну 
компетенцију за област рада послови управљања људским 

ресурсима

Члан 26.
Области знања и вештина за посебну функционалну компе-

тенцију за област рада послови управљања људским ресурсима 
односе се на:

1) информациони систем за управљање људским ресурсима;
2) прописе у области радно-правних односа у државним ор-

ганима; 
3) компетенције за рад државних службеника;
4) базичне функције управљања људским ресурсима: анали-

зу посла, кадровско планирање, регрутацију, селекцију, увођење у 
посао, оцењивање, награђивање и напредовање, стручно усаврша-
вање;

5) развојне функције управљања људским ресурсима: про-
фесионални развој, инструменте развоја, управљање каријером, 
управљање талентима;

6) организациону културу и понашање;
7) стратешко управљање људским ресурсима.

Области знања и вештина за посебну функционалну 
компетенцију за област рада послови јавних набавки

Члан 27.
Области знања и вештина за посебну функционалну компе-

тенцију за област рада послови јавних набавки односе се на:
1) методологију за припрему и израду плана јавних набавки;
2) методологију за припрему документације о набавци у по-

ступку јавних набавки;
3) методологију за отварање и стручну оцену понуда и доно-

шење одлуке о исходу поступка јавне набавке;
4) методологију за заштиту права у поступку јавних набавки;
5) методологију за праћење измене уговора о јавној набавци;
6) облигационе односе;
7) методологију рада на Порталу јавних набавки.

Области знања и вештина за посебну функционалну 
компетенцију за област рада послови односа с јавношћу

Члан 28.
Области знања и вештина за посебну функционалну компе-

тенцију за област рада послови односа с јавношћу односе се на:
1) управљање односима с јавношћу;
2) односе с медијима;
3) методологију и алате за прикупљање и анализу података;
4) медијску писменост;
5) интегрисане маркетинг комуникације;
6) менаџмент догађаја;
7) кризни менаџмент;
8) заштиту података о личности.

Области знања и вештина за посебну функционалну 
компетенцију за област рада административно-технички 

послови

Члан 29.
Области знања и вештина за посебну функционалну компе-

тенцију за област рада административно-технички послови одно-
се се на:

1) канцеларијско пословање;
2) методе и технике прикупљања података ради даље обраде;
3) технике евидентирања и ажурирања података у релевант-

ним базама података;
4) технике израде потврда и уверења о којима се води слу-

жбена евиденција;
5) технике припреме материјала ради даљег приказивања и 

употребе;
6) методе вођења интерних и доставних књига.

Друге посебне функционалне компетенције у одређеној области 
рада

Члан 30.
Посебне функционалне компетенције у одређеној области 

рада које нису утврђене овом уредбом и области знања и вешти-
на на које се односе, могу се утврдити актом руководиоца органа 
државне управе уз претходно прибављену сагласност Службе за 
управљање кадровима.

Посебне функционалне компетенције у одређеној области 
рада које нису утврђене овом уредбом и области знања и вештина 
на које се односе, могу се утврдити актом министра надлежног за 
правосуђе  – за запослене у судовима, јавним тужилаштвима и др-
жавном правобранилаштву, односно актом руководиоца органа за 
друге државне органе. 

Посебне функционалне компетенције за одређено радно место

Члан 31.
Посебне функционалне компетенције за одређено радно ме-

сто односе се на скуп потребних специфичних и методолошких 
знања и вештина у оквиру одређеног радног места које државни 
службеник треба да примењује у раду да би делотворно обавио 
послове радног места.

Специфична и методолошка знања и вештине односе се на:
1) планска документа, прописе и акта из надлежности и ор-

ганизације органа;
2) прописе из делокруга радног места;
3) процедуре и методологије из делокруга радног места;
4) софтвере (посебни софтвери неопходни за рад на радном 

месту);
5) руковање специфичном опремом за рад;
6) лиценце/сертификате;
7) возачку дозволу;
8) страни језик (препорука за државне органе је да се ниво 

знања језика одреди у складу са заједничким европским референт-
ним оквиром за језике (CEFR)).

4. Одређивање компетенција

Одређивање понашајних и општих функционалних компетенција

Члан 32.
Све понашајне компетенције које се односе на одређену вр-

сту радних места државних службеника и све опште функционал-
не компетенције утврђене овом уредбом уносе се у Образац ком-
петенција тог радног места у државним органима.

Образац компетенција одштампан је уз ову уредбу и чини 
њен саставни део. 

Одређивање посебних функционалних компетенција у одређеној 
области рада

Члан 33.
На основу описа послова радног места руководилац унутра-

шње јединице у којој се налази одређено радно место, у сарад-
њи са јединицом за кадрове у државном органу при састављању 
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описа послова радног места одређује оне посебне функционалне 
компетенције у одређеној области рада утврђене овом уредбом 
или актом из члана 30. ове уредбе које су потребне за делотворно 
обављање послова у одређеној области рада, уношењем наведе-
не компетенције и области знања и вештина из те компетенције у 
Образац компетенција тог радног места.

Ако на основу описа послова радног места произилази да се 
послови обављају само из једне области рада у Обрасцу компетен-
ција утврђује се та посебна функционална компетенција са свим 
или са најмање четири области знања и вештина из те компетен-
ције које запослени мора да поседује да би делотворно обављао 
послове. 

Ако на основу описа послова радног места произилази да се 
послови обављају из две или више области рада у Обрасцу ком-
петенција утврђују се те посебне функционалне компетенције и 
најмање три области знања и вештина из тих компетенција које 
запослени мора да поседује да би делотворно обављао послове.

Изузетно од става 3. овог члана ако се послови радног ме-
ста обављају из области рада послови руковођења утврђују се све 
области знања и вештина из те компетенције. 

Одређивање посебних функционалних компетенција за одређено 
радно место

Члан 34.
На основу описа послова радног места руководилац унутра-

шње јединице у којој се налази одређено радно место, у сарадњи 
са јединицом за кадрове у државном органу при састављању опи-
са послова радног места одређује оне посебне функционалне ком-
петенције за одређено радно место потребне за обављање посло-
ва тог радног места, уношењем наведене компетенције и области 
знања и вештина из те компетенције у Образац компетенција тог 
радног места.

Члан 35.
Компетенције се уносе у Правилник о унутрашњем уређењу 

и систематизацији радних места у складу са актом о разврставању 
радних места и послова.

5. Прелазне и завршне одредбе

Усклађивање правилника

Члан 36.
Правилници о унутрашњем уређењу и систематизацији рад-

них места, ускладиће се са одредбама ове уредбе најкасније до 31. 
октобра 2022. године. 

Окончање започетих провера

Члан 37.
Провера компетенција у конкурсним поступцима који су за-

почети до дана усклађивања правилника о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места са одредбама ове уредбе, окончаће 
се применом прописа и општег акта који је био на снази до дана 
усклађивања.

Престанак важења ранијег прописа

Члан 38.
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба 

о одређивању компетенција за рад државних службеника („Слу-
жбени гласник РСˮ, број 4/19).

Ступање на снагу

Члан 39.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србијеˮ.
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У Београду, 20. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

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

јединице
4. Понашајне компетенције

(заокружити)
1. Управљање информацијама
2. Управљање задацима и 
остваривање резултата
3. Оријентација ка учењу и 
променама
4. Изградња и одржавање 
професионалних односа
5. Савесност, посвећеност и 
интегритет
6. Управљање људским ресурсима
7. Стратешко управљање

5. Опште функционалне 
компетенције

1. Организација и рад државних 
органа Републике Србије 
2. Дигитална писменост 
3. Пословна комуникација

6. Посебне функционалне 
компетенције у одређеној области 
рада
(уписати)

Области знања и вештина (уписати)

                     
                    
                    
                    
                    

7. Посебне функционалне 
компетенције за одређено радно 
место

Области знања и вештина (уписати)

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

Потпис државног службеника из јединице за кадрове ________
Потпис руководиоца уже унутрашње јединице ______________
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На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Репу-

блике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18),
Влада усваја

ОД Л У К У

о изменама и допунама Стратегије реформе јавне 
управе у Републици Србији за период 2021–2030. године 

и Акционог плана за период 2021–2025. године

1. У Стратегији реформе јавне управе у Републици Србији за 
период 2021 –2030. године („Службени гласник РС”, број 42/21  – у 
даљем тексту: Стратегија РЈУ) у делу III. Планирање и координа-
ција јавних политика, одељак 2. Посебан циљ, додаје се показатељ 
исхода  – индикатор усклађености и квалитета планирања исхода 
са циљним вредностима и гласи: „2021: /; 2022: 3; 2023: 4; 2024: 
4; 2025: 5.
Индикатор усклађености и квалитета 
планирања политика

(2021) / (2021): /
(2022): 3
(2023): 4
(2024): 4
(2025): 5

”.
Назив Посебног циља 1 „Унапређен квалитет докумената јав-

них политика и прописа” мења се и гласи: „Побољшан квалитет 
докумената јавних политика и прописа”.
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2. У делу IV. Управљање људским ресурсима, одељак 2. на-

зив Посебног циља 4:
„Развијен и имплементиран функционалан и иновативан си-

стем стручног усавршавања и стручних испита у јавној управи за-
снован на анализи потреба за унапређењем компетенција, односно 
знања, вештина и способности запослених” мења се и гласи: „Сте-
пен у ком се систем стручног усавршавања у јавној управи норма-
тивно и у пракси заснива на анализи потреба за унапређењем зна-
ња и вештина, односно способности запослених у јавној управи.”

3. У делу V. Пружање услуга, одељак 2. Посебан циљ, после 
става 5. додаје се став 6. који гласи:

„Кроз овај циљ, пратиће се остваривање циљева и учинци 
Програма развоја електронске управе у Републици Србији, Програ-
ма „е-Папир”, као и Националног програма за сузбијање сиве еко-
номије у Србији у делу у коме се односи на инспекцијски надзор.”

4. У делу VII. Управљање јавним финансијама у одељку 1, 
Анализа стања последњи став мења се и гласи:

„Пошто је за постизање овог циља израђен хијерархијски 
нижи документ, тј. ПРУЈФ, ова стратегија неће разрађивати мере 
које доприносе остваривању тог циља, већ ће описно дати правац 
деловања на основу којег су утврђени посебни циљеви ПРУЈФ и 
разрађене мере за њихово остваривање.”

У одељку 2. „ Посебан циљ” назив Посебног циља 1: „Даље 
унапређење програмског буџета и средњорочног планирања на 
свим нивоима власти” мења се и гласи:  „Унапређени капацитети 
за буџетско планирање и управљање јавним инвестицијама и пра-
ћење фискалних ризика.”

Назив Посебног циља 4: „Унапређење система интерне фи-
нансијске контроле у јавном сектору” мења се и гласи: „Унапре-
ђење примене система интерне финансијске контроле у јавном 
сектору.”

Назив Посебног циља 5: „Унапређење рачуноводства и рачу-
новодствених стандарда сада” мења се и гласи: „Унапређено рачу-
новодство у јавном сектору применом међународних рачуновод-
ствених стандарда за јавни сектор (IPSAS).”

5. У делу VII. Управљања јавним финансијама, Посебан циљ, 
мења се назив посебног циља 7. и гласи:

„Остваривање одрживог буџета са стабилним јавним дугом 
у односу на БДП уз помоћ бољег финансијског управљања и кон-
троле, процеса ревизије и повезивања буџетског планирања са по-
литикама  Владе.”

6. У делу VII. Управљања јавним финансијама, Посебан циљ, 
други ред табеле мења се и гласи:
„

Ниво дуга опште државе у БДП-у (2020): 59%

(2021): 58.7%
(2022): 57.9%
(2023): 56%
(2024): 
(2025): -
(2027): -
(2030): -

”.
7. У области Управљања јавним финансијама, Посебан циљ, 

мења се став 4. и гласи:
„Како би се остварио Посебан циљ 7. Стратегије РЈУ, дефи-

нисани су следећи посебни циљеви ПРЈУФ:
1. Унапређени капацитети за буџетско планирање и управља-

ње јавним инвестицијама и праћење фискалних ризика;

2. Ефикасно прикупљање и управљање буџетским средствима;
3. Унапређење буџетске дисциплине и транспарентније кори-

шћење јавних средстава;
4. Унапређење примене система интерне финансијске кон-

троле у јавном сектору;
5. Унапређено рачуноводство у јавном сектору применом ме-

ђународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор (IPSAS);
6. Јачање спољног надзора над јавним финансијама.”
8. У делу IX. Трошкови спровођења АП Стратегије РЈУ ст. 4. 

и 5. бришу се. 
9. У делу IX. Трошкови спровођења АП Стратегије РЈУ, по-

сле става 3. додају се ст. 4, 5, 6, 7, 8. и 9. који гласе: 
„За имплементацију Програма за реформу система локалне 

самоуправе у периоду од 2021. до 2025. године, припремљен је 
Акциони план за период од 2021. до 2023. године, и за тај период 
утврђене су процене трошкова за планиране активности и оства-
ривање планираних мера и циљева. Приликом обрачуна трошко-
ва нису планирани трошкови у вези са  редовним активностима 
органа, већ само трошкови за додатне активности. За спровођење 
планираних активности у периоду 2021 –2023. године укупно је 
потребно 812,032,125.00 динара.

Од укупног износа процењених средстава, 29,200,000.00 ди-
нара односно око 3,5% укупних планираних средстава, обезбеђено 
је у оквиру лимита расхода и издатака исказаних у Закону о буџету 
Републике Србије за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. 
годину. Процењена средства у износу од 702,507,125.00 динара, 
односно близу 87% укупних средстава, обезбеђена су из међуна-
родних развојних средстава (укључујући ту и условно обезбеђе-
на средства  – пројекте и програме који су у процесу одобрења). 
Коначно, процењена додатна средства у износу од 80,325,000.00 
динара нису обезбеђена (скоро 10% укупних средстава), те ће њи-
хово планирање бити извршено у складу са расположивим међу-
народним развојним средствима. Кад је реч о активностима за које 
нису обезбеђена средства, извори средстава за њихово спровођење 
ће се утврдити током спровођења Акционог плана и њихово извр-
шење ће бити могуће у складу са обезбеђеним средствима.

Укупни трошкови за реализацију ПРУЈФ 2021 –2025. проце-
њени су на 7,749,477,700.00 динара, од чега је из Буџета плани-
рано 1,609,662,400.00 динара и 6,139,815,300.00 динара развојне 
помоћи (донација и кредита).

Укупна финансијска средства за реализацију активности 
из Програма унапређења управљања јавним политикама и ре-
гулаторном реформом у периоду 2021-2025. процењена су на 
538,946,000.00 РСД.

У укупним додатним финансијским средствима потребним 
за реализацију активности из Програма, из буџета Републике пла-
нирана су издвајања у висини од 20,858,000.00 РСД, а из средстава 
донаторске подршке 518,088,000.00 РСД.

Од укупних средстава обезбеђено је 465,557,000.00 РСД, док 
је условно обезбеђено 73,389,000.00 РСД. Активности за које нису 
обезбеђена средства, извори средстава за њихово спровођење ће 
се утврдити у току спровођења Акционог плана и њихово изврше-
ње ће бити могуће у складу са обезбеђеним средствима.”    

10. У делу IX. Трошкови спровођења АП Стратегије РЈУ 
додата је Збирна табела трошкова Акционог плана за период од 
2021. до 2025. године за спровођење Стратегије реформе јавне 
управе у Републици Србији за период од 2021. до 2030. године и 
три програма и гласе:

„Збирне табеле трошкова Акционог плана за период од 2021. до 2025. године за спровођење Стратегије реформе јавне управе у 
Републици Србији за период од 2021. до 2030. године и три програма:   
Документи јавних политика, укупно процењена средства по годинама

 у хиљадама РСД 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. ТОТАЛ

Акциони план за период од 2021. до 2025. године за спровођење Стратегије 
реформе јавне управе у Републици Србији за период од 2021. до 2030. 
године

303,438.07 538,435.02 416,739.86 258,146.68 583,923.02 2,100,682.66

Програм реформе управљања јавним финансијама за период 2021 –2025. 
године 1,643,827.8 1,646,658.2 1,874,336.2 1,694,122.6 890,532.9 7,749,477.7

Програм унапређења управљања јавним политикама и регулаторном 
реформом за период 2021 –2025. године 29,323.00 145,981.3 127,039.02 115,212.02 121,390.66 538,946.00

Акциони план за период 2021. до 2023. година Програма за реформу 
система локалне самоуправе за период 2021 –2025. године 276,884.31 269,579.92 265,567.89 812,032.13

ТОТАЛ ПО ГОДИНАМА (у хиљадама РСД) 2,253,473.18 2,600,654.44 2,683,682.97 2,067,481.3 1,595,846.58 11,201,138.48
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Документи јавних политика, процењена средства по изворима финансирања, у хиљадама РСД Буџет РС Донаторска подршка

 Обезбеђено Условно 
обезбеђено Обезбеђено Условно 

обезбеђено
Акциони план за период од 2021. до 2025. године за спровођење Стратегије РЈУ за период од 2021. до 
2030. године 133,685.00 973,653.07 838,255.54 155,089.05

Програм реформе управљања јавним финансијама за период 2021 –2025. године 1,572,997.5 36,664.9 3,973,548.6 2,166,266.7
Програм унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом за период 2021 –2025. године 20,858.00 0.00 444,699.00 73,389.00
Акциони план за период 2021. до 2023. година Програма за реформу система локалне самоуправе за период 
2021 –2025. године 9,200.00 20,000.00 569,542.48 213,289.65

ТОТАЛ (у хиљадама РСД) 1,736,740.5 1,030,317.97 5,826,045.62 2,608,034.4

”.
11. У делу IX. Трошкови спровођења АП Стратегије РЈУ 

мења се назив „Збирне табеле трошкова по годинама, циљевима и 
мерама” и гласи: „Збирна табела трошкова по годинама, циљевима 
и мерама Акционог плана за период од 2021. до 2025. године за 
спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији 
за период од 2021. до 2030. године.”

12. У целом тексту Стратегије мења се назив система: „ИСИБ 
АП и ЈЛС” и гласи: „ИСИБ АП ЈЛС”.

13. У Прилогу 2, Анализа ситуације по тематским областима 
са извештајем о спроведеној анализи ефеката и описом мера, По-
казатељи исхода Стратегије РЈУ, извршено је усклађивање са наве-
деним променама, мења се табела и гласи:

„Табела 1. Показатељи исхода за Стратегију РЈУ
Показатељ исхода за СРЈУ ПВ 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2027. 2030.
ПЛАНИРАЊЕ И КООРДИНАЦИЈА ПОЛИТИКА

Индикатор квалитета прописа (Regulatory quality)  – ранг светске банке 60.10
(2019) 61.00 62.00 63.00 64.00 65.00 67.00 70.00

Индикатор усклађености и квалитета планирања политика - - 3 4 4 5
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
Меритократија и ефикасност запошљавања државних службеника (SIGMA 
принцип) 3 (2019) 3 4 4 4 4 5 5

Степен у ком је развијен систем за управљање каријером државних службеника 1 (2020) 1 1 2 3 4 4 4
 Степен у ком се систем стручног усавршавања у јавној управи нормативно и у 
пракси заснива на анализи потреба за унапређењем знања и вештина, односно 
способности запослених у јавној управи

1 (2019) 3 3 3 4 4 5 5

ПРУЖАЊЕ УСЛУГА
Просечна оцена SIGMA Извештаја о праћењу у области пружања услуга за сва 
четири стуба мерења 3 (2019) 4 4 4 4 5 5 5

Удео административног оптерећења грађана и привреде у БДП-у 3,11% 
(2018) 3.00% 2,90% 2,85% 2,80% 2,75% 2,55% 2,40%

ОДГОВОРНОСТ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ
Годишња процена ЕК о напретку у области одговорности Не не да Да да да

SIGMA показатељ: Приступ информацијама од јавног значаја 21/30 
(2017) 22/30 24/30 30/30 (5)

УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА

Реални раст бруто домаћег производа (БДП) -1%% 
(2020) 6.0% 4.0% 4.0%

Ниво дуга опште државе у БДП-у 59% 
(2020) 58.7% 57.9% 56%

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Усаглашеност система локалне самоуправе са кључним принципима Европске 
повеље о локалној самоуправи  3 (2020) 3 3 3 4 4 5 5

Удео расхода ЛС и консолидованим јавним расходима у РС 14.75% 
(2019) 15.00% 15.50% 16.30% 17.00% 18.00% 19.00% 22.00%

Капацитет ЈЛС за спровођење начела доброг управљања 39% 
(2018) 43% 50% 55% 60% 70%

Доступност и квалитет спровођења приоритетних јавних услуга ЛС - - Израђен 
индекс

Биће 
утврђено 

2023.

Биће 
утврђено 

2023.

Биће 
утврђено 

2023.

”.
14. У Прилогу 2. у одељку Посебан циљ, у табели  Посебан 

циљ 1: Побољшан квалитет докумената јавних политика и пропи-
са, додаје се показатељ исхода, који гласи:
„

Индикатор усклађености и квалитета 
планирања политика (2021) /

(2021): /
(2022): 3
(2023): 4
(2024): 4
(2025): 5

”.

У Посебном циљу 1: „Јачање капацитета и примена инстру-
мената за квалитетно креирање и праћење спровођења јавних по-
литика и прописа” додају се циљне вредности које гласе: „за 2024: 
90% и за 2025: 100%.”    

У Посебном циљу 4. мењају се индикатори и гласе:
„Удео усвојених ДЈП које садрже информације о спроведе-

ним консултацијама  у односу на укупан број усвојених ДЈП у току 
једне календарске године” мења се и гласи: „Удео усвојених ДЈП 

током чије припреме је спроведен консултативни процес у складу 
са ЗоПС у укупном броју усвојених ДЈП у календарској години.”

„Удео усвојених закона за које је достављен извештај да су 
спроведене консултације у укупном броју усвојених закона за које 
је било потребно спровести консултације у календарској години” 
мења се и гласи: „Удео усвојених закона током чије припреме је 
спроведен консултативни процес у складу са ЗоПС у укупном бро-
ју усвојених закона у календарској години (са измењеним циљним 
вредностима за 2022: 60%, 2023: 70%, 2024: 75%, 2025: 80%, 2027: 
80%, 2030: 90%)”. 

„Удео донетих уредби за које је достављен извештај да су 
спроведене консултације у укупном броју донетих уредби за које 
је било потребно спровести консултације у календарској години” 
мења се и гласи: „Удео донетих уредби током чије припреме је 
спроведен консултативни процес у складу са ЗоПС у укупном бро-
ју усвојених уредби у календарској години.”

15. У Прилогу 2, Циљеви, анализе ефеката и мере, Посебан 
циљ 4: Развијен и имплементиран функционалан и иновативан 
систем стручног усавршавања и стручних испита у јавној управи 
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заснован на анализи потреба за унапређењем компетенција, одно-
сно знања вештина и способности запослених у јавној управи, у 
првој колони, други ред мења се назив показатеља исхода и гласи:

„Степен у ком се систем стручног усавршавања у јавној 
управи нормативно и у пракси заснива на анализи потреба за уна-
пређењем знања и вештина, односно способности запослених у 
јавној управи.”

16. У Прилогу 2, Циљеви, анализе ефеката и мере, Meрa 4.3: 
Унапређење нормативног оквира који уређује област стручног уса-
вршавања у јавној управи у табели се мења трећа колона ЦВ и гласи: 

„(2021): 50%, (2022): 60%, (2023): 70%, (2024): 80%, (2025): 
90%.”.

17. У Прилогу 2, Циљеви, анализе ефеката и мере, Meрa 4.4: 
Успостављање стандардизације процеса и система квалитета у 
области стручног усавршавања у јавној управи, уз пуну примену 
ИКТ,  у табели се мења прва колона, други ред, и гласи:

„Број пословних процеса који се спроводе уз коришћење ин-
формационих технологија.”

18. У Прилогу 2, Циљеви, анализе ефеката и мере, Meрa 4.8: 
Развој сарадње са високошколским установама ради подршке у 
школовању/додатном образовању кадрова за јавну управу, у табе-
ли се мења прва колона, други ред, и гласи:

„Проценат државних органа и органа јединица локалне са-
моуправе који учествују у програму студентске стручне праксе.”

19. У Прилогу 2, Управљање јавним финансијама, Анализа 
стања, мења се став 3. и гласи:

„Планирање буџета, управљање јавним набавкама и финан-
сијска контрола представљају области УЈФ које су биле обухва-
ћене и Стратегијом РЈУ из 2014, а значајно детаљније и ПРУЈФ 
2016 –2020, који поред тих области обухвата одрживи фискални 
и буџетски оквир, извршење буџета, финансијско извештавање 
и екстерни надзор над јавним средствима. Ова стратегија и нови 
ПРУЈФ су припремљени паралелно, у складу са Законом о план-
ском систему Републике Србије. Да се не би дуплирале и пре-
клапале активности и извештавања, ова стратегија успоставља 
стратешки оквир УЈФ, док је детаљна анализа у области УЈФ и 
одговарајући акциони план припремљен у оквиру новог ПРУЈФ. 
Како би се осигурала потпуна интегрисаност у оквиру планског 
система, документ јавних политика који се односи на интерну 
финансијску контролу у јавном сектору биће посебан циљ новог 
ПРУЈФ, како је договорено са релевантним заинтересованим стра-
нама (ЕК  – Генерални директорат за суседство и проширење  – DG 
NEAR, Генерални директорат за буџет  – DG BUDGET, SIGMA и 
ЕУД). Област управљачке одговорности, која је била саставни део 
Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном секто-
ру у Републици Србији за период 2017 –2020. године („Службени 
гласник РС, број 51/17), предвиђена је у тематској области ове 
стратегије која се односи на транспарентност и одговорност како 
би се осигурала посвећеност и већи учинак спровођења.”    

20. У Прилогу 2, Управљање јавним финансијама, Резултати 
и изазови, мења се став 21. и гласи:

„Доношењем новог ПРУЈФ реформски процеси су наставље-
ни и редовним извештавањем које ће омогућити да се на време 
утврде кључни реформски приоритети, највећи изазови и страте-
гијски одговори.”

21. У Прилогу 2, Управљање јавним финансијама, Посебан 
циљ, мења се табела и гласи:

„Посебан циљ 7: Остваривање одрживог буџета са стабил-
ним јавним дугом у односу на БДП уз помоћ бољег финансијског 
управљања и контроле, процеса ревизије и повезивања буџетског 
планирања са политикама Владе.
Показатељ исхода ПВ ЦВ

Реални раст бруто домаћег производа (БДП) (2020): -1%

(2021): 6.0%
(2022): 4.0%
(2023): 4.0%
(2024): -
(2025): -
(2027): -
(2030): -

Ниво дуга опште државе у БДП-у (2020): 59%

(2021): 58.7%
(2022): 57.9%
(2023): 56%
(2024): -
(2025): -
(2027): -
(2030): -

”.

22. У Прилогу 2, Управљање јавним финансијама, Посебан 
циљ, мења се став 4. и гласи:

„Посебан циљ 7. преузет je као Општи циљ ПРУЈФ 2021 –
2025. и прецизира се кроз шест посебних циљева ПРУЈФ 2021 –
2025:”.

23. У Прилогу 2, Управљање јавним финансијама, Посебан 
циљ, мења се став 5. и гласи:

„Посебан циљ 1:Унапређени капацитети за буџетско плани-
рање и управљање јавним инвестицијама и праћење фискалних 
ризика;”.

24. У Прилогу 2, Управљање јавним финансијама, Посебан 
циљ, мења се став 8. и гласи:

„Посебан циљ 4: Унапређење примене система интерне фи-
нансијске контроле у јавном сектору;”.

25. У Прилогу 2, Управљање јавним финансијама, Посебан 
циљ, мења се став 9. и гласи:

„Посебан циљ 5: Унапређено рачуноводство у јавном секто-
ру применом међународних рачуноводствених стандарда за јавни 
сектор (IPSAS).”

26. У Прилогу 2, Управљање јавним финансијама, Посебан 
циљ, мења се табела и  гласи:
„
Посебан циљ 
Програма 
реформе 
управљања 
јавним 
финансијама

Показатељ

ПВ ЦВ
Даље унапређење 
програмског 
буџета, 
управљање јавним 
инвестицијама 
и праћење 
фискалних ризика 

Информације 
о учинку за 
пружање јавних 
услуга

Ц+ (2020)

(2021): 
(2022): 
(2023): 
(2024): 
(2025):  Б

Ефикасно 
прикупљање 
и управљање 
буџетским 
средствима

Стварни приходи 
и расходи буџета 
опште државе на 
годишњем нивоу 
су у опсегу 5% 
од пројектованих 
у фискалној 
стратегији.

у опсегу од 5% 
(2019)

(2021): у опсегу од 5% 
(2022): у опсегу од 5% 
(2023): у опсегу од 5% 
(2024): у опсегу од 5% 
(2025): у опсегу од 5% 

Годишњи 
трошкови 
сервисирања 
јавног дуга 
(плаћања камата  – 
нето износ) као% 
БДП

1.9% (2020)

(2021): 1.9%
(2022): 1.9%
(2023):
(2024):
(2025): 1.7%

Просечно трајање 
отвореног 
поступка

52 (дана) (2020)

(2021): 50
(2022): 48
(2023): 46
(2024): 45
(2025): 44

Унапређење 
буџетске 
дисциплине и 
транспарентније 
коришћење јавних 
средстава

Просечан број 
незаконитости и 
неправилности 
по контроли у 
односу на укупан 
број извршених 
контрола

2 (2020)

(2021): 2
(2022): 2
(2023): 2
(2024): 1
(2025): 1

% прихваћених 
и спроведених 
препорука које 
субјектима 
индиректног 
управљања 
средствима ЕУ 
даје ревизорско 
тело

0 (2020)

(2021): 50%
(2022): 55%
(2023): 60%
(2024): 65%
(2025): 70%

Унапређење 
примене 
система интерне 
финансијске 
контроле у јавном 
сектору

Идентификован 
напредак који 
се односи на 
ИФКЈ у оквиру 
ЕК извештаја 
о напретку 
Републике Србије 
за одређену 
годину

Умерено 
припремљена 
уз добар 
напредак у  
2019. години

(2021): Умерена 
припремљеност 
(2022): Умерена 
припремљеност 
(2023): Умерена 
припремљеност
(2024): Умерена 
припремљеност
(2025): Добар ниво 
припремљености
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Унапређено 
рачуноводство у 
јавном сектору 
применом 
међународних 
рачуноводствених 
стандарда за јавни 
сектор  (IPSAS) 

Финансијски 
извештај 
припремљен 
и презентован 
Министарству 
финансија 
Републике Србије 
у складу са 
захтевима IPSAS 
за готовинску 
основу

0 (2020)

(2021): 0
(2022): 0
(2023): 0
(2024): 1
(2025): 1

Јачање спољног 
надзора 
над јавним 
финансијама  

Број разматраних 
извештаја о 
ревизији

194 (2020)

(2021): 205
(2022): 215
(2023): 225
(2024): 235
(2025): 245

”.
27. У Прилогу 2, одељак 5. Управљање јавним финансијама, 

Посебан циљ 6: Јачање спољног надзора над јавним финансијама, 
мења се реченица у 1. ставу: „Пореска управа је наставила да спро-
води Програм трансформације Пореске управе и Акционог плана за 
период 2018−2023, а наредне активности које ће се проводити су ре-
дизајнирање пословних процеса и унапређење ИТ инфраструктуре.” 
и гласи: „Пореска управа је наставила да спроводи Програм транс-
формације Пореске управе за период 2021 –2025. године који је усво-
јен у мају 2021. године и активности из Акционог плана за период 
2018 –2023. године. У фази спровођења су редизајнирање пословних 
процеса и анализа тржишта и израда спецификација за готово ко-
мерцијално решење (COTS), а планирано је унапређење институци-
оналног развоја функције људских ресурса у Пореској управи, као и 
набавка и имплементација готовог комерцијалног решења (COTS).”

28. У Прилогу 2, одељак 6. Систем локалне самоуправе извр-
шено је усклађивање са Програмом:

У Посебном циљу 1: „Унапређење положаја и одговорности 
локалне самоуправе” мења се назив индикатора и гласи: „Просеч-
на вредност индекса добре управе у издвојеним областима: 1) oд-
говорност; 2) транспарентност, отвореност и партиципације.”

У истом Посебном циљу додат је индикатор са почетном и 
циљним вредностима и гласи: „Удео усвојених закона у односу на 
укупни број усвојених закона који се у већој мери односе на ЛС, у 
чијој припреми су учествовале ЈЛС.

Удео усвојених закона у односу на 
укупни број усвојених закона који се 
у већој мери односе на ЛС, у чијој 
припреми су учествовале ЈЛС

3 (2020)

(2021): 3
(2022):
(2023): 4
(2024):
(2025): 5

”.
Брише се индикатор: „Укљученост локалних власти у израду 

националних прописа који уређују њихов рад.”
29. У Прилогу 2, Показатељи исхода Стратегије РЈУ, Посебан 

циљ 4: Развијен и имплементиран функционалан и иновативан си-
стем стручног усавршавања и стручних испита у јавној управи за-
снован на анализи потреба за унапређењем компетенција, односно 
знања, вештина и способности запослених у јавној управи табела 

3. Показатељи исхода за Стратегију РЈУ усклађена је са наведеним 
променама и гласи:
„
Степен у ком се систем стручног 
усавршавања у јавној управи нормативно 
и у пракси заснива на анализи потреба за 
унапређењем знања и вештина, односно 
способности запослених у јавној управи

1 
(2019)

3 3 3 4 4 5 5

”.
30. У Прилогу 2, Управљање људским ресурсима, Циљеви, 

анализе ефеката, и мере, Meрa 4.3: Унапређење нормативног окви-
ра који уређује област стручног усавршавања у јавној управи из-
вршно је усклађивање ЦВ и гласи:
„
Показатељ резултата ПВ ЦВ

Квалитет нових прописа који уређују област 
стручног усавршавања

(2020): Прва 
евалуација ће се 
спровести 2021. 
године

(2021): 50% 
(2022): 60%
(2023): 70%
(2024): 80%
(2025): 90%
(2027): 100%
(2030): 100%

”.
31. У Прилогу 2, Управљање људским ресурсима, Циљеви, 

анализе ефеката, и мере, Meрa 4.4: Успостављање стандардизације 
процеса и система квалитета у области стручног усавршавања у 
јавној управи, уз пуну примену ИКТ извршено је усклађивање на-
зива показатеља резултата и гласи: 
„
Показатељ резултата ПВ ЦВ

Број пословних процеса који се спроводе уз 
коришћење информационих технологија

(2020): 1 (скала 
0-6)

(2021): 1
(2022): 1
(2023): 1
(2024): 3
(2025): 4
(2027): 5
(2030): 6

”.
32. У Прилогу 2, Управљање људским ресурсима, Циљеви, 

анализе ефеката, и мере, Meрa 4.8: Развој сарадње са високошкол-
ским установама ради подршке у школовању/додатном образова-
њу кадрова за јавну управу извршено је усклађивање назива пока-
затеља резултата и гласи:
„
Показатељ резултата ПВ ЦВ

Проценат државних органа и органа јединица 
локалне самоуправе који учествују у програму 
студентске стручне праксе

0% (2020)

(2021): 10%
(2022): 20%
(2023): 30%
(2024): 40%
(2025): 50%
(2027): 70%
(2030): 100%

”.

33. У Прилогу 2, Одговорност и транспарентност, Циљеви, анализа ефеката и мере, Мера 6.5.  – Унапређење реактивне транспа-
рентности, поступања по прописима из делокруга независних државних органа, односно по препорукама независних државних органа, 
у 1. колони 2. ред, мења се назив показатеља резултата и гласи:

„Проценат извршења аката Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и Заштитника грађана.”
34. У Прилогу 6, Анализа ризика, мења се Табела 7. Анализа ризика, у оквиру Управљања јавним финансијама и гласи:

„

Управљање јавним финансијама

Посебан циљ 7:  
Остваривање одрживог 
буџета са стабилним 
јавним дугом у односу 
на БДП помоћу бољег 
финансијског управљања 
и контроле, процеса 
ревизије и повезивања 
буџетског планирања са 
политикама Владе.

Даље унапређење 
програмског буџета, 
управљање јавним 
инвестицијама и праћење 
фискалних ризика

Утврђен регулаторни и 
методолошки оквир.
Дугорочна стабилност 
финансијског оквира

Недовољно разумевање 
и посвећеност буџетских 
корисника повећању 
транспарентности буџета.

Треба омогућити доследно спровођење законских 
и подзаконских аката којима се уређује програмско 
буџетирање, средњорочно планирање и управљање јавним 
инвестицијама.
Даљи развој и јачање ИТ система за израду и извршење 
буџета и управљање јавним инвестицијама.
Промовисање размене са скупштинским Одбором за буџет 
и синергија са пројектима који подржавају скупштински 
надзор.
Развијање и подршка за мрежу службеника који се баве 
буџетом.
Праћење буџетског процеса и рано упозоравање на 
непоштовање буџетског календара.
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Посебан циљ 7:   

Даље унапређење 
програмског буџета, 
управљање јавним 
инвестицијама и праћење 
фискалних ризика

Утврђен регулаторни и 
методолошки оквир.
Довољан број обучених 
предавача у области 
финансијског и 
средњорочног планирања.
Дугорочна стабилност 
финансијског оквира.

Недостатак људских 
капацитета (недовољан 
број запослених и ниво 
знања и стручности, 
нарочито у локалној 
самоуправи).

Обезбедити ресурсе за обуку запослених у Министарству 
финансија и у ЈЛС.
Јачати едукационе капацитете НАЈУ у области 
транспарентног управљања буџетом.

”.
35. У Прилогу 8: Пасоши индикатора: Планирање и координација јавних политика:
Мења се  назив Посебног циља у показатељу и гласи: „Побољшан квалитет јавних политика и прописа.”
Израђен је показатељ 2. и гласи:
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У показатељу 3. мења се назив показатеља и гласи: „Удео усвојених ДЈП у току једне календарске године који садрже потпуну ана-
лизу ефеката у односу на укупан број усвојених ДЈП за које је потребно израдити анализу ефеката” и додају се подаци о циљним вредно-
стима за 2024. и 2025. годину који гласе: „2024. 90%, 2025. 100%”.    

У показатељу 5. мења се назив индикатора и гласи: „Удео усвојених ДЈП током чије припреме је спроведен консултативни процес у 
складу са ЗПС у укупном броју усвојених ДЈП у календарској години.”    

У показатељу 6.  мења се назив показатеља и гласи: „Удео усвојених закона током чије припреме је спроведен консултативни про-
цес у складу са ЗПС у укупном броју усвојених закона у календарској години.”    

Мењају се Подаци о циљним вредностима и гласе: 
„

Подаци о циљним вредностима
2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030.
40% 60% 70% 75% 80% 85% 90%

”.

У показатељу 7. мења се назив показатеља и гласи: „Удео 
донетих уредби током чије припреме је спроведен консултативни 
процес у складу са ЗПС у укупном броју донетих уредби у кален-
дарској години.”

36. У Прилогу 8: Пасоши индикатора: Развијен и имплемен-
тиран функционалан и иновативан систем стручног усавршавања 
и стручних испита у јавној управи заснован на анализи потреба за 
унапређењем компетенција, односно знања, вештина и способно-
сти запослених у јавној управи, Посебан циљ 4:

Мења се назив показатеља 1 и гласи: „Степен у ком се систем 
стручног усавршавања у јавној управи нормативно и у пракси за-
снива на анализи потреба за унапређењем знања и вештина, одно-
сно способности запослених у јавној управи.”

Мења се извор података за праћење показатеља успешности 
и гласи: „Извештај Националне академије за јавну управу о анали-
зи потреба за стручним усавршавањем у јавној управи.”

Мења се назив носиоца прикупљања података и гласи: „НАЈУ, 
Сектор за припрему програма обуке и управљање квалитетом.”

Мења се учесталост прикупљања података и гласи: „Једном 
годишње, до краја другог квартала текуће године за наредну ка-
лендарску годину.”    

Мења се кратак опис методологије прорачуна и гласи: 
„По овом показатељу се вреднује у којој мери се систем 

стручног усавршавања у јавној управи како нормативно, тако и у 
пракси заснива  на потребама запослених у јавној управи за уна-
пређењем знања и вештина, односно способности за обављање 
потреба радног места. 

Да би се утврдила вредност, развијена је посебна методоло-
гија која предвиђа анализу примене закона којим се уређује струч-
но усавршавање у поменутим деловима јавне управе и развијене 
праксе у вези са припремом и доношењем програма обука.

Правни оквир за све категорије анализира МДУЛС и доде-
љује по четири бода за сваку категорију, уколико се, према пропи-
сима стручно усавршавање заснива на анализи потреба, тако да је 
максимални број  бодова за правни оквир 8 (по 4 бода за прописе 
који уређују стручно усавршавање државних службеника и запо-
слених у ЈЛС). 

Примену у пракси прати НАЈУ на узорку 4 министарства, 2 
органа у саставу министарства, 1 посебне организације и 10 ЈЛС. 
Један бод се додељују за институцију из узорка уколико је спро-
ведена анализа потреба за стручним усавршавањем у складу са 
Упутством о методологији за утврђивање потреба за стручним 
усавршавањем у органима јавне управе. 

Додатно, прати се да ли је НАЈУ припремила обједињени 
извештај о анализи потреба за стручним усавршавањем у јавној 
управи и да ли су донети програми обуке за државне службени-
ке и запослене у ЈЛС које спроводи НАЈУ. За обе категорије која 
су обухваћене, додељује се максимално по три бода (1 уколико је 
припремљен извештај о анализи потреба и 2 уколико је усвојен 
програм обука). 

Бодови по сваком елементу се сабирају и максимални број 
бодова за примену у пракси је 22 (16+6).

Формула прорачуна  – укупан број бодова за правни оквир + 
укупан број бодова за примену у пракси.

Максимални број бодова је 30 (8+22). 
Вредност показатеља се добија транспоновањем на петосте-

пеној скали и то: 
0 –6 бодова  – систем стручног усавршавања и струч-

них испита у јавној управи се не заснива на анализи потреба за  

унапређењем компетенција,  односно  стручних знања, оспосо-
бљености и вештина запослених;

7 –12  – систем стручног усавршавања и стручних испита у 
јавној управи се у малој мери заснива на анализи потреба за  уна-
пређењем компетенција,  односно  стручних знања, оспособљено-
сти и вештина запослених;

13 –28  – систем стручног усавршавања и стручних испита у 
јавној управи се у одређеној мери заснива на принципу компетен-
ција,  односно  стручних знања, оспособљености и вештина запо-
слених прати МДУЛС, у сарадњи са НАЈУ на узорку 4 министар-
ства, 2 органа у саставу министарства, 1 посебна организација, 10 
ЈЛС. Један бод се додељује за институцију из узорка уколико је 
спроведена анализа потреба за стручним усавршавањем у складу 
са Упутством о методологији за утврђивање потреба за стручним 
усавршавањем у органима јавне управе; 

19 –24  – систем стручног усавршавања и стручних испита 
у јавној управи се у великој мери заснива на анализи потреба за  
унапређењем компетенција,  односно  стручних знања, оспосо-
бљености и вештина запослених;

25 –30  – систем стручног усавршавања и стручних испита у 
јавној управи се у потпуности заснива на анализи потреба за  уна-
пређењем компетенција,  односно  стручних знања, оспособљено-
сти и вештина запослених.”

37. У Прилогу 8: Пасоши индикатора: Развијен и имплемен-
тиран функционалан и иновативан систем стручног усавршавања 
и стручних испита у јавној управи заснован на анализи потреба за 
унапређењем компетенција, односно знања, вештина и способно-
сти запослених у јавној управи, Посебан циљ 4:

У показатељу 2. мења се јединица мере и природа и гласи: 
„Бројчани на скали 0 –5.”

38. У Прилогу 8: Пасоши индикатора: Развијен и имплемен-
тиран функционалан и иновативан систем стручног усавршавања 
и стручних испита у јавној управи заснован на анализи потреба за 
унапређењем компетенција, односно знања, вештина и способно-
сти запослених у јавној управи, Посебан циљ 4:

У показатељу 4. мења се извор података за праћење показа-
теља успешности и гласи: „Ex-post анализа прописа у делокругу 
МДУЛС и ex-post анализа прописа у делокругу  НАЈУ (интерни).”

Мењају се  подаци о ЦВ и гласе: „2021. 50%, 2022. 60%, 2023. 
70%, 2024. 80%, 2025. 90%.”

Мења се назив показатеља 5 и гласи: „Број пословних проце-
са који се спроводе уз коришћење информационих технологија.”

У показатељу 6. мења се извор података за праћење показа-
теља успешности и гласи: „Извештај о раду МДУЛС (интерни).”

У показатељу 7. мења се извор података за праћење показате-
ља успешности и гласи: „Извештај о раду НАЈУ (интерни), као и 
назив носиоца прикупљања података: Сектор за припрему програма 
обуке и управљање квалитетом и Одељење за спровођење обука.”

У показатељу 9. мења се назив показатеља и гласи: „Проце-
нат државних органа и  органа јединица локалне самоуправе који 
учествују у програму студентске стручне праксе”.

Мења се назив носиоца прикупљања података и гласи: „Из-
вештај о  реализованој студентској стручној пракси у државним 
органима и органима  ЈЛС (интерни)”.

Мења се кратак опис методологије прорачуна и гласи: 
„При мерењу на основу овог показатеља биће обухваћени 

ОДУ и ЈЛС.
Показатељ прати број органа који је омогућио спровођење 

студентске стручне праксе и број студената који су прошли праксу 
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у односу на годишњи план студентске стручне праксе у наведеним 
органима. 

Вредност се израчунава на нивоу узорка од најмање пет ми-
нистарстава, две посебне организације две службе Владе. Четири 
државна и независна органа и пет ЈЛС. 

Сваки орган носи 5%, а резултат се добија сабирањем органа 
који су реализовали студентску стручну праксу према годишњем 
програму студентске стручне праксе у јавној управи.”    

39. У Прилогу 8: Пасоши индикатора: Посебан циљ 5: Јавна 
управа на ефикасан и иновативан начин пружа услуге које одго-
варају на потребе крајњих корисника и унапређују њихово кори-
сничко искуство, показатељ 1:

Мења се показатељ успешности и гласи: „Одступање до ±0,5 
у односу на циљну вредност вредноваће се као успех.”    

40. У Прилогу 8: Пасоши индикатора: Унапређен ниво од-
говорности и транспарентност на свим нивоима власти, Посебан 
циљ 6: 

Мења се назив показатеља 11 и гласи: „Проценат  извршења 
аката Повереника за информације од јавног значаја и заштиту по-
датака о личности и Заштитника грађана.” Корекција је извршена 
и у Акционом плану.

Мења се назив носиоца прикупљања података и гласи: „По-
вереник за информације од јавног значаја и заштиту података о 
личности, у делу који се тиче решења  Повереника: Сектор за са-
радњу и извештавање.

Заштитник грађана, у делу који се тиче препорука Заштит-
ника.”    

Мења се кратак опис показатеља и методологија израчунава-
ња и гласи: „Формула/једначина

Број решења Повереника за информације од јавног знача-
ја и заштиту података о личности која су извршена (Х) у односу 
на укупан број донетих решења (Y) /број доспелих препорука За-
штитника грађана по којима је поступљено (Х)  у односу на уку-
пан број препорука доспелих на извршење (Y). 

Формула за израчунавање: X : Y x 100.”
41. У Прилогу 8: Пасоши индикатора: Управљање јавним фи-

нансијама, мења се назив Посебног циља 7. и гласи:
„Остваривање одрживог буџета са стабилним јавним дугом 

у односу на БДП уз помоћ бољег финансијског управљања и кон-
троле, процеса ревизије и повезивања буџетског планирања са по-
литикама Владе.”

У показатељу Ниво дуга опште државе у БДП-у, мења се ЦВ 
за 2021. и гласи: „58,7%.”

У Пасошу показатељa за посебне циљеве Програма реформе 
управљања јавним финансијама, показатељ 1, мења се одговара-
јући општи циљ, посебан циљ или мера, и гласи: „Посебан циљ 
1: Даље унапређење програмског буџета, управљање јавним инве-
стицијама и праћење фискалних ризика.”

Додаје се полазна основа за 2020. која гласи: „Ц+.”
Мења се процена успешности и гласи: „Оцена је базирана на 

ПЕФА анализи и одступање није прихватљиво.”
Развијени су показатељи и гласе:
„Годишњи трошкови сервисирања јавног дуга (плаћања ка-

мата  – нето износ) као% БДП. 
Просечно трајање отвореног поступка.

Назив индикатора Годишњи трошкови сервисирања јавног дуга (плаћања камата  – нето износ) као % БДП
Одговарајући општи циљ, 
посебан циљ или мера Посебан циљ 2: Ефикасно прикупљање и управљање буџетским средствима

Тип показатеља Квантитативни Показатељ на нивоу мере
Јединица мере и природа Проценат (%) Унапређење управљања јавним дугом, пожељна је мања вредност
Извор података Годишњи извештај о раду Управе за јавни дуг
Назив носиоца прикупљања 
података Министарство финансија  – Управа за јавни дуг

Учесталост Годишње

Кратак опис показатеља и 
методологије израчунавања
(формуле/једначине)

Показатељ указује на проценат годишњих трошкова сервисирања јавног дуга кроз плаћање камата, као проценат БДП-а. Узимајући у обзир 
ефекте пандемије болести Ковид-19 на путању јавног дуга у Републици Србији, очекује се да ће мања вредност трошкова сервисирања 
јавног дуга пратити целокупно смањење јавног дуга као проценат БДП-а, што доприноси стабилности система јавних финансија, будући да 
одрживост јавног дуга представља један од његових кључних елемената

Подаци о полазној вредности и 
години кад је измерена, као и о 
ранијем тренду

Ранији тренд Полазна вредност
2016. 2017. 2018. 2020. 

1.9%

Подаци о циљној вредност
2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030.
1.9% 1.9% 1.7%

Процена успешности: Смањење годишњих трошкова сервисирања јавног дуга као проценат БДП-а, одступање од 0,1% поена је прихватљиво

Назив индикатора Просечно трајање отвореног поступка
Одговарајући општи циљ, 
посебан циљ или мера Посебан циљ 2: Ефикасно прикупљање и управљање буџетским средствима

Тип показатеља Квантитативни Ниво посебног циља ПРУЈФ, мања вредност је боља
Јединица мере и природа Дан
Извор података Годишњи извештај о јавним набавкама
Назив носиоца прикупљања 
података Канцеларија за јавне набавке

Учесталост Једном годишње
Кратак опис показатеља и 
методологије израчунавања
(формуле/једначине)

Показатељ представља просечну дужину трајања отвореног поступка, односно приказује колико се дужина трајања отвореног поступка 
скраћује из године у годину.

Подаци о полазној вредности и 
години кад је измерена, као и о 
ранијем тренду

Ранији тренд Полазна вредност

2016.
2017. 2019. 2020.

52
Подаци о циљној вредност 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030.

50 48 46 45 44
Процена успешности: Одступање од 1 дана је прихватљиво

”.
У показатељу 3. мења се назив индикатора и гласи: „Просечан број незаконитости и неправилности по контроли у односу на укупан 

број извршених контрола (Показатељ на општем нивоу мери ефикасност буџетске инспекције, потребно је задржати га будући да број 
незаконитости зависи искључиво од буџетске инспекције, док спровођење мера зависи од других регулаторних органа (судова)  – ранији 
тренд 2017. 6, 2018. 6, 2019. 3, 2020. ПВ 2”.

Мења се процена успешности и гласи: „Смањени број установљених неправилности, одступање од 10% је прихватљиво.”    
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Мења се назив показатеља 4. и гласи: „Проценат прихваће-
них и спроведених препорука које субјектима индиректног упра-
вљања средствима ЕУ даје ревизорско тело”. 

Мења се извор података и гласи: „Годишњи извештај о реви-
зији”. 

Мења се назив носиоца прикупљања података и гласи: „Кан-
целарија за ревизију система управљања средствима ЕУ и МФ; 
Сектор за управљање средствима ЕУ”.

Мења се кратак опис показатеља и методологије израчуна-
вања (формуле/једначине) и гласи: „Показатељ указује на ефика-
сност целокупног система управљања средствима Европске уније 
будући да истовремено показује ефикасност ревизорског тела и 
свих субјеката индиректног управљања средствима ЕУ. Ревизор-
ске препоруке су усмерене на унапређење целокупног система. 
Показатељ се мери се на годишњем нивоу, узимајући у обзир пре-
поруке које су дате у текућој години и затворене у n+2 (Усвајање 
препорука датих у 2018. години мери се у 2020. години).”    

Мењају се подаци о полазној вредности и години кад је из-
мерена, као и о ранијем тренду и гласе: „2020. 0, 2021. 50%, 2022. 
55%, 2023. 60%, 2024. 65%, 2025. 70%”.

Мења се процена успешности и гласи: „Повећање и одржа-
вање прихваћених и спроведених препорука, одступање од 10% је 
прихватљиво.”    

У показатељу 5. мењају се подаци о полазној вредности и го-
дини кад је измерена, као и о ранијем тренду и гласе:
„
Подаци о полазној 
вредности и години кад је 
измерена, као и о ранијем 
тренду

Ранији тренд Полазна 
вредност

2017. 2018. 2019. 2020. 
Умерена 

припремљеност
Умерена 

припремљеност

”.
У показатељу 6. мења се назив индикатора и гласи: „Финан-

сијски извештај припремљен и презентован Министарству финан-
сија Републике Србије у складу са захтевима IPSAS за готовинску 
основу.”    

Мења се одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера 
и гласи: „Посебан циљ 5: Унапређено рачуноводство у јавном 

сектору применом међународних рачуноводствених стандарда за 
јавни сектор (IPSAS) и увођење рачуноводствених стандарда.”    

Мења се јединица мере и природа и гласи:
„
Јединица мере и 
природа Број 0  – не постоји

”.
Мења се кратак опис показатеља и методологије израчуна-

вања и гласи:     „Објављивањем Финансијских извештаја засно-
ваних на готовинској основи у складу са IPSAS, повећава се ква-
литет извештаја увођењем стандарда. Информације о приливима 
готовине, готовинским одливима и готовинским салдима ентите-
та, омогућавају утврђивање одговорности и пружају податке кори-
сне за процену способности ентитета да генерише довољно гото-
вине у будућности, као и вероватних извора и употребе готовине. 

Влада ближе уређује буџетско рачуноводство и начин вође-
ња консолидованог рачуна трезора (члан 75. Закона о буџетском 
систему).

Влада, на предлог Министарства, образује Комисију за при-
мену међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор 
(члан 75а Закона о буџетском систему). 

Комисија даје мишљење на нацрте аката министра, који се 
односе на примену Међународних рачуноводствених стандарда за 
јавни сектор. 

Усаглашеност са захтевима и препорукама IPSAS побољ-
шаће свеобухватно и транспарентно финансијско извештавање о 
приливима готовине, одливима готовине и готовинским салдима 
ентитета. 

Такође ће побољшати упоредивост са финансијским изве-
штајима ентитета из претходних периода, као и са финансијским 
извештајима осталих ентитета који су усвојили стандарде за гото-
винско рачуноводство.”    

Мења се процена успешности и гласи: „Успешност остваре-
ња циља у највећој мери зависи од формирања Комисије за при-
мену међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор 
(члан 75а Закона о буџетском систему).”    

На нивоу Посебног циља 6: „Јачање спољног надзора над 
јавним финансијама” мења се показатељ и гласи: 

„Показатељ 7.
Назив индикатора Број разматраних извештаја о ревизији
Одговарајући општи циљ, 
посебан циљ или мера Посебан циљ 6: Јачање спољног надзора над јавним финансијама  

Тип показатеља Квантитативни Показатељ на нивоу посебног циља ПРУЈФ

Јединица мере и природа Број 
Побољшање праћења поступања по препорукама и мерама 
наведених у закључцима Народне скупштине
Већи број је бољи.

Извор података Извештаји Одбора/Записници са седница Одбора 
Назив носиоца прикупљања 
података Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине 

Учесталост Подаци се прикупљају на годишњем нивоу.
Кратак опис показатеља и 
методологије израчунавања
(формуле/једначине)

Показатељ се односи на праћење поступања Владе/Министарства финансија по препорукама и мерама наведеним у закључцима Народне 
скупштине поводом разматрања и усвајања извештаја ДРИ.

Подаци о полазној вредности и 
години кад је измерена, као и о 
ранијем тренду

Ранији тренд Полазна вредност
2016. 2018. 2019. 2020.

9 115 194

Подаци о циљној вредност
2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030.
205 215 225 235 245

Процена успешности: Одступање до 5 је прихватљиво.

”.
Брише се Показатељ 8 који гласи: „Удео извршених препору-

ка наведених у закључцима Народне скупштине поводом разма-
трања и усвајања извештаја ДРИ.”    

42. У Прилогу 8: Пасоши индикатора: Систем локалне само-
управе, извршено је усклађивање:

У показатељу 3. Капацитет ЈЛС за примену начела доброг 
управљања, мења се кратак опис показатеља и методологије изра-
чунавања и гласи:

„Овај показатељ показује степен просечног капацитета ЈЛС 
за испуњавање појединачних административних, функционалних 
и процесних захтева који се пред њих постављају, ради примене 
начела доброг управљања и уочавања недостатака у тој примени. 

Композитни индекс који за сваку појединачну локалну само-
управу показује разлику између 1) тренутног   – достигнутог и 2) 
пожељног  – „идеалног” стања добре управе, према унапред одре-
ђеним параметрима. Исказује се у процентима у односу на мак-
симални могућ скор. Индекс обухвата укупно 134 показатеља у 
пет области добре управе: (1) Одговорност; (2) Транспарентност 
и партиципација; (3) Равноправност; (4) Предвидивост, економич-
ност/ефикасност и делотворност локалне самоуправе и (5) Анти-
корупција. Мерења вредности индекса се спроводе на репрезента-
тивном узорку локалних самоуправа.

Индекс служи за самопроцењивање од стране градова и 
општина а може  користити и за независну екстерну процену. 
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Имајући у виду карактер и функцију овог индекса, његова садр-
жина прати еволуцију система јавне управе и усклађује се са њом, 
како би овај алат могао да прати капацитет ЛС у складу са актуел-
ним захтевима из јавних политика и прописа и са најбољом прак-
сом. Кретање на индексу се прати кроз периодичну (двогодишњу) 
екстерну процену од стране СКГО и мери као просечна проценту-
ална вредност индекса на нивоу узорка ЈЛС.”    

У показатељу 4. Доступност и квалитет спровођења приори-
тетних јавних услуга локалне самоуправе мења се кратак опис по-
казатеља и методологије израчунавања и гласи: 

„Овај показатељ биће развијен до краја 2022. године. Требало 
би да показује степен доступности и квалитета јавних услуга ЈЛС. 
Показатељ ће бити развијен у форми композитне скале која ће 
мерити доступност и квалитет пружања 1) управних услуга ЈЛС, 
2) услуга јавних установа које оснива и чији рад организује и фи-
нансира ЈЛС и 3) комуналних услуга. Планирано је да композитна 
скала, односно истраживање обухвати приоритетне јавне услуге у 
све три области. Само мерење ће се вршити на нивоу свих ЈЛС, а 
верификација налаза биће извршена путем организације екстерне 
провере на репрезентативном узорку ЈЛС који неће бити мањи од 
30% укупног броја ЈЛС. Налази истраживања биће исказани као 
вредности на скали од 1 до 10.”    

Мења се процена успешности и гласи: „Прихватљиво од-
ступање од планираних вредности биће утврђено након израде и 
спровођења првог мерења стања.”    

У показатељу 1. на нивоу Посебног циља: Степен ратифика-
ције Европске повеље о локалној самоуправи мења се извор пода-
така за праћење показатеља учинка и гласи: „Правно-информацио-
ни систем Републике Србије.”    

Ранији тренд  мења се и гласи: „2017  – 3.” 
Мења се реченица у оквиру процене успешности и гласи: 

„Прихватљиво је одступање од једне оцене на планираној скали то-
ком периода спровођења Стратегије односно на крају 2030. године.”     

Мења се назив показатеља 3. и гласи: „Удео усвојених зако-
на у односу на укупни број усвојених закона који се у већој мери 
односе на ЛС, у чијој припреми су учествовале ЈЛС, и мења се ре-
ченица за процену успешности и гласи: „Прихватљиво је одступа-
ње од једне оцене на планираној скали током периода спровођења 
Стратегије односно на крају 2030. године.”    

Мења се одговарајући општи циљ, посебан циљ или мера по-
казатеља 4. и гласи: „Посебан циљ 2: Унапређење система финан-
сирања локалне самоуправе.”    

Мења се јединица мере и природа и гласи: „%.”    
У показатељу 5. мења се одговарајући општи циљ, посебан 

циљ или мера и гласи: „Унапређење система финансирања локал-
не самоуправе.”     

Мења се јединица мере и природа и гласи: „%.”    
У показатељу 6. мења се одговарајући општи циљ, посебан 

циљ или мера и гласи: „Посебан циљ 2: Унапређење система фи-
нансирања локалне самоуправе.”     

Мењају се подаци о ЦВ који гласе:
„

Подаци о циљним вредностима
2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030.
0% 3% 20% 30% 40%

”.
Мења се процена успешности и гласи: „Прихватљиво је од-

ступање до 10% од циљане процентуалне вредности.”    
У показатељу 7. мења се одговарајући општи циљ, посебан 

циљ или мера и гласи: „Посебан циљ 3: Унапређена организација 
и капацитети локалне самоуправе.”     

Мења се јединица мере и гласи: „%.”    
Мења се процена успешности и гласи: „Прихватљиво је од-

ступање до 5% од циљане процентуалне вредности.”    
У показатељу 8. мења се одговарајући општи циљ, посебан 

циљ или мера и гласи: „Посебан циљ 3: Унапређена организација 
и капацитети локалне самоуправе.”    

У показатељу 9. Израђен индекс за мерење доступности и 
квалитета услуга ЈЛС мења се кратак опис показатеља и методо-
логије израчунавања и гласи: „Планирано је да индекс за мерење 
доступности и квалитета услуга ЈЛС буде израђен до краја 2022. 
године у форми композитне скале од 1 до 10 која ће мерити при-
оритетне јавне услуге у све три области (управне услуге, услуге 
јавних установа и комуналне услуге). Прво мерење на основу 

израђеног индекса је планирано за 2023. годину”, као и процена 
успешности која гласи: „Прихватљиво је одступање од једне ка-
лендарске године у односу на планирану вредност показатеља.”    

У показатељу 10. Израђен индекс за мерење задовољства кори-
сника пруженим услугама локалне самоуправе мења се кратак опис 
показатеља и методологије и гласи: „За потребе мерење задовољства 
корисника пруженим услугама локалне самоуправе биће израђен ин-
декс и посебна методологија која ће се користити. Методологија ће се 
заснивати на оцењивању квалитета управних услуга, услуга јавних 
установа и комуналних услуга за које су одговорне локалне самоу-
праве. Индекс и методологија биће израђени 2022. године. Прво ме-
рење задовољства корисника услуга ће бити извршено 2023. године, 
када ће бити утврђено полазно стање као основа за даље планирање 
вредности овог показатеља и адекватних реформских активности. 
Након израде овог индекса и методологије и по утврђивању полазне 
вредности, овај показатељ ће бити трансформисан у показатељ који 
ће мерити задовољство корисника пруженим услугама локалне само-
управе и постаће показатељ реформи у оквиру овог посебног циља.”  

 Мењају се подаци о ЦВ и гласе:
„

Подаци о циљним вредностима
2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030.

да

”.
Мења се процена успешности која гласи: „Прихватљиво је 

одступање од једне календарске године у односу на планирану 
вредност показатеља.”    

43. У Акционом плану за период 2021 –2025. године за спро-
вођење Стратегије РЈУ, Посебан циљ 2: Унапређен процес регрута-
ције у јавној управи, Meрa 2.3: Унапређење поступка попуњавања 
положаја заснованог на заслугама и увођење у посао, Активност 
1. Израда анализе законодавног оквира којим се уређује поступак 
и овлашћење за постављење на положај и вршиоца дужности и 
предлози мера за унапређење:

Мења се период спровођења и гласи: „2. квартал 2021  – 4. 
квартал 2022. године.”     

44. У Акционом плану за период 2021 –2025. године за 
спровођење Стратегије РЈУ, Посебан циљ 2: Унапређен процес 
регрутације у јавној управи, Meрa 2.3: Унапређење поступка по-
пуњавања положаја заснованог на заслугама и увођење у посао, 
Активност 2. Измена нормативног оквира у делу постављења на 

положај вршиоца дужности у складу са предлогом мера за унапре-
ђење:

Мења се период спровођења и гласи: „1. квартал 2022  – 4. 
квартал 2022. године.”

45. У Акционом плану за период 2021 –2025. године за 
спровођење Стратегије РЈУ, Посебан циљ 2: Унапређен процес 
регрутације у јавној управи, Meрa 2.3: Унапређење поступка по-
пуњавања положаја заснованог на заслугама и увођење у посао, 
Активност 4. Израда смерница за унапређење аката о системати-
зацији у делу описа послова и захтеваних компетенција за лица на 
положају унапређење:

Мења се период спровођења и гласи: „1. квартал 2022  – 4. 
квартал 2022. године.”      

46. У Акционом плану за период 2021 –2025. године за 
спровођење Стратегије РЈУ, Посебан циљ 2: Унапређен процес 
регрутације у јавној управи, Meрa 2.3: Унапређење поступка по-
пуњавања положаја заснованог на заслугама и увођење у посао, 
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Активност 5. Иновирање оквира компетенција за државне службе-
нике на положају:

Мења се период спровођења и гласи: „1. квартал 2022  – 4. 
квартал 2022. године.”     

47. У Акционом плану за период 2021 –2025. године за спро-
вођење Стратегије РЈУ 

Посебан циљ 3. Ефикасан систем за управљање каријером 
примењен у пракси, Meрa 3.1: Развој окружења за ефикасног, ино-
вативног и мотивисаног државног службеника, Активност 6. При-
према Нацрта закона којим се уређују плате државних службеника 
и намештеника у складу са системским законом о платама:

Мења се период спровођења и гласи: „2. квартал 2024  – 4. 
квартал 2024. године.”     

48. У Акционом плану за период 2021 –2025. године за спро-
вођење Стратегије РЈУ 

Посебан циљ 3. Ефикасан систем за управљање каријером 
примењен у пракси, Meрa 3.1: Развој окружења за ефикасног, ино-
вативног и мотивисаног државног службеника, Активност 7. Им-
плементација реформе система плата у јавном сектору:

Мења се период спровођења и гласи: „1. квартал 2025  – 4. 
квартал 2025. године.”     

49. У Акционом плану за период 2021 –2025. године за спро-
вођење Стратегије РЈУ, Посебан циљ 3. Ефикасан систем за упра-
вљање каријером примењен у пракси, Meрa 3.3: Јачање професи-
онализације лица на положају/руководилаца, Активност 1. Израда 
стратешког документа о управљању државним службеницима на 
положају у органима државне управе са мапом пута за интеграци-
ју у прописе:

Мења се период спровођења и гласи: „2. квартал 2021  – 3. 
квартал 2022. године.”      

50. У Акционом плану за период 2021 –2025. године за 
спровођење Стратегије РЈУ, Посебан циљ 3. Ефикасан систем за 
управљање каријером примењен у пракси, Meрa 3.3: Јачање про-
фесионализације лица на положају/руководилаца, Активност 2. 
Имплементација политике о управљању државних службеника на 
положају у нормативни оквир:

Мења се период спровођења и гласи: „4. квартал 2022  – 4. 
квартал 2025. године.”     

51. У Акционом плану за период 2021 –2025. године за спро-
вођење Стратегије РЈУ, Посебан циљ 4. мења се назив показатеља 
и гласи: „Степен у ком се систем стручног усавршавања у јавној 
управи нормативно и у пракси заснива на анализи потреба за уна-
пређењем знања и вештина, односно способности запослених у 
јавној управи.”    

Мења се извор провере и гласи: „Извештај Националне ака-
демије за јавну управу о анализи потреба за стручним усавршава-
њем у јавној управи.”    

У Meри 4.1. Унапређење јединственог система стручног уса-
вршавања у државним органима и органима јединица локалне са-
моуправе усклађена је јединица мере са АП и гласи: „0 –5.”    

У Мери 4.2: Унапређење програма стручног усавршавања у 
државним органима и органима јединица локалне самоуправе и 
начина њиховог организовања и спровођења мења се назив пока-
затеља и гласи: „Испуњеност очекивања полазника обукама у ко-
јима су коришћени иновативни облици и методе стручног усавр-
шавања”, као и ЦВ и гласи: „2023. (75%) и 2024. (75%).”    

У Мери 4.3: Унапређење нормативног оквира који уређује 
област стручног усавршавања у јавној управи мења се извор про-
вере и гласи: „Ex-post анализа прописа у делокругу МДУЛС и ex-
post анализа прописа у делокругу НАЈУ ”, као и ЦВ од 2021. до 
2025. године које гласе: „2021. 50%; 2022. 60%; 2023. 70%; 2024. 
80%, 2025. 90%.”    

У Мери 4.3: Унапређење нормативног оквира који уређује 
област стручног усавршавања у јавној управи, Активност 1: Вред-
новање учинка и преиспитивање закона који уређује област струч-
ног усавршавања у државним органима (ex-post анализа закона) 
мења се период спровођења и гласи: „2. кварта. 2021  – 1. квартал 
2022. године.”    

У Мери 4.3: Унапређење нормативног оквира који уређу-
је област стручног усавршавања у јавној управи, Активност 2: 
Вредновање учинка и преиспитивање закона који уређује област 
стручног усавршавања у органима јединица локалне самоуправе 
(ex-post анализа закона) мења се период спровођења и гласи: „2. 
квартал 2021  – 1. квартал 2022. године.”    

У Мери 4.3: Унапређење нормативног оквира који уређу-
је област стручног усавршавања у јавној управи, Активност 6: 
Спровођење процеса планирања и формулисања измена и допуна 
закона који уређује област стручног усавршавања у државним ор-
ганима, мења се период спровођења и гласи: „1. квартал 2024  – 4. 
квартал 2024. године.”    

У Мери 4.3: Унапређење нормативног оквира који уређује 
област стручног усавршавања у јавној управи, Активност 7: Спро-
вођење процеса планирања и формулисања измена и допуна зако-
на који уређује област стручног усавршавања у органима јединица 
локалне самоуправе, мења се период спровођења и гласи: „1. квар-
тал 2024  – 4. квартал 2024. године.”    

У Мери 4.3: Унапређење нормативног оквира који уређује 
област стручног усавршавања у јавној управи, Активност 8: Спро-
вођење процеса планирања, формулисања и доношења подзакон-
ских прописа за спровођење закона који уређује област стручног 
усавршавања у јавној управи, мења се период спровођења и гласи: 
„1. квартал 2025  – 4. квартал 2025. године.”    

У Meри 4.4: Успостављање стандардизације процеса и систе-
ма квалитета у области стручног усавршавања у јавној управи, уз 
пуну примену ИКТ мењају се ЦВ  у оквиру индикатора и гласе: 
„2021. 1; 2022. 1; 2023. 1; 2025. 4.”    

У Meри 4.5. Успостављање система планирања и управљања 
процесом целоживотног стручног усавршавања у јавној управи 
(мастер план целоживотног стручног усавршавања) мења се извор 
провере и гласи: „Извештај о раду МДУЛС.”    

У Мери 4.6: Успостављање инструмената сарадње институ-
ција у чијем делокругу су послови стручног усавршавања запо-
слених у државним и другим органима мењају се ЦВ на  нивоу 
индикатора и гласе: „2021. 0; 2022. 0; 2023. 0.”    

У Мери 4.8: Развој сарадње са  високошколским установама 
ради подршке у школовању/додатном образовању кадрова за јавну 
управу измењен је назив индикатора и гласи: „Проценат држав-
них органа и органа јединица локалне самоуправе који учествују 
у програму студентске стручне праксе”, као и извор провере који 
гласи: „Извештај о  реализованој студентској стручној пракси у 
државним органима и органима јединица локалне самоуправе.”    

52. У Акционом плану за период 2021 –2025. године за спро-
вођење Стратегије РЈУ, Посебан циљ 5: Јавна управа на ефикасан и 
иновативан начин пружа услуге које одговарају на потребе крајњих 
корисника и унапређују њихово корисничко искуство, Meрa 5.1: 
Унапређење развоја услуга по мери крајњих корисника кроз уна-
пређење процеса развоја нових услуга и оптимизацију постојећих:

Мења се период спровођења Активности 1. и гласи: „2. квар-
тал 2021  – 3. квартал 2022”. 

Мења се период Активности 2. и гласи: „2. квартал 2021  – 2. 
квартал 2022.”    

Мења  се назив органа партнера у спровођењу наведене ак-
тивности и гласи: „РСЗ.”    

53. У Акционом плану за период 2021 –2025. године за спро-
вођење Стратегије РЈУ, Посебан циљ 5: Јавна управа на ефикасан 
и иновативан начин пружа услуге које одговарају на потребе крај-
њих корисника и унапређују њихово корисничко  искуство, Meрa 
5.1: Унапређење развоја услуга по мери крајњих корисника кроз 
унапређење процеса развоја нових услуга и оптимизацију посто-
јећих:

Мења се период спровођења Активности 3. Популаризација 
употребе дигиталних услуга, са већом доступношћу квалификова-
ног електронског потписа који издаје сертификационо тело Мини-
старства унутрашњих послова и гласи: „2. квартал 2021  – 4. квар-
тал 2025. године.”    

54. У Акционом плану за период 2021 –2025. године за спро-
вођење Стратегије РЈУ, Мера 6.1: Успостављање системских ре-
шења за управљачку одговорност у органима јавне управе:

Мења се период спровођења Активност 1 Израда свеобухват-
не анализе постојећег стања и смерница за дефинисање систем-
ских решења у правном и институционалном оквиру Републике 
Србије за управљачку одговорност (делегирање одговорности, 
јасне линије одговорности међу институцијама и мерење учинка 
на институционалним нивоу) у органима јавне управе и гласи: „2. 
квартал 2021  – 3. квартал 2022. године.”    

55. У Акционом плану за период 2021 –2025. године за спро-
вођење Стратегије РЈУ, Мера 6.5.  –Унапређење реактивне транс-
парентности, поступања по прописима из делокруга независних 
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државних органа, односно по препорукама независних државних 
органа:

Мења се назив показатеља  и гласи: „Проценат  извршења 
аката Повереника за информације од јавног значаја и заштиту по-
датака о личности и Заштитника грађана.”      

56. У Акционом плану за период 2021 –2025. године за спро-
вођење Стратегије РЈУ, Ходограм активности, извршене су изме-
не у складу са наведеним активностима:  2.3.1. Израда анализе 
законодавног оквира којим се уређује поступак и овлашћење за 
постављење на положај и вршиоца дужности и предлози мера за 
унапређење, 2.3.2. Измена нормативног оквира у делу постављења 
на положај вршиоца дужности у складу са предлогом мера за уна-
пређење, 2.3.4. Израда смерница за унапређење аката о системати-
зацији у делу описа послова и захтеваних компетенција за лица на 
положају, 2.3.5. Иновирање оквира компетенција за државне слу-
жбенике на положају, 3.3.1. Израда стратешког документа о упра-
вљању државним службеницима на положају у органима државне 
управе са мапом пута за интеграцију у прописе, 3.3.2. Имплемен-
тација политике о управљању државних службеника на положају у 
нормативни оквир, 3.1.6. Припрема Нацрта закона којим се уређују 
плате државних службеника и намештеника у складу са систем-
ским законом о платама, 3.1.7. Имплементација реформе система 
плата у јавном сектору, 4.3.1. Вредновање учинка и преиспитива-
ње закона који уређује област стручног усавршавања у државним 
органима (ex-post анализа закона), 4.3.2. Вредновање учинка и 
преиспитивање закона који уређује област стручног усавршавања 
у органима јединица локалне самоуправе (ex-post анализа закона), 
4.3.6. Спровођење процеса планирања и формулисања измена и до-
пуна закона који уређује област стручног усавршавања у државним 
органима, 4.3.7. Спровођење процеса планирања и формулисања 
измена и допуна закона који уређује област стручног усавршавања 
у органима јединица локалне самоуправе, 4.3.8. Спровођење про-
цеса планирања, формулисања и доношења подзаконских прописа 
за спровођење закона који уређује област стручног усавршавања 
у јавној управи, 5.1.1. Утврђивање методологије за развој нових, 
односно оптимизације постојећих услуга заснованих на системат-
ском укључивању крајњих корисника у свим фазама развоја уз упо-
требу напредних и иновативних алата, 5.1.2. Припрема Програма 
за поједностављење административних поступака и регулативе за 
период  – е-Папир након 2021. године, 5.1.3. Популаризација упо-
требе дигиталних услуга, са већом доступношћу квалификованог 
електронског потписа који издаје сертификационо тело Министар-
ства унутрашњих послова и 6.1.1. Израда свеобухватне анализе 
постојећег стања и смерница за дефинисање системских решења 
у правном и институционалном оквиру Републике Србије за упра-
вљачку одговорност (делегирање одговорности, јасне линије одго-
ворности међу институцијама и мерење учинка на институционал-
ним нивоу) у органима јавне управе.

57. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 021-310/2022
У Београду, 20. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 43. став 1. тачка 1) Царинског закона („Слу-

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

Влада доноси

ОД Л У К У

о допунама Одлуке о условима за смањење царинских 
дажбина на одређену робу

1. У Одлуци о условима за смањење царинских дажбина на 
одређену робу („Службени гласник РС”, бр. 27/19, 29/19, 94/19, 

156/20, 86/21 и 132/21), у тачки 1. после речи: „0102 29 49 00 Ца-
ринске тарифе” додају се речи: „и живих свиња из тарифне ознаке 
0103 91 10 00 Царинске тарифе”. 

2. У тачки 2. после речи: „из тарифне ознаке 0102 29 49 00 
износе 0%” запета се брише и додају се речи: „и на робу из тариф-
не ознаке 0103 91 10 00 износе 5%,”.

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

05 број 483-405/2022
У Београду, 20. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

210
На основу члана 43. став 1. тачка 1) Царинског закона („Слу-

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

Влада доноси

ОД Л У К У

о допуни Одлуке о условима и начину за смањење 
царинских дажбина на одређену робу, односно за 
изузимање одређене робе од плаћања царинских 

дажбина у 2022. години

1. У Одлуци о условима и нaчину зa смaњeњe цaринских 
дaжбинa нa oдрeђeну рoбу, oднoснo зa изузимaњe oдрeђeнe рoбe 
oд плaћaњa цaринских дaжбинa у 2022. гoдини („Службени гла-
сник РС”, број 132/21), у тачки 2. после речи: 
„ 2804 29 10 00 Ретки гасови: Остали: Хелијум 0 ”

додају се речи:

„ 2814 10 00 00 Амонијак, безводни или у воденом раствору: 
безводни амонијак

0
”

а после речи:

„ 2918 14 00 00 Карбонске киселине са алкохолном функцијом, али 
без друге кисеоничне функције, њихови анхидриди, 
халогениди, пероксиди, перкиселине и њихови 
деривати: Лимунскa кисeлинa 

0

”

додају се речи:

„ 3102 10 10 00 Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Уреа, 
у воденом раствору или не: уреа са садржајем 
више од 45% азота по маси, рачунато на суви 
анхидровани производ

0

3102 30 90 90 Азотна ђубрива, минерална или хемијска: 
Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: 
остало: остало

0

3102 40 10 00 Азотна ђубрива, минерална или хемијска: 
Мешавине амонијум нитрата са калцијум
карбонатом или другим неорганским неђубривим 
материјама: са садржајем азота не преко 28% по 
маси

0

”.

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављи-
вања у „Службеном гласнику Републике Србије”, a примењује се 
шест месеци од дана њеног ступања на снагу.

05 број 483-454/2022
У Београду, 20. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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211
На основу члана 21. став 2. и став 4. тачка 3) Закона о Нацио-

налном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник 
РС”, бр. 27/18, 6/20 и 129/21  – др. закон) и члана 43. став 1. Закона о 
Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон), 

Влада доноси

ОД Л У К У
o измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор 

образовања и васпитања

1. У Одлуци о оснивању Секторског већа за сектор образова-
ња и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 104/18, 57/19, 14/20 
и 38/21) у тачки 3. став 1. тачка 6) подтачка (3) мења се и гласи: 
„Бранко Стојков, Заједница гимназија”. 

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-366/2022
У Београду, 20. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 21. став 2. и став 4. тачка 3) Закона о Нацио-

налном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник 
РС”, бр. 27/18, 6/20 и 129/21  – др. закон) и члана 43. став 1. Закона о 
Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон), 

Влада доноси

ОД Л У К У
o измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор 

саобраћаја и услуга транспорта

1. У Одлуци о оснивању Секторског већа за сектор саобраћа-
ја и услуга транспорта („Службени гласник РС”, бр. 104/18, 57/19, 
27/20, 66/20 и 9/21) у тачки 3. став 1. тачка 1) мења се и гласи: 

„1) на предлог Привредне коморе Србије и репрезентативних 
удружења послодаваца:

(1) Милош Богуновић;
(2) Александар Спасић.”
2. У тачки 3. став 1. тачка 5) подтачка (3) мења се и гласи:
„(3) Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструк-

туре  – Јелена Софрић (водни саобраћај), Јелена Словић (ваздушни 
саобраћај), Милош Станојевић, Десимир Десница.”

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

05 број 02-364/2022
У Београду, 20. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 21. став 2. и став 4. тачка 3) Закона о На-

ционалном оквиру квалификација Републике Србије („Службени 
гласник РС”, бр. 27/18, 6/20 и 129/21  – др. закон) и члана 43. став 
1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 
и 30/18  – др. закон), 

Влада доноси

ОД Л У К У
o измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор 

индустријског развоја

1. У Одлуци о оснивању Секторског већа за сектор инду-
стријског развоја („Службени гласник РС”, бр. 104/18, 57/19 и 

27/20) у тачки 3. став 1. тачка 6) подтачка (1) мења се и гласи: 
„Министарства просвете науке и технолошког развоја  – проф. др 
Новак Крстић”. 

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-360/2022
У Београду, 20. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 21. став 2. и став 4. тачка 3) Закона о На-

ционалном оквиру квалификација Републике Србије („Службени 
гласник РС”, бр. 27/18, 6/20 и 129/21  – др. закон) и члана 43. став 
1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 
и 30/18  – др. закон), 

Влада доноси

ОД Л У К У

o измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор 
трговине, угоститељства и туризма

1. У Одлуци о оснивању Секторског већа за сектор тргови-
не, угоститељства и туризма („Службени гласник РС”, бр. 104/18, 
57/19, 82/19, 27/20, 5/21 и 30/21) у тачки 3. став 1. тачка 1) под-
тачка (2) мења се и гласи: „(2) Александар Сеничић и Александар 
Василијевић  – туризам”.

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-362/2022
У Београду, 20. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гла-

сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 
 – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон) и члана 9. став 1. 
Уредбе о подстицајима инвеститору да у Републици Србији прои-
зводи аудиовизуелно дело („Службени гласник РС”, број 132/21), 

Влада доноси

ОД Л У К У

о образовању Комисије за доделу подстицаја

1. Образује се Комисија за доделу подстицаја (у даљем тек-
сту: Комисија).

2. Задатак Комисије је да, у складу са Уредбом о подстицаји-
ма инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно 
дело, оцењује сваки пристигли захтев за доделу и исплату подсти-
цајних средстава, утврђује да ли инвеститор и аудиовизуелно дело 
испуњавају услове за доделу и исплату подстицајних средстава и 
доноси одлуку којом се утврђује да ли су испуњени сви услови за 
доделу и исплату подстицајних средстава.

3. У Комисију се именују: 
1) за председника: 
 – Радован Јокић, вршилац дужности помоћника министра 

културе и информисања.
2) за чланове:
 – Ела Ки Симић, самостални саветник у Сектору буџета, Ми-

нистарство финансија;
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 – Луција Дујовић, шеф Одсека за припрему инвестиционих 

пројеката у Сектору за инвестициона улагања, Министарство при-
вреде;

 – Вида Самарџић, секретар Удружења за креативну инду-
стрију, Привредна комора Србије; 

 – Гордан Матић, директор, Филмски центар Србије.
4. Чланови Комисије немају право на новчану накнаду за рад 

у Комисији.
5. Мандат Комисије је годину дана.
6. Стручне, административно-техничке и друге послове за 

потребе Комисије обавља Филмски центар Србије.
7. Комисија доноси пословник о свом раду, у року од 15 дана 

од дана ступања на снагу ове одлуке.
8. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлу-

ка о образовању Комисије за доделу подстицаја („Службени гла-
сник РС”, број 6/21). 

9. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-342/2022
У Београду, 20. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 33. ст. 2. и 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 − исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12 − УС, 72/12, 7/14 − УС, 44/14 и 30/18 − др. закон) и члана 
22. став 1. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06 
 – пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13, 
76/14 и 8/19  – др. пропис),

Влада доноси

ОД Л У К У

о образовању Комисије за сарадњу са Европском 
организацијом за нуклеарна истраживања – ЦЕРН у 

Женеви, Швајцарска Конфедерација

1. Образује се Комисија за сарадњу са Европском организа-
цијом за нуклеарна истраживања  – ЦЕРН у Женеви, Швајцарска 
Конфедерација (у даљем тексту: „Комисија”).

2. Задатак Комисије је да прати активности и рад у одговара-
јућим телима ЦЕРН-а, да даје стручна образложења, мишљења и 
предлоге Влади од значаја за развој науке, технологије и иноваци-
ја. Предлоге, мишљења и стручна образложења Комисија упућује 
органу државне управе у чијем делокругу је претежни део послова 
за које је образована, да их он, ако оцени да је потребно, као своје 
припреми за Владу.

3. У Комисију се именују:
 – за председника:
проф. др Маријана Дукић Мијатовић, државни секретар у 

Министарству просвете, науке и технолошког развоја;
 – за заменика председника:
проф. др Ивица Радовић, државни секретар у Министарству 

просвете, науке и технолошког развоја;
 – за чланове и заменике чланова:
1) др Александар Јовић, в.д. помоћника министра просвете, 

науке и технолошког развоја, члан, 
Нада Милошевић, саветник, Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја, заменик члана,
2) др Саша Лазовић, в.д. помоћника министра просвете, нау-

ке и технолошког развоја, члан,
Драган Сатарић, саветник, Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја, заменик члана,

3) др Марина Соковић, в.д. помоћника министра просвете, 
науке и технолошког развоја, члан,

Андријана Ивановић, виши саветник, Министарство просве-
те, науке и технолошког развоја, заменик члана,

4) Миодраг Дуганџија, в.д. помоћника министра привреде, 
члан,

Зоран Бакић, руководилац групе, Министарство привреде, 
заменик члана,

5) проф. др Миодраг Крмар, саветник министра, Кабинет ми-
нистра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој, 
члан,

др Драган Анђелковић, саветник министра, Кабинет мини-
стра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој, 
заменик члана,

6) Немања Старовић, државни секретар у Министарству 
спољних послова, члан, 

Иван Ценић, први саветник у Одсеку за економску мултила-
тералу, Министарство спољних послова, заменик члана,

7) Саша Стевановић, државни секретар у Министарству фи-
нансија, члан,

Дарко Комненић, помоћник министра финансија, заменик 
члана,

8) Зоран Лакићевић, државни секретар у Министарству ру-
дарства и енергетике, члан,

др Миомира Лазовић, самостални саветник, Министарство 
рударства и енергетике, заменик члана,

9) Иван Карић, државни секретар у Министарству заштите 
животне средине, члан, 

Сандра Докић, в.д. помоћника министра заштите животне 
средине, заменик члана,

10) Михаило Весовић, директор Сектора за стратешке ана-
лизе, услуге и интернационализацију, Привредна комора Србије, 
члан, 

Ана Раичевић, секретар Удружења за металску и електро ин-
дустрију, Привредна комора Србије, заменик члана,

11) проф. др Петар Аџић, редовни професор Физичког фа-
култета у пензији и научни саветник Института за нуклеарне нау-
ке „Винча”, Београд, задужен за општу координацију и координа-
цију активности на експерименту CMS у ЦЕРН-y, група 1, члан,

12) Академик Ђорђе Шијачки, редовни члан САНУ, задужен 
за координацију активности на експерименту ATLAS у ЦЕРН-у 
као и за координацију активности у име САНУ, члан,

13) др Александар Белић, научни саветник Института за фи-
зику, Београд, задужен за координацију рачунарских активности 
као и активности у експерименту SHIP у ЦЕРН-у, члан,

14) проф. др Мирослав Весковић, редовни професор Природ-
но-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, задужен 
за координацију активности на експерименту ISOLDE у ЦЕРН-у, 
члан,

15) проф. др Снежана Пајовић, директорка Института за ну-
клеарне науке „Винча”, Београд, задужена за координацију актив-
ности на експерименту CMS у ЦЕРН-у, група 2, члан.

4. У раду Комисије могу учествовати, по потреби и позиву, 
стручњаци који поседују релевантна стручна знања.

5. Председник и чланови Комисије немају право на новчану 
накнаду за рад у Комисији.

6. Стручну и административно-техничку подршку Комисији 
пружа Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

7. Комисија је дужна да надлежном одбору достави извештај 
о раду најмање сваких 60 дана, а Влади сваких 90 дана.

8. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-233/2022-1
У Београду, 20. јануара 2022. године

Влада
Председник,

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

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

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
културе и информисања

I
Поставља се Станко Благојевић за вршиоца дужности помоћ-

ника министра културе и информисања  – Сектор за међународне 
односе и европске интеграције у области културе од 24. јануара 
2022. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-212/2022
У Београду, 20. јануара 2022. године 

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 31. став 3. Закона о државној управи („Слу-

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

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности помоћника 
директора Управе за аграрна плаћања у Министарству 

пољопривреде, шумарства и водопривреде

I
Поставља се Лазар Поповић за вршиоца дужности помоћ-

ника директора Управе за аграрна плаћања  – Сектор за правне и 
опште послове у Министарству пољопривреде, шумарства и водо-
привреде од 23. јануара 2022. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србијеˮ.

24 број 119-130/2022
У Београду, 20. јануара 2022. године 

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

219
На основу члана 31. став 3. Закона о државној управи („Слу-

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

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности помоћника директора 
Управе царина у Министарству финансија

I
Поставља се Душко Маринковић за вршиоца дужности по-

моћника директора  – координатора Управе царина у Министар-
ству финансија од 22. јануара 2022. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-418/2022
У Београду, 20. јануара 2022. године 

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 31. став 3. Закона о државној управи („Слу-

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

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности помоћника директора 
Управе за јавни дуг у Министарству финансија

I
Поставља се Татјана Паулица Миловановић за вршиоца ду-

жности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству 
финансија од 24. јануара 2022. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-415/2022
У Београду, 20. јануара 2022. године 

Влада
Председник,

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

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности помоћника директора 
Завода за социјално осигурање

I
Поставља се Александра Храњец за вршиоца дужности по-

моћника директора Завода за социјално осигурање  – Сектор за 
спровођење социјалног осигурања применом међународних уго-
вора од 24. јануара 2022. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-173/2022
У Београду, 20. јануара 2022. године 

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 37. став 3. Закона о државној управи („Слу-

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

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности помоћника директора 
Геолошког завода Србије

I
Поставља се Александар Милановић за вршиоца дужности 

помоћника директора Геолошког завода Србије  – Сектор за опште, 
правне и економске послове од 24. јануара 2022. године, на три 
месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-374/2022
У Београду, 20. јануара 2022. године 

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 3. став 1. Уредбе о оснивању Авио-службе 

Владе („Службени гласник РС”, број 51/06), члана 67а Закона о 
државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05  – исправка, 83/05  – исправка, 64/07, 67/07  – исправка, 
116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20) и члана 43. став 2. За-
кона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – 
др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности директора  
Авио-службе Владе

I
Поставља се Небојша Скорић за вршиоца дужности директо-

ра Авио-службе Владе од 24. јануара 2022. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-324/2022
У Београду, 20. јануара 2022. године 

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 33. Закона о основама система образовања 

и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18  – др. закон, 
10/19, 6/20 и 129/21) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службе-
ни гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон), 

Влада доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

о разрешењу и именовању председника и чланова 
Националног просветног савета

I
Разрешавају се дужности у Националном просветном савету, 

због истека мандата  – 16. марта 2022. године: 
1) др Радивоје Стојковић, председник, представник Заједни-

це гимназија,
2) проф. др Горан Станковић, члан, представник академика,
3) проф. др Жељко Вучковић, члан, представник Конферен-

ције универзитета Србије,
4) проф. др Марија Станић, члан, представник Конференције 

универзитета Србије,
5) Љиљана Драгутиновић, члан, представник Савеза удруже-

ња васпитача Србије,
6) Јасмина Станковић, члан, представник Друштва за српски 

језик и књижевност Србије,
7) Славољуб Милосављевић, члан, представник Друштва ма-

тематичара Србије,
8) др Добрила Лукић, члан, представник Српског географ-

ског друштва,
9) Мирјана Марковић, члан, представник Српског хемијског 

друштва,
10) Верољуб Илић, члан, представник Српског филозофског 

друштва,
11) мр Горан Петровић, члан, представник Српског савеза 

професора физичког васпитања и спорта,
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12) Наташа Стојановић, члан, представник Педагошког дру-
штва Србије,

13) Синиша Ранковић, члан, представник Друштва дефекто-
лога Србије,

14) Биљана Ђукнић, члан, представник Заједнице средњих 
стручних школа, 

15) Бојана Сатарић, члан, представник Удружења наставника 
информатике,

16) Светлана Золњан, члан, представник националних савета 
националних мањина,

17) мр Јосип Пекановић, члан, представник Комисије за вер-
ску наставу у школи.

II
У Национални просветни савет именују се, на период од че-

тири године од 17. марта 2022. године:
1) за председника:
 – доц. др Радивоје Стојковић, представник Заједнице гимна-

зија;
2) за чланове:
(1) проф. др Горан Станковић, представник академика,
(2) проф. др Данимир Мандић, представник Конференције 

универзитета Србије,
(3) проф. др Саша Марковић, представник Конференције 

универзитета Србије,
(4) Љиљана Драгутиновић, представник Савеза удружења ва-

спитача Србије,
(5) Марина Панић, представник Друштва за српски језик и 

књижевност Србије,
(6) др Мирослав Марић, представник Друштва математичара 

Србије,
(7) др Добрила Лукић, представник Српског географског дру-

штва,
(8) Мирјана Марковић, представник Српског хемијског дру-

штва,
(9) Верољуб Илић, представник Српског филозофског дру-

штва,
(10) мр Горан Петровић, представник Српског савеза профе-

сора физичког васпитања и спорта,
(11) Наташа Стојановић, представник Педагошког друштва 

Србије,
(12) Синиша Ранковић, представник Друштва дефектолога 

Србије,
(13) Биљана Ђукнић, представник Заједнице средњих струч-

них школа, 
(14) Бојана Сатарић, представник Удружења наставника ин-

форматике,
(15) Светлана Золњан, представник националних савета на-

ционалних мањина,
(16) монс. др Ладислав Немет, представник Комисије за вер-

ску наставу у школи.

III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-391/2022
У Београду, 20. јануара 2022. године 

Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 42. став 7. Закона о култури („Службени гла-

сник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16  – исправка, 6/20, 47/21 и 78/21) 
и члана 43. стaв 2. Зaконa о Влaди („Службени гласник РС”, бр. 
55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о разрешењу председника и чланова Управног одбора 
Етнографског музеја у Београду

I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Етнографског 

музеја у Београду:
1. др Биљана Ђорђевић Богдановић, председник, 
2. др Александра Павићевић, члан,
3. Тамара Бутиган Вучај, члан,
4. др Марко Стојановић, члан.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-346/2022
У Београду, 20. јануара 2022. године 

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 42. став 7. Закона о култури („Службени гла-

сник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16  – исправка, 6/20, 47/21 и 78/21) 
и члана 43. стaв 2. Зaконa о Влaди („Службени гласник РС”, бр. 
55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању председника и чланова Управног одбора 
Етнографског музеја у Београду

I
У Управни одбор Етнографског музеја у Београду именују се:
1) за председника:
 – Светлана Ћалдовић Шијаковић, директор Музеја на отворе-

ном „Старо село”, Сирогојно;  
2) за чланове:
(1) Марко Крстић, вршилац дужности директора Завода за 

проучавање културног развитка,
(2) Александар Цонић, дипл. редитељ из Београда,
(3) Јелена Вулетић, музејски саветник, Етнографски музеј у 

Београду.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-347/2022
У Београду, 20. јануара 2022. године 

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.



ЈАВНИ ПОЗИВИЈАВНИ ПОЗИВИ

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА, БЕОГРАД

објављује

МЕЂУНАРОДНИ ПОЗИВ ЗА ТЕНДЕР 
Набавка медицинске опреме за Клиничко-болнички центар  

„Др Драгиша Мишовић-Дедиње” (Procurement of medical equipment 
for Clinical-hospital center ”Dr Dragiša Mišović-Dedinje”), ИОП/59-2021/

УХИ (IOP/59-2021/UHI)

Република Србија је закључила уговор о кредиту са Банком за развој 
Савета Европе за финансирање пројекта „Унапређење инфраструктуре у 
области здравствене заштите у Србији” и намерава да део средстава из 
овог кредита искористи за плаћања по уговору за потпројекат: Клинич-
ко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић-Дедиње”.

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС”, број 91/19), те у складу са Оквирним споразумом потписаним 
између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе ЛД1981(2018) 
дана 15. априла 2019. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима 
покреће међународни отворени поступак јавне набавке чији је предмет: На-
бавка медицинске опреме за Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Ми-
шовић-Дедиње” (Procurement of medical equipment for Clinical-hospital center 
”Dr Dragiša Mišović-Dedinje”), ИОП/59-2021/УХИ (IOP/59-2021/UHI).

Канцеларија за управљање јавним улагањима, као наручилац, позива 
квалификоване понуђаче да учествују у набавци медицинске опреме која 
обухвата 2 лотa, са следећим процењеним вредностима: 

Лот 1  – Хирургија: 1.242.900,00 евра без ПДВ,
Лот 2  – Болничка одељења: 657.030,00 евра без ПДВ. 
Место испоруке: Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишо-

вић-Дедиње”, Хероја Милана Тепића 1, Београд 11000.
Уговор о набавци ће бити закључен са најповољнијим понуђачем у 

међунарoдном отвореном поступку, у складу са условима одређеним тен-
дерском документацијом и свим осталим документима који ће чинити са-
ставни део уговора.

Реализација уговора се очекује у периоду од априла 2022. до јула 
2022. године.

Критеријум за оцену понуда за све лотове је „најнижа понуђена 
цена”. Рангирање понуда ће се спровести на основу тог критеријума.

Сва лица су позвана да учествују.
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
Заинтересовани понуђачи додатне информације могу добити од на-

ручиоца путем електронске поште на адресу: procurement.rd@pim.gov.rs.
Услови за учешће и остали елементи набавке детаљно су одређени 

конкурсном документацијом. Комплетна тендерска документација на ен-
глеском језику ће бити објављена и доступна за преузимање свим заинте-
ресованим лицима на веб страници Наручиоца: http://www.obnova.gov.rs/
cirilica/javne-nabavke. 

Финансијско обезбеђење понуде је обавезно за све понуђаче и мора 
бити у форми гаранције банке, безусловне, неопозиве и наплативе на први 
позив. Износ и валута финансијског обезбеђења је одређена тендерском 
документацијом.

Крајњи рок за подношење понуда је 14. март 2022. године до 11.00 
часова пре подне.

Понуде морају бити достављене у затвореним ковертама са назнаком: 
Набавка медицинске опреме за Клиничко-болнички центар „Др Драгиша 
Мишовић-Дедиње” (Procurement of medical equipment for Clinical-hospital 
center ”Dr Dragiša Mišović-Dedinje”), ИОП/59-2021/УХИ (IOP/59-2021/
UHI), на адресу: Немањина 22 –26, Београд, писарница Управе за заједнич-
ке послове републичких органа.

Понуде које стигну након горе наведеног рока сматраће се неблаго-
временим. Неблаговремене понуде неће се отварати и биће враћене пону-
ђачима.

Отварање понуда биће обављено на адреси: Крунска 58, Београд, 
дана 14. мартa 2022. године у 13.00 часова.

Отварање понуда је јавно и дозвољено је присуство свим заинтересо-
ваним лицима. Искључиво овлашћени представници понуђача имају право 
на активно учешће у процесу отварања понуда.  22-01011

На основу члана 26. Правилника о начину и критеријумима расподе-
ле средстава за финансирање програма подршке развоју и функционисању 
система локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 101/21) 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ  
за доделу годишњих награда за најбоље општинске/градске управе 

у 2021. години

I. Увод и предмет 
Министарство државне управе и локалне самоуправе (у даљем тек-

сту: Министарство) додељује годишње награде јединицама локалне самоу-
праве за најбољу праксу у областима добре управе у виду новчаног износа, 
у циљу финансијске подршке за даље унапређење добре управе на својој 
територији.

Годишња награда јединицама локалне самоуправе за најбољу праксу 
у областима добре управе ( у даљем тексту: годишња награда) ће се доде-
љивати на основу пријава које обавезно садрже образложени предлог за 
доделу годишње награде са предлогом пројекта који би се суфинансирао 
средствима годишње награде.

Годишње награде додељују се у укупном расположивом износу од 
9.200.000,00 динара.

У оквиру укупних расположивих средстава за годишње награде, до-
дељују се годишње награде у једнаким износима за четири области.

Београд, 21. јануар 2022. Година LXXVIII – број 9

С А Д Р Ж А Ј
Јавни позиви  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  1
Јавни конкурси  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  5
Судски огласи   –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  6
Упис у судски регистар   –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 12
Обавештења правних и физичких лица   –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 15
Неважеће исправе  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 16
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Победници у свакој од четири области стећи ће право на годишњу 

награду у износу од 2.300.000,00 динара. 
II. Учесници 
Право учешћа за доделу за годишњих награда за најбоље општин-

ске/градске управе имају градови и општине (у даљем тексту: учесници) у 
складу са процедуром прописаном у овом јавном позиву и уз достављање 
адекватне пратеће документације. 

Градске општине могу поднети пријаву на јавни позив само уз сагла-
сност града која се потврђује актом градоначелника.

III. Области унапређења најбоље управе 
Годишње награде за најбоље општинске/градске управе додељују се 

за следеће четири области:
1) Ефикасност и делотворност:
 – Примери праксе реформе локалних административних поступака 

(нпр. усаглашавање административних поступака са моделима МДУЛС; 
скраћивање рокова административног поступања);

 – Примери унапређења ефикасности и доступности услуга локалне 
самоуправе (нпр. јединствено место за пружање информација и пријем 
захтева странака; модерни услужни центри ЛС; систем за брзе одговоре; 
применa е-ЗУП-а);

 – Примери из праксе којима је обезбеђено праћење рада и ефикасно-
сти локалне управе (нпр. праћење рокова у којима поступа локална управа; 
праћење броја и фрекветности услуга локалне самоуправе; механизми за 
истраживање и анализу оцена рада локалне управе, служби, организација 
и предузећа; спровођење анализе оцена рада органа ЈЛС и предлога грађа-
на за унапређење рада);

 – Примери међуопштинске сарадње који за резултат имају унапре-
ђење ефикасности и делотворности у спровођењу надлежности локалне 
самоуправе.

2) Транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе: 
 – Примери правовременог, разумљивог и садржајног информисања 

грађана о раду локалне самоуправе и темама од значаја за грађане града/
општине/градске општине и/или иновативних видова комуникације са гра-
ђанима и јавношћу (нпр. модерни и садржајни интернет портали локалне 
самоуправе и обим и садржај доступних информација; комуникација пу-
тем друштвених мрежа; апликације за комуникацију са грађанима);

 – Примери укључивања јавности у доношење важних локалних 
одлука, програма, планова и мера (нпр. учешће јавности у изради локал-
них планова развоја; учешће привреде у дефинисању локалних мера које 
утичу на њен положај; укључивање младих у дефинисање локалних омла-
динских политика и мера; укључивање припадника друге специфичне ло-
калне заједнице/групе или мањинске заједнице у дефинисање локалних 
политика које се односе на њу); 

 – Примери oмогућавањa учешћа јавности у изради и праћењу буџе-
та (нпр. спровођење јавне расправе током припреме локалног буџета, по-
себно у области капиталних инвестиција; доступност буџета, ребаланса, 
завршних рачуна, извештаја ДРИ, стања локалног јавног дуга на интернет 
порталу ЛС; доступност периодичног (дневног, недељног) прегледа стања/
реализације локалног буџета);

 – Примери локалних механизама и мера путем којих је омогућено 
грађанима да оцењују рад органа локалне самоуправе и упућују предлоге 
за унапређења њиховог рада;

 – Примери транспарентног управљања пословима локалне самоу-
праве (нпр. доступност информација о поступцима јавних набавки; отво-
реност конкурса којима се додељују средства, попуњавају радна места и/
или додељује јавна својина у закуп);

 – Примери активног укључивања локалне заједнице, посебно ме-
сних заједница и организација цивилног друштва у процесу усвајања јав-
них политика на локалном нивоу и спровођење локалних мера и пројеката. 

3) Одговорност и владавина права:
 – Примери заокруженог институционалног оквира за управљање 

развојем на локалном нивоу (нпр. постојање и усаглашеност кључних 
докумената јавних политика и развојног планирања на локалном нивоу и 
механизама за њихову реализацију, праћење и анализу њиховог ефекта; 
усклађеност садржине кровног планског документа и секторских стратеги-
ја са категоријама програмског буџета);

 – Примери одговорног управљања локалном јавном својином (нпр. 
постојање свеобухватног пописa имовине и уписа права својине у корист 
ЈЛС; вођење евиденција о вредности имовине у ЛС и код Дирекције за 
имовину; примери друштвено одговорног располагања са имовином ЛС  – 
ревитализација и пренамена објеката ЛС и њихово ангажовање за потребе 
локалне заједнице у различитим областима, посебно за друштвено угроже-
не групе или подстицај економском и другом развоју ЛС);

 – Примери одговорног спровођења поступка одобравања средстава 
за суфинансирање пројеката организација цивилног друштва/удружења 
(нпр. кроз утврђивање јавног интереса за суфинансирање; транспарентну 
и инклузивну конкурсну процедуру; успостављање механизама за праћење 
и евалуацију пројеката који се суфинансирају);

 – Примери адекватног поступања по препорукама и другим актима 
независних државних и локалних органа и тела;

 – Примери активног спровођење локалних антикорупцијских по-
литика (нпр. припрема, усвајање и спровођење локалног плана за борбу 
против корупције; посебни механизми и мере за превенцију потенцијалне 
корупције).

4) Равноправност и анти-дискриминација:
 – Примери праксе успостављања и примене антидискриминативних 

мера и превенције сваке врсте дискриминације у раду локалне управе; 
 – Примери из праксе путем којих је обезбеђена равноправна употре-

ба језика и писма националних мањина; 
 – Примери успостављања и деловања локалних механизама и мера 

за развој и унапређење родне равноправности (нпр. функционисање ло-
калних механизама за родну равноправност; спровођење родног одговор-
ног буџетирања; локални пројекти који су усмерени на унапређење поло-
жаја жена и мушкараца); 

 – Примери партнерства са организацијама цивилног друштва у спро-
вођењу локалних мера подршке осетљивим друштвеним групама; 

 – Примери локалних мера социјалне инклузије, посебно социјалне 
инклузије и унапређења положаја Рома и Ромкиња;

 – Примери обезбеђивања и унапређења приступачности услуга ло-
калне самоуправе особама са инвалидитетом, старијим суграђанима, мај-
кама са малом децом и сл.

IV. Критеријуми за доделу годишње награде
Учесници подносе пријаву за доделу годишње награде и кандидују 

најбоље примере своје праксе у областима добре управе, по сопственом 
избору, за одабрану област и не морају бити ограничени на примере на-
ведене у тачки III овог јавног позива, који су дати само као илустрација.

Учесници могу поднети једну пријаву за једну област, а могу конку-
рисати за више области (максимално 4 пријаве, из сваке области по једна), 
с тим што ће бити награђени само у једној од њих.

За сваку област подноси се посебна пријава. 
Пристигле пријаве ће оцењивати Комисија за доделу годишњих на-

града за најбоље општинске/градске управе (у даљем тексту: Комисија за 
доделу награда). 

Приликом одлучивања о пријавама Комисија за доделу награда ће се 
посебно руководити следећим критеријумима:

Критеријум Максималан 
број бодова

1. Релевантност предлога  – у односу на тему/област на коју се односи и у односу на 
примену одговарајућих прописа Републике Србије и принципа доброг управљања у 
локалној самоуправи 

10

2. Везу одређене праксе са стратешким документом и њену одрживост  – постојање 
интерних правила, буџетског издвајања и одрживог институционалног оквира у вези 
са конкретном иницијативом

10

3. Обим промене коју предлог доноси и утицаја који остварује на локалном нивоу 
 – друштвена вредност предложене праксе за локалну заједницу и утицај резултата 
и ефеката активности на унапређење рада локалне самоуправе, повећање квалитета 
њених услуга према локалној заједници и унапређење положаја крајњих корисника 
конкретне иницијативе и др.

35

4. Иновативност праксе  – иновативност и оригиналност предложеног примера 10
5. Применљивост предлога  – могућност примене конкретне праксе у другим 
градовима и општинама

15

6. Степен учешћа грађана/цивилног сектора  – укључивање грађана и цивилног 
сектора у иницирању и развијању предлога

10

7. Интеграција хоризонталних тема  – утицај праксе на унапређење људских и 
мањински права, социјалне инклузије, родне равноправности, положаја младих и др.

10

V. Потребна документација
Пријава садржи попуњен пријавни формулар и пратеће прилоге/до-

кументацију који представљају изворе верификације спроведених актив-
ности и постигнутих резултата наведеног примера најбоље управе. 

Пријавни формулар, са пратећом документацијом, мора бити оверен 
и потписан од стране градоначелника, односно председника општине.

Пријава ће бити одбачена уколико није достављена у складу са захте-
вима, ако је непотпуна или је достављена после наведеног рока.

VI. Поступак одабира пријава и начин преноса средстава
Комисија за доделу награда утврђује Предлог одлуке о додели годи-

шњих награда за најбоље општинске/градске управе за сваку од наведених 
области и доставити га министру државне управе и локалне самоуправе.

Одлуку доноси министар државне управе и локалне самоуправе.
Одлука садржи: назив јединице локалне самоуправе којој се додењу-

је годишња награда за најбоље општинске/градске управе, назив области 
добре управе за коју се додељује и износ додељених средстава.

Одлука се објављује у „Службеном гласнику РС” и на веб презента-
цији Министарства.

Министарство ће закључити уговоре о коришћењу средстава годишње 
награде за најбоље општинске/градске управе са јединицама локалне самоу-
праве којима је награда додељена и извршити пренос одобреног износа.

VII. Рок за достављање пријава и начин пријављивања 
Рок за достављање пријаве за доделу годишње награде за најбољу 

општинску/градску управу je 20 дана од дана објављивања јавног позива у 
„Службеном гласнику РС”.

Пријава за доделу годишње награда за најбоље општинске/градске 
управе доставља се електронским путем, потписана, скенирана у ПДФ 
формату и у Word формату на мејл адресу: godisnja.nagrada@mduls.gov.rs, 
на пријавном формулару  – Образац број 5, који се преузима на веб презен-
тацији Министарства: www.mduls.gov.rs.

Уз пријаву се, електронским путем, доставља и сва неопходна доку-
ментација наведена у јавном позиву.
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Уз пријаву се, такође достављају, подаци лица задуженог за обавезу 

достављања извештаја, праћење реализације уговорених обавеза, као и из-
вршење Уговора.

Изузетно, уколико је јединица локалне самоуправе онемогућена да 
пријаву и документацију пошаље у електронском облику, може је доста-
вити путем редовне поште, на адресу: Министарство државне управе и 
локалне самоуправе, Комисија за доделу годишњих награда за најбоље оп-
штинске/градске управе, 11000 Београд, Бирчанинова 6.

Уколико се документација доставља путем редовне поште, докумен-
тација се предаје у затвореној коверти са назнаком „Пријава за jавни позив 
за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу”, са пу-
ном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Комисија за доделу награда ће разматрати само пријаве које су бла-
говремено поднете. Неблаговремене и непотпуне пријаве за расподелу се 
неће разматрати.

Комисија за доделу награда може вршити додатну проверу поднете 
документације и тражити додатне информације, али само од јединица ло-
калне самоуправе које су испуниле услове из јавног позива.

Информације неопходне за учешће на овом јавном позиву могу се доби-
ти на телефон Министарства државне управе и локалне самоуправе, Одељење 
за локалну самоуправе број: 011/3060-101 и 011/3060-120.  22-01301

На основу члана 9. Правилника о начину и критеријумима за распо-
делу средстава за финансирање програма подршке развоју и функциони-
сању система локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 101/21) 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ 

за расподелу средстава 

Расподела средстава ће се вршити на основу поднетих пријава које 
садрже предлоге пројеката поднетих за одређене намене у укупном износу 
од 450.800.000,00 динара.

1. Пружање финансијске помоћи јединици локалне самоуправе у пу-
ном или делимичном износу недостајућих средстава, за реализацију нових 
или завршетак започетих пројеката који се финансирају из буџета једини-
це локалне самоуправе, а од посебног су значаја за јединице локалне само-
управе, локални економски развој, инвестиције и запошљавање у једини-
ци локалне самоуправе. Наведени пројекти се могу поднети за: изградњу, 
реконструкцију, доградњу, санацију и адаптацију комуналне инфраструк-
туре, објеката  – зграда јединица локалне самоуправе (објекти школа, 
предшколских установа и других нивоа образовања, културе, спортских 
објеката и др.), прибављање у својину непокретности; радови на градским 
трговима и парковима, радови на јавној расвети и видео надзору; радови 
на објектима пијаца и радови на санацији локалних мостова.

Критеријуми за утврђивање предлога за расподелу средстава:
 – у којој мери поднети пројекти доприносе остваривању изворних 

и поверених послова и циљева одрживог развоја јединице локалне самоу-
праве и родне равноправности;

 – спремност пројекта за реализацију, у смислу претходно обезбеђене 
и достављене пројектне документације (издата грађевинска дозвола, акт 
надлежног органа на основу којег започиње извођење радова на пројек-
ту за који је поднет захтев, закључен уговор, спецификација радова и до-
кументација која се односи на спроведене поступке јавне набавке који су 
претходили закључивању уговора); 

 – стање већ започетих пројеката на основу достављених извештаја 
надзорног органа, који садржи податке о укупној финансијској, односно 
уговореној вредности пројекта, року у ком се предвиђа завршетак проје-
ката, у којој фази реализације се налазе пројекти, количину и врсту изве-
дених радова, неопходна средства за реализацију започетих пројеката са 
спецификацијом радова;

 – спремности јединица локалне самоуправе за суфинасирање пројекта;
 – оправданост и одрживост пројекта, са становишта побољшања жи-

вотног стандарда и услова живота грађана на територији јединице локалне 
самоуправе.

Потребна документација коју су заинтересоване јединице локалне 
самоуправе дужне да поднесу уз пријаву за доделу средстава:

 – правилно попуњен Образац за намену 1;
 – извод из буџета јединице локалне самоуправе за средства планира-

на за реализацију пројекта, односно изјава градоначелника/председника о 
средствима која ће се обезбедити за финансирање пројекта;

 – пројекат за извођење или главни пројекат по којем је издат акт на-
длежног органа на основу којег се изводе радови (у оригиналу или копији 
скенирано у електронском формату).

Уз пројекат за извођење доставља се следећа документација у елек-
тронском формату на CD, USB или WeTransfer-ом:

 – скениране стране на којима се види изјава главног пројектанта и 
изјава одговорних пројектаната којима се потврђује да је пројекат израђен 
у складу са локацијским условима, грађевинском дозволом, пројектом за 
грађевинску дозволу, прописима и правилима струке;

 – уз главни пројекат по којем је издат акт надлежног органа на осно-
ву којег се изводе радови доставља се CD са следећом документацијом: 
скениране стране на којима се види потврда о извршеној техничкој кон-
троли и печат органа надлежног за издавање акта на основу којег започиње 
извођење радова и акт надлежног органа на основу којег се изводе радови 
на пројекту за који је поднета пријава.

Сва наведена документација доставља се сложена по редоследу:
 – пројектна документација, дозволе, сагласности и други акти надле-

жних органа који се односе на пројекат;
 – извод из буџета јединице локалне самоуправе уколико су средства 

планирана за реализацију пројекта;
 – извештај надзорног органа који садржи податке: у којој фази се на-

лази пројекат, колико је средстава потребно за реализацију започетог про-
јекта, која је укупна финансијска вредност пројекта и у ком року се пред-
виђа завршетак започетог пројекта.

Уз потребну документацију може се доставити и друга документа-
ција која доприноси или приказује ефекат поднетог захтева на побољшање 
пословног окружења (Сертификат о повољном пословном окружењу  – 
BFC/Business Friendly Certification, повећање запошљавања и др.).

2. Пружање финансијске помоћи јединици локалне самоуправе у 
циљу бржег и квалитетнијег увођења е-управе и савремених информаци-
оних технологија ради унапређења и модернизације рада органа јединице 
локалне самоуправе у циљу квалитетнијег пружања услуга, као и технич-
ких услова за електронско повезивање са државним и другим органима и 
организацијама.

Критеријуми за утврђивање предлога за расподелу средстава:
 – утицај пружања помоћи на повећање ефикасности пружања услуга 

грађанима и привреде;
 – циљеви развоја електронске управе;
 – потребу за подизањем постојећег нивоа техничко-информатичке и 

просторне опремљености органа јединице локалне самоуправе;
 – као и техничких услова за електронско повезивање са државним и 

другим органима и организацијама.
Потребна документација коју су заинтересоване јединице локалне 

самоуправе дужне да поднесу уз пријаву за доделу средстава:
 – правилно попуњен Образац за намену 2;
 – елаборат који садржи детаљно обрађене показатеље за све наведе-

не критеријуме са предрачуном/спецификацијом опреме за коју се планира 
набавка;

 – извод из буџета јединице локалне самоуправе за средства планира-
на за реализацију пројекта, односно изјава градоначелника/председника о 
средствима која ће се обезбедити за финансирање пројекта.

3. Пружање помоћи јединици локалне самоуправе у организаци-
ји културних спортских, туристичник и других манифестација које су од 
посебног значаја за грађане на њеној територији, као и ради омогућавања 
адекватног прилаза установама јавних служби особама са инвалидитетом.

Критеријуми за утврђивање предлога за расподелу средстава:
 – оправданост пројекта у циљу организовања и одржавања важних 

догађаја, културних, спортких, туристичких и других манифестација за 
саму јединицу локалне самоуправе;

 – оправданост потребе за финансирањем адекватног прилаза устано-
вама јавних служби особама са инвалидитетом.

Потребна документација коју су заинтересоване јединице локалне 
самоуправе дужне да поднесу уз пријаву за доделу средстава:

 – правилно попуњен Образац за намену 3;
 – План и програм финансирања конкретног културног, спортског, ту-

ристичког или другог догађаја који је од посебног значаја за грађане на 
територији јединице локалне самоуправе која подноси захтев;

 – финансијска, правна, техничка и друга документација о испуњава-
њу услова за финансирањем адекватног прилаза установама јавних служби 
особама са инвалидитетом (приступне рампе);

 – извод из буџета јединице локалне самоуправе за средства планира-
на за реализацију пројекта, односно изјава градоначелника/председника о 
средствима која ће се обезбедити за финансирање пројекта;

Док је на снази проглашена епидемија изазвана вирусом SARS-CoV-2 у 
предлозима пројеката би требало да буду представљени модалитети организо-
вања манифестација у складу са епидемиолошким мерама које се примењују. 

4. Пружање финансијске помоћи јединицама локалне самоуправе у ре-
ализацији пројеката који доприносе превентивном деловању на смањењу ри-
зика од климатских промена, као и елементарних и других непогода, у циљу 
заштите имовинских интереса јединица локалне самоуправе и грађана.

Критеријуми за утврђивање предлога за расподелу средстава:
 – Детаљан опис финансирања превентивних мера на смањењу ризи-

ка од климатских промена као и елементарних и других непогода, односно 
елаборат са описом; 

 – укупан износ буџетских средстава која су предвиђена за те намене.
Потребна документација коју су заинтересоване јединице локалне 

самоуправе дужне да поднесу уз пријаву за доделу средстава:
 – правилно попуњен Образац за намену 4;
 – План финансирања превентивних мера на смањењу ризика од кли-

матских промена као и елементарних и других непогода, а све у циљу за-
штите имовинских интереса јединица локалне самоуправе и грађана;

 – Информација о учесталости ризика од елементарних и других не-
погода и штета насталих деловањем истих у претходне три године;
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 – извод из буџета јединице локалне самоуправе за средства планира-

на за реализацију пројекта, односно изјава градоначелника/председника о 
средствима која ће се обезбедити за финансирање пројекта.

Свака јединица локалне самоуправе може да на јавни позив поднесе 
по једну пријаву за сваку од намена.

Јединици локалне самоуправе се могу одобрити средства за највише 
две пријаве по јавном позиву, а за различите намене.

Градске општине могу поднети пријаву на јавни позив само уз сагла-
сност града која се потврђује актом градоначелника.

Посебно ће бити вредновани пројекти који су од значаја за више је-
диница локалне самоуправе, односно који су резултат успостављене међу-
општинске сарадње у складу са Законом о локалној самоуправи („Службе-
ни гласник РС”, бр. 129/07, 83/14  – др. закон, 101/16  – др. закон и 47/18).

Поступак одабира пријава и начин преноса средстава
Комисија за спровођење поступка и утврђивање предлога за расподе-

лу средстава утврђује Предлог одлуке о расподели средстава и доставља га 
министру државне управе и локалне самоуправе.

Одлуку доноси министар државне управе и локалне самоуправе.
Одлука садржи: назив јединице локалне самоуправе којој су средства 

додељена, за остваривање којих намена су средства додељена и у ком износу.
Одлука се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” и на 

веб презентацији Министарства.
Министарство ће закључити уговоре о коришћењу средстава са изабра-

ним јединицама локалне самоуправе и извршити пренос одобреног износа.
Начин пријављивања и рок за подношење пријава за расподелу сред-

става 
Министарство ће објавити јавни позив у „Службеном гласнику Ре-

публике Србије” и на веб презентацији Министарства: www.mduls.gov.rs.
Рок за подношење пријава за расподелу средстава је 20 дана од дана 

објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Пријава за расподелу средстава доставља се електронским путем, 

потписана, скенирана у ПДФ формату и у Word формату на адресу: fond.
lokal@mduls.gov.rs на Обрасцу  – Образац бр. 1  – за намену 1; Образац бр. 
2  – за намену 2, Образац бр. 3  – за намену 3 и Образац бр. 4  – за намену 4, 
који се преузимају на веб презентацији Министарства: www.mduls.gov.rs. 

Уз пријаву се, електронским путем, доставља и сва неопходна доку-
ментација наведена у јавном позиву.

 Уз пријаву се, такође достављају, подаци лица задуженог за обавезу 
достављања извештаја, праћење реализације уговорених обавеза, као и из-
вршење Уговора.

Изузетно, уколико јединица локалне самоуправе није у могућности 
да пријаву и документацију пошаље електронском поштом, може је доста-
вити и путем редовне поште, на адресу: Министарство државне управе и 
локалне самоуправе, Комисија за спровођење поступка и утврђивање пре-
длога за расподелу средстава, 11000 Београд, Бирчанинова 6.

Уколико се документација доставља путем редовне поште, документа-
ција се предаје у затвореној коверти са назнаком „Пријава за јавни позив за 
расподелу средстава”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Комисија ће разматрати само пријаве које су благовремено поднете. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве за расподелу се неће разматрати.

Комисија може вршити додатну проверу поднете документације и 
тражити додатне информације, али само од јединица локалне самоуправе 
које су испуниле услове из јавног позива.

Информације неопходне за учешће на јавном позиву могу се добити 
на телефон Министарства државне управе и локалне самоуправе, Одељење 
за локалну самоуправе број: 011/3060-101; 011/3060-107 и 011/3060-119.

  22-01303

У складу са Уредбом о утврђивању Програма подршке развоју по-
словне инфраструктуре за 2022. годину („Службени гласник РС”, број 4/22)

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за пријаву пројекта за Програм подршке развоју пословне 

инфраструктуре за 2022. годину

I. Висина средстава за реализацију Програма подршке развоју по-
словне инфраструктуре за 2022. годину

За реализацију Програма подршке развоју пословне инфраструктуре 
за 2022. годину (у даљем тексту: Програм) предвиђена су средства у виси-
ни од 647.000.000,00 динара.

Неведени износ средстава опредељује се за реализацију: 
1) мере инфраструктурног опремања зона пословања и повезивања 

зона пословања са окружењем (у даљем тексту: Мера 1);
2) мере унапређења инфраструктурних капацитета у циљу развоја 

туризма и других привредних делатности (у даљем тексту: Мера 2).
II. Подносилац пријаве пројекта
Подносилац пријаве пројекта је јединица локалне самоуправе на 

чијој територији је планирана реализација одређеног пројекта, а уколико 

пројекат реализује више јединица локалне самоуправе, подносилац прија-
ве пројекта су јединице локалне самоуправе које заједно реализују проје-
кат (у даљем тексту: Подносилац пријаве).

Подносилац пријаве може поднети по једну пријаву пројекта за сва-
ку меру Програма.

III. Циљ и намена Програма
Циљ Програма је унапређење развојног потенцијала јединица локал-

них самоуправа кроз стварање повољних услова за привлачење инвести-
ција, унапређење привредног амбијента и отварање нових радних места.

Намена Програма која се реализује кроз Меру 1 је учешће у финан-
сирању реализације инфраструктурних пројеката у области саобраћајне, 
комуналне, електроенергетске, енергетске инфраструктуре, објеката  – 
зграда и остале инфраструктуре у зони пословања и инфраструктуре која 
обезбеђује повезивање зоне пословања са окружењем.

Намена Програма која се реализује кроз Меру 2 је учешће у финан-
сирању реализације инфраструктурних пројеката у области саобраћајне, 
комуналне електроенергетске, енергетске инфраструктуре, пројеката уре-
ђења површина јавних намена, површина намењених општој рекреацији 
и остале инфраструктуре која је у функцији развоја туризма и других при-
вредних делатности.

IV. Финансирање пројекта
Министарство учествује у финансирању пројекта у одређеном про-

центу у зависности од степена развијености јединице локалне самоуправе 
на следећи начин:

1) до 100% вредности пројекта без ПДВ-а за јединице локалне само-
управе из четврте и треће групе развијености;

2) до 60% вредности пројекта без ПДВ-а за јединице локалне самоу-
праве из друге и прве групе развијености.

У погледу степена развијености јединице локалне самоуправе при-
мењује се важећа јединствена листа развијености региона и јединица ло-
калне самоуправе у моменту подношења пријаве пројекта

Из буџета јединице локалне самоуправе суфинансира се преостала 
вредност пројекта без ПДВ-а, као и ПДВ-а на укупну вредност пројекта, у 
складу са прописима којима се уређује порез на додату вредност.

V. Услови за доделу средстава Програма
Услови за доделу средстава Програма су:
1) да је реализација пројекта у складу са циљем и наменом Програма;
2) да је суфинансирање пројекта предвиђено од стране Подносиоца 

пријаве;
3) да је пројекат у складу са просторним и урбанистичким планови-

ма јединице локалне самоуправе.
VI Критеријуми за оцењивање и одабир пројекта
Оцењивање и одабир пројекта врши се на основу следећих критеријума:
1) оправданост пројекта;
2) одрживост пројекта;
3) постојање намере инвеститора/корисника за инвестирање;
4) ефекти пројекта:
а) планирани број нових радних места након реализације пројекта  – 

за Меру 1;
б) планирани број директних корисника након реализације пројекта 

 – за Меру 2.
VII. Документација за пријављивање пројекта на јавни позив
Документација која се доставља приликом пријављивања пројекта 

на јавни позив:
1) правилно попуњен Образац  – Пријава пројекта за Програм подр-

шке развоју пословне инфраструктуре за 2022. годину  – који се предаје 
скениран на CD-у;

2) извод из одлуке о буџету Подносиоца пријаве са јасно обележе-
ном позицијом на којој су предвиђена средства за суфинансирање пројекта 
са Изјавом о обезбеђеном износу средстава за суфинансирање пројекта. 
Уколико средства за суфинансирање пројекта нису предвиђена у моменту 
подношења пријаве доставља се изјава да ће средства за суфинансирање 
пројекта бити обезбеђена у року од десет дана од доделе средстава;

3) пројекат за извођење на основу ког се изводе радови (у електрон-
ском формату на CD-у); 

4) уз пројекат за извођење доставља се и следећа документација на CD:
 – текстуални и графички прилози (технички опис/извештај на основу 

којег је израђен предмер и предрачун из пројекта за извођење са графич-
ким прилозима: ситуациони план, карактеристичне попречне и подужне 
пресеке у зависности од објекта на који се пројекат односи, све детаље 
наведене у предмеру и предрачуну радова);

 – предмер и предрачун радова из пројекта за извођење у Excel фор-
мату који је у потпуности усаглашен са техничким описом и графичком 
документацијом (текст форматиран  – ћирилично писмо, врста слова Times 
New Roman, величина слова 12) у којем је свака врста радова и њихова ре-
капитулација одвојено приказана у једном документу. У истом документу, 
на посебном листу, обавезна је и збирна рекапитулација која садржи све 
врсте радова за које је поднет захтев за суфинансирање. Наведени предмер 
и предрачун радова треба да садржи формуле;

 – скенирана рекапитулација радова за које је поднет захтев за суфи-
нансирање са потписом одговорног пројектанта;

 – скенирана ситуација на катастарско-топографској подлози, оверена 
од стране надлежних институција;

 – Елаборат геомеханичких испитивања;
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5) Претходна студија оправданости, студија оправданости односно 

студија изводљивости за пројекте инвестиционе вредности преко 5.000.000 
евра у динарској противвредности у складу са Уредбом о управљању капи-
талним пројектима „Службени гласник РС”, број 51/19;

6) акт надлежног органа на основу којег се изводе радови;
7) лист непокретности; 
8) најмање пет фотографија локације где ће се изводити радови;
9) изјава Подносиоца пријаве да за потребе реализације пројекта 

обезбеђује стручни надзор над извођењем радова на реализацији пројекта; 
10) извод из планског документа као доказ о постојању зоне посло-

вања (само за Меру 1);
11) уговор односно други одговарајући акт са потенцијалним инве-

ститором/корисником или писана намера потенцијалног инвеститора/ко-
рисника, који садрже податке о инвеститору/кориснику, делатности, прет-
ходним инвестиционим активностима и броју нових радних места која 
планира да отвори након реализације пројекта;

Сва наведена документација доставља се у електронском формату на 
CD, сложена по редоследу из става 1. ове главе.

VIII. Рок за подношење пријаве пројекта и начин пријављивања
Рок за подношење пријаве пројекта је 15 дана од дана објављивања 

јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Пријава пројекта доставља се на Обрасцу  – Пријава пројекта за Про-

грам подршке развоју пословне инфраструктуре за 2022. годину, који се 
преузима на интернет страни Министарства: www.privreda.gov.rs. 

Уз пријаву пројекта, доставља се и сва неопходна документација на-
ведена у глави VII. јавног позива.

Пријаву пројекта са документацијом, Подносилац пријаве доставља 
на следећу адресу: Министарство привреде, Комисија за оцењивање и ода-
бир пројеката, 11000 Београд, Кнеза Милоша 20.

Неблаговремене и непотпуне пријаве пројеката се неће разматрати.
Одлука о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења 

пословне инфраструктуре за 2022. годину (у даљем тексту: Одлука) обја-
вљује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и на интернет страни 
Министарства.

У случају да се средства из главе I. јавног позива не искористе у пот-
пуности, односно уколико у току 2022. године дође до уштеде приликом 
уговарања пројекта или другог разлога који онемогућава почетак реали-
зације пројекта, Одлука се може изменити односно допунити рангираним 
пројектима према већ утврђеном редоследу, а уколико то из било ког ра-
злога није могуће, Министарство може расписати нови јавни позив.

Јавне набавке за потребе реализације пројеката Министарство ће 
спровести у складу са законом којим се уређују јавне набавке.

Након спроведеног поступка јавне набавке, приликом закључења 
уговора за реализацију пројекта, учешће Министарства привреде и Подно-
сиоца пријаве у финансирању пројекта одредиће се у истој пропорцији по 
којој су средства додељена Одлуком.

Информације неопходне за учешће на јавном позиву могу се доби-
ти на телефон Министарства привреде, број: 011/333-4247; 011/333-4132 и 
011/333-4149.  22-01179

ЈАВНИ КОНКУРСИЈАВНИ КОНКУРСИ
ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКA КОМОРA СРБИЈЕ, Извршни одбор, на 

основу члана 28. Закона о јавном бележништву („Службени гласник РС”, 
бр. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14, 93/14, 121/14, 6/15 и 106/15), и члана 36. Ста-
тута Јавнобележничке коморе Србије, у складу с Решењем Министарства 
правде број 740-07-00479/2021-22 од 10. маја 2021. године, 13. јануара 
2022. године расписује јавни конкурс

 – за именовање јавнобележничких помоћника.
I

Извршни одбор Јавнобележничке коморе Србије расписује јавни 
конкурс за именовање јавнобележничких помоћника у складу са решењем 
Mинистарства правде број 740-07-001481/2021-22 од 24. децембра 2021. 
године, којим је одређено расписивање и спровођење конкурса за именова-
ње јавнобележничких помоћника и то за подручје:

1)  Основног суда у Крагујевцу, територија града Крагујевац:  – једно 
место.

II
Пријава на конкурс за именовање јавнобележничких помоћника под-

носи се на обрасцу који je одштампан уз овај конкурс и који се преузима 
са интернет странице Јавнобележничке коморе Србије www.beleznik.org. 

III
За јавнобележничког помоћника може бити именовано лице које ис-

пуњава следеће услове:
 – да је држављанин Републике Србије; 
 – да је пословно способно и да има општу здравствену способност; 
 – да има диплому правног факултета у Републици Србији или да је но-

стрификовало диплому правног факултета стечену изван Републике Србије; 
 – да је положило правосудни испит и испит за јавног бележника;
 – да је достојно јавног поверења за обављање послова јавног беле-

жништва.

IV
Кандидат за јавнобележничког помоћника уз пријаву на конкурс под-

носи прилоге којима се доказује испуњеност законских услова, у оригина-
лу или овереној фотокопији:

1. радну и личну биографију,
2. личну карту, односно извод електронског читача биометријске 

личне карте,
3. уверење Центра за социјални рад да није уписан у евиденцију 

лица лишених пословне способности, 
4. лекарско уверење о општој здравственој способности,
5. уверење о држављанству Републике Србије,
6. извод из матичне књиге рођених,
7. диплому о завршеном правном факултету у Републици Србији, од-

носно доказ о нострификованој дипломи правног факултета која је стечена 
изван Републике Србије,

8. уверење о положеном правосудном испиту,
9. уверење о положеном јавнобележничком испиту,
10. доказ да се против кандидата не води кривични поступак,
11. доказ да кандидату није престао статус јавног бележника, јавно-

бележничког помоћника, јавнобележничког сарадника, јавнобележничког 
приправника, извршитеља или адвоката због теже повреде дужности, од-
носно да му није због разрешења престала судијска или јавнотужилачка 
функција у смислу члана 26. став 1. тачка 3. Закона о јавном бележништву 
(потврде, изјава кандидата).

V
Кандидат за јавнобележничког помоћника који није завршио правни 

факултет на српском језику дужан је да достави доказ о томе да говори, 
чита и пише српски језик на нивоу који је неопходан за бављење правнич-
ким радом. 

VI
Захтев за именовање за јавнобележничког помоћника тарифира се на 

основу Закона о републичким административним таксама, Тарифни број 
1. у износу од 320,00 динара за подношење захтева, и за решење на осно-
ву Тарифног броја 9. у износу од 550,00 динара. Наведени износ уплаћује 
се на жиро рачун 840-742221843-57, модел 97, позив на број 50016, сврха 
уплате Републичка административна такса, прималац: Буџет Републике 
Србије.

Уз пријаву и приложене доказе кандидат је дужан да достави и доказ 
о уплати републичке административне таксе. 

VII
Пријава на конкурс за именовање јавнобележничких помоћника са 

доказима доставља се у року од 15 дана од дана објављивања овог конкур-
са у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ на адресу: Јавнобележничка 
комора Србије, Београд, Мачков камен 14, са назнаком „Пријава на кон-
курс за именовање јавнобележничких помоћника”.

Контакт особа поводом конкурса за именовање јавнобележничких 
помоћника  – Јадранка Голубовић, број телефона 011/2620-104.  22-01110

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”, КОСОВСКА 
МИТРОВИЦА на основу члана 154. став 1. и члана 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18, 10/19 и 6/20) др. Закон и члана 164. Статута школе и прибављене са-
гласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавих средстава, расписује конкурс 

 – за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним вре-
меном  – Наставник српског језика и књижевности (ВСС) 100% на неодре-
ђено време. 

Услови конкурса:
Да испуњава услове предвиђене чл. 139. и 140. Закона о основама 

система образовања и васпитања, Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи.

У пријави кандидати поред попуњеног и одштампаног пријавног 
фолмулара са сајта Министарства просвете, науке и тенолошког развоја 
подносе и доказе о испуњености услова конкурса, и то:

1. диплому о стеченом одговарајућем образовању; 
2. лекарско уверење;
3. уверење о државаљанству (не старије од шест месеци);
4. кратку биографију;
5. уверење да против кандидата није покренут кривични поступак и 

да се не води истрага;
6. извод из матичне књиге рођених. 
Сва наведена документа морају бити оригинал или оверена фотокопија.
Рок за подношење пријава на конкурс је осам дана од дана објављи-

вања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Неблаговремене некомплетне , неразумљиве или непотпуне пријаве 

које не садрже сва документа наведена у конкурсу биће одбачене закључ-
ком конкурсне комисије.

Пријаве се подносе лично секретару школе до 12.00 часова или по-
штом на адресу: ОШ „Бранко Радичевић”, Џ. Кенедија 17, 38220 Косовска 
Митровица. 22-00906
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СУДСКИ ОГЛАСИСУДСКИ ОГЛАСИ

ВИШИ СУД У ЈАГОДИНИ

Виши суд у Јагодини, судија Оливера Живорадо-
вић, у правној ствари предлагача Драгана Симића из 
Стрижила, чији је пуномоћник Ивана Станковић адво-
кат из Јагодине, против противника предлагача Brigitte 
Flicker из Аустрије, сада непознатог пребивалишта, 
ради признања стране судске одлуке, 29. децембра 
2021. године, издаје оглас.

Решењем овог суда 5Р. број 112/21 од 29. децем-
бра 2021. године, на основу члана 81. став 2. тачка 4. 
ЗПП-а, постављен је адвокат Момчило Величковић из 
Јагодине, за привременог заступника противнику пре-
длагача Brigitte Flicker из Аустрије, сада непознатог 
пребивалишта, у правној ствари која се води код овог 
суда по предлогу предлагача Драгана Симића из Стри-
жила, 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.

5Р. број 112/21  – Из Вишег суда у Јагодини.
  22-01271

ВИШИ СУД У КРАЉЕВУ

Виши суд у Краљеву, судија Славица Сакос, у ван-
парничном поступку Р. бр. 36/21 ради признања стране 
судске одлуке  – правноснажне пресуде Суда у Вићен-
ци, Друго грађанско одељење  – Италија, број предме-
та R.G.V.G. 2955/2018 од 3. децембра 2020. године, по 
предлогу предлагача мал. Кристине Николић из Кра-
љева, коју заступа законски заступник Невена Батоћа-
нин из Краљева, чији је пуномоћник Смиљана Ристић, 
адвокат из Краљева, против противника предлагача 
Саше Николића из Краљева, сада на непознатој адреси 
у иностранству, донео је 18. јануара 2022. године реше-
ње о постављењу противнику предлагача привременог 
заступника, адвоката Цмиљке Младеновић из Краљева, 
Цара Лазара 62, локал 46, која ће заступати противника 
предлагача у овом поступку све док се противник пре-
длагача или његов пуномоћник не појаве пред судом, 
односно док орган старатељства не обавести суд да је 
поставио старатеља, а до окончања поступка признања 
наведене судске одлуке.

Р. број 36/21  – Из Вишег суда у Краљеву.
  22-01384

ВИШИ СУД У НОВОМ САДУ

Виши суд у Новом Саду, поступајући по судији 
Тијани Јаковљевић, у правној ствари тужиоца Видосаве 
Шереш из Новог Сада, Драгише Брашована 6/120, чији 
је пуномоћник Борис Мандић адвокат у Новом Саду 
против тужене Николине Јовић, ЈМБг 2212984807508, 
са последњим пријављеним пребивалиштем у Новом 
Саду, Драгише Брашована 6/120, сада на непознатом 
месту боравка, ради исплате, издаје оглас.

Виши суд у Новом Саду, применом члана 81. став 
2. тачка 4. и члана 82. Закона о парничном поступку, 
поставља привременог заступника туженој Николини 
Јовић из Новог Сада, на непознатом месту боравка, 
Милану Десницу, адвоката из Новог Сада, који ће шти-
тити интересе тужене у овој парници која се води код 
овог суда под број П-410/2021 који ће заступати тужену 
све док се тужена или њен законски заступник или пу-
номоћник не појави пред судом или док орган стара-
тељства не обавести суд да је поставио старатеља.

П. број 410/2021  – Из Основног суда у Новом 
Саду.  22-01039

ВИШИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ

Виши суд у Пожаревцу, у предмету 1 Р број 133/21 
у коме је захтев за признање стране судске одлуке 
поднео пуномоћник предлагача Кристине Тодорове из 
Костолца, против противника предлагача Красимира 
Арсенова Тодорова, непознатог пребивалишта, донео 
је решење 1Р број 133/21 дана 5. јануара 2022. године, 
којим је противнику предлагача на основу члана 81. 
став 2. тачка 4. ЗПП у вези члана 30. став 2. ЗВП по-
ставио привременог заступника адвоката Дејана Дачи-
ћа 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 133/21  – Из Вишег суда у Пожаревцу.
  22-01330

ВИШИ СУД У СУБОТИЦИ

Виши суд у Суботици, по судији Олги Јоксовић, 
судији појединцу, у ванпарничом поступку предлагача 
Зомборка Веронике из Руског Крстура, Ђуре Јакшића 
9, чији је пуномоћник адвокат Снежана Мишовић Гу-
цуња из Аде, против противника предлагача Зомборка 
Кароља из Немачке, Бајнбергерштрасе 2, 75378 Bad 
Libencel, ради признања стране судске одлуке о разво-
ду брака Републике Немачке, пресуде Окружног суда 
Калв (Calw), број 7 F 406/11 од 27. марта 2012. године, 
дана 14. децембра 2021. године, донео је оглас.

Виши суд у Суботици је решењем пословни број 
10 Р 54/21 од 14. децембра 2021. године поставио за 
привременог заступника противнику предлагача Зом-
борка Карољу, Данила Лакићевића, адвоката из Су-
ботице, на основу члана 81. став 2. тачка 4. Закона о 
парничном поступку, јер је пребивалиште противника 
предлагача непознато, а противник предлагача нема 
пуномоћника.

Привремени заступник, адвокат Данило Лакиће-
вић, ће заступати противника предлагача и предузима-
ти парничне радње у поступку, све док се противник 
или његов пуномоћник не појаве пред судом или док 
орган старатељства не обавести суд да је поставио ста-
ратеља.

10. Р. број 54/21  – Из Вишег суда у Суботици.
  22-01319

ВИШИ СУД У ЧАЧКУ

Виши суд у Чачку, и то судија Светлана Митровић, 
као судија појединац, у правној ствари предлагача Анге-
лине Зарић из Чачка, Александра Савића 1, коју заступа 
адвокат Дејан Мраковић из Чачка, против противника 
предлагача Илије Зарића из Чачка, на непознатом бо-
равишту у Француској у Паризу, ради признања стра-
не судске одлуке Вишег суда у Паризу од 7. децембра 
2020. године, са бројем регистра 18/39608 Портал број 
352-Ј-W-B7C-COG6C, противнику предлагача за при-
временог заступника поставио је Александра Ђурковића, 
адвоката из Чачка, који ће га у овом поступку заступати 
све док се противник предлагача или његов пуномоћник 
не појаве пред судом, односно док орган старатељства не 
обавести суд да му је поставио старатеља.

5. Р. број 17/2021  – Из Вишег суда у Чачку.
  22-01116

ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

Трећи основни суд у Београду, судија Илија Мар-
ковић, судија појединац, у парници тужиоца Триглав 
осигурање а.д.о. Београд, Београд, Милутина Милан-
ковића 7а против туженог Срђана Чечевића, сада не-
познатог пребивалишта, са последњим познатим пре-
бивалиштем у Земуну, Прека 2, ЈМБГ 0207973710099, 
ради регреса, вредност предмета спора 35.715,00 
динара, ван рочишта 18. октобра 2021. године, донео 
је решење којим се поставља привремени заступник 
туженом Срђану Чечевићу из Земуна, непознатог пре-
бивалишта, ЈМБГ 0207973710099. За привременог за-
ступника туженом поставља се адвокат Божур Лакетић 
из Београда, Љешка 70, а све из разлога што се тужени 
не налази на датој адреси и достављање се није могло 
извршити.

Постављени привремени заступник заступаће ту-
женог у парничном поступку 23. Пл. број 24/18 све док 
се тужени или његов пуномоћник не појави пред судом.

23. Пл. број 24/18  – Из Трећег основног суда у 
Београду.  22-01324

Трећи основни суд у Београду, и то судија Марина 
Ћуић, у парници тужиоца Удружења осигуравача Ср-
бије  – Гарантни фонд Београд, Милентија Поповића 
5-б, које заступа пуномоћник адвокат Срђан Илинчић 
из Београда, Мишарска 8/2, против туженог Хрњичек 
Милана из Београда, Душана Срезојевића 20, сада не-
познатог боравишта, ради регреса, донео је ван рочи-
шта 14. маја 2021. године: у ком поступку је туженом 
постављен привремени заступник адвокат Ковачевић 

Немања из Београда, Јурија Гагарина 148, који ће за-
ступати туженог у овој парници, и имати сва права и 
дужности законског заступника, све док се тужени не 
појави пред судом.

5. Пл. број 17208/15  – Из Трећег основног суда у 
Београду.  22-01325

Трећи основни суд у Београду, судија Илија Мар-
ковић, судија појединац, у парници тужиоца Удру-
жење осигуравача Србије  – Гарантни фонд, Београд, 
Трешњиног цвета 1Г, МБ 07008724, чији је пуномоћ-
ник адвокат Жељко Маровић из Новог Сада, Булевар 
ослобођења 82/III, против туженог Гојка Матијевића 
из Апатина, сада непознатог пребивалишта, ЈМБГ 
1301970350318, ради регреса, вредност предмета спора 
2.318.804,83 динара, ван рочишта 6. септембра 2021. 
године, донео је решење којим је туженом Гојку Ма-
тијевићу из Апатина, ЈМБГ 1301970350318, поставио 
привременог заступника адвоката Марка Штамбука из 
Београда, Интернационалних бригада 3 из разлога што 
се достављање није могло извршити. 

Постављени привремени заступник адвокат Мар-
ко Штамбук из Београда Интернационалних бригада 3, 
заступаће туженог Гојка Матијевића из Апатина у пар-
ничном поступку 23. П. број 20525/20 све док се туже-
ни или његов пуномоћник не појави пред судом.

23. П. број 20525/20  – Из Трећег основног суда у 
Београду.  22-01326

Пред овим судом у току је парнични поступак по 
тужби тужиоца Горана Путника из Београда, Марка Че-
лебоновића 57/21, чији је пуномоћник Бранко Алексић, 
адвокат из Земуна, Павла Вујисића 52, против туженог 
Бојана Живковића из Београда, Радних акција 36/4, 
ради дуга. У поступку је туженом Бојану Живковићу 
из Београда, Радних акција 36/4, сада непознатог бора-
вишта постављен привремени заступник адвокат Ду-
шко Лапац из Београда, Албанске споменице 13, који 
ће туженог заступати у овој парници и имати сва права 
и дужности законског заступника све док се тужени не 
појави.

21. П. број 36674/20  – Из Трећег основног суда у 
Београду.  22-01328

Трећи основни суд у Београду и то судија Данка 
Спаић као судија појединац, у ванпарничном предмету 
предлагача Inpharm Co d.o.o., Земун, Батајнички друм 
23, против противника предлагача Опште болнице Су-
ботица, Суботица, Изворска 3, ради амортизације ме-
ница, на основу члана 90. Закона о меници, 13. децем-
бра 2021. године, издаје оглас.

Позива се лице код кога се налазе бланко менице 
серијског броја АА 4014418, АА 5150105, АА 5150107, 
АА 6805410 издате од стране Inpharm Co d.o.o., Земун, 
Батајнички друм 23, да исте у року од 60 дана од дана 
објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике 
Србије”, покаже Трећем основном суду у Београду.

Уколико менице у наведеном року не буду презен-
товане суду, суд ће их огласити за поништене.

4. Р3. број 180/21  – Из Трећег основног суда у Бео-
граду.  22-01329

Трећи основни суд у Београду и то судија Данка 
Спаић као судија појединац, у ванпарничном пред-
мету предлагача Inpharm Co d.o.o. Земун, Батајнички 
друм 23, МБ 07396023, ПИБ 100281671, кога заступа 
директор против противника предлагача Институт за 
кардиоваскуларне болести Дедиње из Београда, Хе-
роја Милана Тепића 1, МБ 07062117, ПИБ 100222374, 
коју заступа директор,  ради амортизације меница, на 
основу члана 90. Закона о меници, 16. децембра 2021. 
године, издаје оглас.

Позива се лице код кога се налазе бланко менице 
серијског броја АА 4026685, АА 6805424, АА 4014002, 
АА 5079727, АА 6455508, издате од стране предлагача 
Inpharm Co d.o.o. Земун, Батајнички друм 23, против-
нику предлагача на основу уговора о јавној набавци, да 
исте у року од 60 дана од дана објављивања огласа у 
„Службеном гласнику Републике Србије”, покаже Тре-
ћем основном суду у Београду.

Уколико менице у наведеном року не буду презен-
товане суду, суд ће их огласити за поништене.

4. Р3. број 176/21  – Из Трећег основног суда у Бео-
граду.  22-01331
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Трећи основни суд у Београду, судија Илија Мар-

ковић, судија појединац, у парници тужиоца Акционар-
ско друштво за осигурање „Generali osiguranje Srbija 
Beograd” са седиштем у Београду, Владимира Попови-
ћа 8, МБ 17198319, чији је пуномоћник Немања Алек-
сић, адвокат из Новог Сада, Грчкошколска 1, против 
тужене Саманте Крчиновић из Краљева, Цетињска 18, 
ЈМБГ 2001992786020, ради регреса, вредност предме-
та спора 125.258,40 динара, ван рочишта 6. септембра 
2021. године, донео је решење којим је туженој Са-
манти Крчиновић из Краљева, ЈМБГ 2001992786020, 
поставио привременог заступника адвоката Бојана Кр-
стића из Београда  – Чукарица, Трговачка 85, из разлога 
што се достављање није могло извршити. 

Постављени привремени заступник адвокат Бојан 
Крстић из Београда заступаће тужену П. број 11989/19 
све док се тужени или његов пуномоћник не појави 
пред судом.

П. број 11989/19  – Из Трећег основног суда у Бео-
граду.  22-01332

Трећи основни суд у Београду, судија Богдан Ка-
раџић, судија појединац у правној ствари тужиоца 
„Wiener Stadtische” osiguranje a.d. Beograd, са седиштем 
у Београду, Трешњиног цвета 1, чији је пуномоћник 
Немања Алексић, адвокат из Новог Сада, Грчкошкол-
ска 1, против туженог Стефана Стојковића из Лешта-
на, сада на непознатом месту боравишта, ради регреса, 
вредност предмета спора 276.888,00 динара, 2. априла 
2021. године донео је оглас.

Решењем Трећег основног суда у Београду П. број 
8552/19 од 2. априла 2021. године сходно члану 81. ст. 
1. и 2. тачка 4. ЗПП-а постављен је туженом Стефану 
Стојковићу, сада непознатог боравишта, привремени 
заступник Марија Китаровић из Београда, Адмирала 
Гепрата 10/11.

Овим решењем је одређено да привремени заступ-
ник у овој парници има сва права и дужности законског 
заступника и може предузимати све парничне радње у 
поступку све док се тужени или његов законски заступ-
ник или његов пуномоћник не појаве пред судом или 
док орган старатељства не обавести суд да је поставио 
стараоца.

22. П. број 8552/19  – Из Трећег основног суда у 
Београду.  22-01333

Трећи основни суд у Београду, судија Богдан Кара-
џић, судија појединац, у правној ствари тужиоца Елек-
тродистрибуција Србије д.о.о., Београд, са седиштем у 
Београду, Булевар уметности 12, чији је пуномоћник 
Слободан Дамњановић, адвокат из Шапца, адреса за 
пријем писмене: Булевар Зорана Ђинђића 58/3, про-
тив туженог Југослава Продановића из Београда, сада 
на непознатом месту боравишта, ради накнаде штете, 
вредност предмета спора 194.765,32 динара, 25. новем-
бра 2021. године донео је оглас.

Решењем Трећег основног суда у Београду П. бр. 
4363/19 од 25. новембра 2021. године сходно члану 81. 
ст. 1. и 2. тачка 4. ЗПП-а, постављен је туженом Југо-
славу Продановићу, сада непознатог боравишта, при-
времени заступник адвокат Милош Лазаревић из Бео-
града, Краљице Наталије 17А/10.

Овим решењем је одређено да привремени заступ-
ник у овој парници има сва права и дужности законског 
заступника и може предузимати све парничне радње у 
поступку све док се тужени или његов законски заступ-
ник или његов пуномоћник не појаве пред судом или 
док орган старатељства не обавести суд да је поставио 
стараоца.

22. П. број 4363/19  – Из Трећег основног суда у 
Београду.  22-01337

Трећи основни суд у Београду, судија Илија Мар-
ковић, судија појединац, у парници тужиоца Електро-
дистрибуција Србије д.о.о. Београд, Булевар уметности 
12, Нови Београд, чији је пуномоћник адв. Милутин 
Радоичић из Београда, ПФ 107, 11158 Београд 118 
против туженог Александра Босанца из Београда, сада 
непознатог пребивалишта, ради враћања стеченог без 
основа, вредност предмета спора 170.191,79 дина-
ра, ван рочишта 13. септембра 2021. године, донео је 
решење којим се поставља привремени заступник ту-
женом Александру Босанцу из Београда, Земун, са 
последњим пребивалиштем у Тошином бунару 228. За 
привременог заступника туженом поставља се адвокат 
Ивана Вуковић из Београда, Луке Војводића 13/3, из 
разлога што се тужени не налази на датој адреси и до-
стављање се није могло извршити.

Постављени привремени заступник заступаће ту-
женог у парничном поступку 23. П. број 30306/20 све 
док се тужени или његов пуномоћник не појави пред 
судом.

23. П. број 30306/20  – Из Трећег основног суда у 
Београду.  22-01338

ОСНОВНИ СУД У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ

Основни суд Бачкој Паланци, поступајући по су-
дији Јелици Вујиновић, као судији појединцу, у правној 
ствари тужиоца Милош Кнежевић ПР Кабловска теле-
комуникација „Hall systems” из Бачке Паланке, Југо-
словенске армије 33, кога заступа пуномоћник Душан 
Поповић, адвокати из Бачке Паланке, против тужене 
Сање Николић, са адресом становања назначеном у ту-
жби, Обровац, Краља Петра Првог 126, ради исплате 
дуга, вредност спора 25.000,00 динара, на основу члана 
327. став 1, а применом одредби члана 81. ст. 1. и 2. 
тачка 4. и члана 83. став 1. Закона о парничном поступ-
ку, 29. децембра 2021. године ван рочишта за главну 
расправу донео је решење.

Поставља се привремени заступник туженој Сањи 
Николић, којој је пребивалиште или боравиште не-
познато, а нема пуномоћника Страхиња Обрадовић, 
адвокат из Бачке Паланке, а ради заступања интереса 
тужене у правној ствари која се води код овог суда под 
посл. бр. Пл. 84/2018, а по тужби са предлогом за из-
давање платног налога тужиоца Милош Кнежевић ПР 
Кабловска телекомуникација „Hall systems” од 26. ок-
тобра 2018. године.

Привремени заступник ће у овој правној ствари 
вршити сва права и дужности законског заступника ту-
женог, те ће предузимати парничне радње у поступку, 
све док се тужени, његов законски заступник или пуно-
моћник не појаве пред судом или док орган старатељ-
ства не обавести суд да је поставио старатеља.

Суд ће оглас о постављању привременог заступни-
ка објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”, 
на огласној табли суда и на интернет страници суда.

Пл. број 85/2018  – Из Основног суда у Бачкој Па-
ланци.  22-01241

ОСНОВНИ СУД У БОРУ

Основни суд у Бору, као ванпарнични, и то судија 
Марина Првуловић, као судија појединац, у поступку 
расправљања заоставштине пок. Небојше Ђорђевића, 
бившег из Брестовца, град Бор, на основу члана 116. 
Тачка 1. ЗВП-а, издаје 25. октобра 2021. Године, оглас.

Позивају се лица која полажу право на наслеђе 
иза смрти покојног Небојше Ђорђевића, бившег из 
Брестовца, град Бор, ЈМБГ 2106964751013, од оца Бо-
рислава, рођеног 21. јуна 1964. године, држављанина 
РС, преминулог 2. јануара 2021. године у 16.30 часова 
у Бору, месту последњег пребивалишта, да се пријаве 
овом суду у року од једне године од дана објављивања 
огласа, ради остваривања права на наслеђе.

Суд ће по истеку времена од једне године од об-
јављивања овог огласа у ЈП „Службени гласник” ра-
справити заоставштину покојног Небојше Ђорђевића, 
бившег из Брестовца, град Бор. 

О. број 139/21  – Из Основног суда у Бору.
  22-01216

ОСНОВНИ СУД У БУЈАНОВЦУ

Основни суд у Бујановцу, судија Синиша Стојиљ-
ковић, у правној ствари тужиоца Електродистрибуција 
Србије д.о.о. Београд, Булевар уметности 12 Боград, 
Нови Београд, кога заступа пун. Милан Петровић адв. 
из Ниша, против туженог Хајдари Зијадина из с. Мали 
Трновац, са ЈМБГ 3005967742514, сада на непознатој 
адреси у Гњилану, ради накнаде штете, вредност спора 
37.828,29 динара, спор мале вредности, на основу чла-
на 83. ст. 1. и 2. ЗПП, дана 2. новембра 2021. године, 
донео је оглас.

За привременог заступника туженом Хајдари Зија-
дину из с. Мали Трновац, са ЈМБГ 3005967742514, чије 
пребивалиште или боравиште није познато а тужени 
нема пуномоћника, на основу члана 81. став 2. тачка 4. 
ЗПП, постављен је Стојадин Ивановић адвокат из Пре-
шева, који ће заступати туженог у поступку све док се 
тужени, његов законски заступник или пуномоћник не 
појави пред судом, или док орган старатељства не оба-
вести суд да је поставио старатеља.

Оглас објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије” и на огласној табли суда и на интернет стра-
ници.

П. број 345/2020  – Из Основног суда у Бујановцу.
  22-00959

Основни суд у Бујановцу, председник већа  – судија 
Недретан Реџепи, у правној ствари тужиоца Албулена 
Мухадини из Прешева, Рамиз Садику 132, кога засту-
па пун. Назим Фазлиу адв. из Прешева, против  тужене 
Небехате Мухадини рођене Османи из Прешева, Рамиз 
Садику 132, сада на непознатој адреси у иностранству, 
ради развода брака, објављује оглас.

За привременог заступника туженој Небехате Муха-
дини рођене Османи из Прешева, Рамиз Садику 132, сада 
на непознатој адреси у иностранству, на основу члана 81. 
ст. 1. и 2. тачка 4. ЗПП, поставља се Миодраг Крстић адв. 
из Бујановца, који ће заступати тужену у поступку, све док 
се тужена или његов пуномоћник не појаве пред судом, од-
носно док орган старатељства не постави старатеља.

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

П2. број 90/21  – Из Основног суда у Бујановцу.
  22-01038

Основни суд у Бујановцу, судија Драгана Накић, у 
парници по тужби тужиоца Идризи Шаипа из с. Зарб-
нице општина Бујановац, кога заступа пун. Зијадин 
Аземи, адв. из Бујановца, против тужене Идризи рођ. 
Ковачевић Амире из Високог, БиХ, сада на непознатој 
адреси пребивалишта односно боравишта у иностран-
ству, ради развода брака, на рочишту за главну распра-
ву, 28. децембра 2021. године, објављује оглас.

За привременог заступника туженој Идризи рођ. 
Ковачевић Амири из Високог, БиХ, сада на непознатој 
адреси пребивалишта односно боравишта у иностран-
ству, на основу члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП, поста-
вља се Миле Крстић, адвокат из Бујановца, који ће за-
ступати тужену у поступку, све док се тужена или њен 
пуномоћник не појаве пред судом, односно док орган 
старатељства не постави старатеља.

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

П2. број 135/21  – Из Основног суда у Бујановцу.
  22-01380

ОСНОВНИ СУД У ВАЉЕВУ 

Основни суд у Ваљеву председник већа  – судија 
Милка Џаковић у парници по тужби тужиоца Алексан-
дре Малетић из Ваљева, чији је пуномоћник адв. Зоран 
Павловић из Ваљева, против туженика Саше Јаковље-
вића из Крагујевца, сада на непознатој адреси, ради из-
државања, 23. новембра 2021. године, донео је решење.

Поставља се привремени заступник адв. Јована 
Томић из Ваљева, туженику Саши Јаковљевићу из Кра-
гујевца, који се сада налази на непознатој адреси без 
пуномоћника у предмету Основног суда у Ваљеву 10. 
П2. 279/20 а у правној ствари тужиоца Александре Ма-
летић из Ваљева, ради издржавања.

Привремени заступник у овој парници има сва 
права и дужности законског заступника и предузима-
ће парничне радње у поступку све док се странка, њен 
законски заступник или пуномоћник не појави пред су-
дом или док орган старатељства не обавести суд да је 
поставио стараоца.

10. П2. број 279/20  – Из Основног суда у Ваљеву.
  22-00960

ОСНОВНИ СУД У ВРАЊУ

Основни суд у Врању, преко судије Анкице Ђор-
ђевић, у поступку по тужби тужиоца мал. Николе Кр-
стића,чији је законски заступник Сања Ђорђевић, из 
Врања, Косовска 48, чији је пуномоћник адв. Владимир 
Ђорђевић из Врања, против туженог Марка Крстића из 
с. Змињак, Партизанска 7, ради заштите права детета, 
17. јануара 2022. године, објављује оглас.

Основни суд у Врању туженом Марку Крстићу из 
с. Змињак, сада непознатог боравишта за привременог 
заступника поставља адв. Владана Костића из Врања, 
у смислу члана 81. ЗПП, који ће вршити права и ду-
жности законског заступника док се тужени или његов 
пуномоћник не појави пред судом, односно док орган 
старатељства не постави стараоца.

Оглас доставити „Службеном гласнику Републике 
Србије” и истакнути на огласној табли суда.

П2. број 171/21  – Из Основног суда у Врању.
  22-01373

Основни суд у Врању, преко судије Анкице Ђор-
ђевић, у парници тужилаца мал. Лазара Трајковића из 
Врања, чији је законски заступник Валентина Марко-
вић из Врања и Валентине Марковић из Врања, Вуле 
Антића 26, чији је пуномоћник адв. Стојан Илић из 
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Врања, против туженог Бобана Трајковића из Врања, 
Власинска 33, са непознатим подацима о боравишту, 
ради измене одлуке о издржавању 17. јануара 2022. го-
дине, објављује оглас.

Основни суд у Врању туженом Бобану Трајковићу 
из Врања, сада непознатог боравишта за привременог 
заступника поставља адв. Стефана Костића из Врања, 
у смислу члана 81. ЗПП, који ће вршити права и ду-
жности законског заступника док се тужени или његов 
пуномоћник не појави пред судом, односно док орган 
старатељства не постави стараоца.

П2. број 40/21  – Из Основног суда у Врању.
  22-01374

ОСНОВНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ

Основни суд у Зајечару, као ванпарнични и то су-
дија Биљана Чолић Трајковић, као судија појединац, у 
оставинском поступку иза смрти покојне Илић Ружице, 
бивше из Бољевца, донео је 10. децембра 2021. године 
оглас.

Основни суд у Зајечару, на основу члана 81. став 2. 
тачка 5. и члана 82. Закона о парничном поступку и чл. 
6. и 30. Закона о ванпарничном поступку, решењем О. 
1157/2020 од 5. новембра 2021. године, у поступку ра-
справљања заоставштине покојне Илић Ружице бивше 
из Бољевца, поставио је адвоката Јанковић Словенку 
из Зајечара, за привременог заступника учесници Илић 
Ренате, која се налази у иностранству и којој се доста-
вљање није могло извршити, а нема пуномоћника.

Истим решењем одређено је да ће привремени 
заступник заступати учесницу Илић Ренате у оставин-
ском поступку, све док се учесници или њен пуномоћ-
ник не појаве пред судом, односно док орган старатељ-
ства не обавести суд да је учесници поставио стараоца.

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије”.

2. О. број 1157/2020  – Из Основног суда у Зајечару.
  22-01123

ОСНОВНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ

Основни суд у Зрењанину, по судији Павловић Та-
тјани, као председнику Већа, у правној ствари тужиље 
Балинт Јелене из Зрењанина, коју заступа пуномоћник 
Тапавички Ирена, адвокат из Зрењанина, против туже-
ног Балинт Валентина непознатог места боравишта и 
пребивалишта, ради развода брака, ван рочишта 31. де-
цембра 2021. године, донео је решење.

Поставља се за привременог заступника туженом 
Балинт Валентину непознатог места боравишта и пре-
бивалишта, Пиперски Милош, адвокат из Зрењанина, 
који ће именованог заступати у предмету овог суда број 
35 П2.632/2021.

Привремени заступник предузимаће парничне 
радње у поступку све док се странка и његов законски 
заступник или пуномоћник не појаве пред судом или 
док орган старатељства не обавести суд да је поставио 
старатеља.

35. П2. број 632/2021 (Су. број VIII  – 49 3990/2021) 
 – Из Основног суда у Зрењанину.  22-01217

ОСНОВНИ СУД У ЛОЗНИЦИ

Основни суд у Лозници, судија Милена Васић 
решавајући у парничном предмету по тужби општина 
Мали Зворник из М. Зворника, против туженог Игња-
товић Игњата и Радовић Зорана, ради дуга, на дан 13. 
јануара 2022. године донео је оглас.

Решењем о исправци Основног суда у Лозници 
4П. 938/20 од 16. новембра 2021. године исправље-
но је решење истог суда под истим бројем од 21. маја 
2021. године у ставу један у првом реду изреке у по-
гледу имена туженог коме се поставља привремени 
заступник из реда адвоката на тај начин што уместо 
„Игњатовић Игњату” треба да стоји „Зорану Радовићу 
из М. Зворника” док у свему осталом наведено решење 
остаје на снази и исправком решења се туженом Зора-
ну Радовићу поставља привремени заступник из реда 
адвоката адвокат Славица Глишић Полић из Лознице 
која ће обављати ту дужност док се тужени или његов 
пуномоћник не појаве пред судом.

4П. број 938/20  – Из Основног суда у Лозници.
  22-01371

ОСНОВНИ СУД У МАЈДАНПЕКУ

Основни суд у Мајданпеку судија Александар Та-
сић, у предмету расправе заоставштине иза смрти пок. 
Миодрага Петровића бив. из Тополнице, општина Мај-
данпек, након одржаног рочишта 24. децембра 2021. 
године, на основу члана 116. став 3. у вези ст. 1. и 2. 
Закона о ванпарничном поступку, донео је оглас.

Позивају се лица:
 – Љубомир Петровић из Тополнице, општина Мај-

данпек, сада непознатог боравишта,
 – Жаклина Петровић из Тополнице, општина Мај-

данпек, сада непознатог боравишта,
 – Срећко Петровић из Тополнице, општина Мај-

данпек, који се налази у иностранству,
 – Ене Сања из Тополнице, општина Мајданпек, 

који се налази у иностранству.
Да се у року од годину дана од објављивања огла-

са, сами пријаве Основном суду у Мајданпеку у пред-
мету 2 О. број 227/2021, ради расправљања заостав-
штине пок. Миодрага Петровића бив. из Тополнице, 
општина Мајданпек, од оца Милоша и мајке Данице, са 
ЈМБГ 1704929860072, држављанина РС, а умрлог 11. 
новембра 2013. године.

По истеку рока из става 1, суд ће расправљати за-
оставштину на основу изјаве постављеног стараоца и 
података којима суд располаже.

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

2. О. број 227/2021  – Из Основног суда у Мајданпеку.
  22-00914

ОСНОВНИ СУД У НИШУ 

Основни суд у Нишу, на основу члана 81. ЗПП, 
решењем 1 П. 4105/20 од 24. августа 2021. rодине у 
парници тужиоца ПП за туризам трговину и производ-
њу Еуротурс Ниш д.о.о., кога заступа адв. Милош Ку-
курековић из Ниша, против тужене Стојановић Анке, 
сада на непознатој адреси, ради дуга, за привременог 
заступника туженог поставио је адв. Дончић Горана из 
Ниша, који ће заступати тужену у наведеној парници, 
док се тужена или његов пуномоћник не појаве пред 
судом.   

1. П. број 4105/20  – Из Основног суда у Нишу.
  АУ21-1038

ОСНОВНИ СУД У НЕГОТИНУ

Основни суд у Неготину, судија Јасмина Дамња-
новић, у ванпарничном предмету предлагача Славише 
Светозаревић из Неготина, чији је пуномоћник адвокат 
Јелена Светозаревић из Неготина, у поступку докази-
вања смрти Веселине Светозаревић из Браћевац, издаје 
оглас.

Пред Основним судом у Неготину је покренут по-
ступак за доказивање смрти Веселине Светозаревић, 
рођене Милошевић, рођене 17. септембра 1912. године 
у Браћевцу, СО Неготин, од оца Здравка и мајке Јеле. 
Иста је наводно преминула 14. јануара 1989. године у 
Браћевцу.

Позива се Веселина Светозаревић, као и свако 
друго лице које ма шта зна о њеном животу, да о томе 
без одлагања обавести Основни суд у Неготину.

Уколико се нико не јави, овај суд ће по истеку од 
15 дана од објављивања огласа у „Службеном гласнику 
Републике Србије” одлучити о предлогу за доказивање 
смрти.

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Ре-
публике Србије”, на огласној табли суда и на огласној 
табли Месне канцеларије Браћевац.

Р2. број 48/21  – Из Основног суда у Неготину.
  22-01219

ОСНОВНИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ 
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У ТУТИНУ

Основни суд у Новом Пазару, Судска јединица у 
Тутину, судија Реџеп Адемовић, у правној ствари тужи-
оца Кецап Дениса из Шароња, кога заступа пуномоћ-
ник Рашит Пепић адв. из Тутина, против тужене Кецап 
рођ. Шпивакова Катерина из Чешке, без познате ближе 
адресе становања, ради развода брака, одсутној туже-
ној, сходно одредби члана 81. ст. 1. и 2. тачка 5. и чл. 
82. и 83. ЗПП, за привременог заступника поставио је 
Мурата Бачевца, адвоката из Тутина, који ће вршити 
права и дужности законског заступника док се туже-
на, њен законски заступник или пуномоћник не појаве 
пред судом, или док јој орган старатељства не постави 
стараоца.

II-17 П2. број 7/22  – Из Основног суда у Новом 
Пазару, Судска јединица у Тутину.  22-00979

Основни суд у Новом Пазару, Судска јединица у 
Тутину, судија Алдин Лекпек, председник већа, у прав-
ној ствари тужиоца Рефика Тутића из Тутина, насеље 
Дубово б.б., против тужене Силвије Марте Санисло из 
Р. Мађарске, сада на непознатој адреси, ради развода 
брака, 12. јануара 2022. године, донео је оглас.

Основни суд у Новом Пазару, Судска јединица у 
Тутину поставио је адвоката Енвера Реџеповића из 
Тутина, за привременог заступника туженој Силви-
ји Марти Санисло из р. Мађарске, сада на непознатој 
адреси, који ће заступати интересе тужене, све док се 
тужена или њен пуномоћник не појаве пред судом или 
док орган старатељства не постави стараоца туженој. 

II 19. П2. број 791/21  – Из Основног суда у Новом 
Пазару, Судска јединица у Тутину.  22-01066

ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ

Основни суд у Новом Саду, по судији Драгани 
Митровић у оставинском поступку иза пок. Радована 
(Младен) Малетин, бив. из Мошорина, који је рођен 
7. марта 1955. године, у Мошторну, општина Тител, 
држављанин РС неожењен, са последњим пребивали-
штем у Мошорину, Светозара Милетића 130, преминуо 
24. јула 2020. године, издаје оглас.

Позивају се Весна Малетин, сестра од стри-
ца оставиоца на непознатој адреси пребивалишта и 
боравишта да се јави у року од једне године од дана 
објављивања овог огласа у „Службеном гласнику Репу-
блике 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 4442/2020  – Из Основног суда у Новом 
Саду.  22-00916

Основни суд у Новом Саду, судија Радомир Шту-
ла, у оставинском поступку иза пок. Гелер Шандора, 
који је рођен 1. августа 1969. године, неожењен, преми-
нуо 8. маја 2020. године, са последњим пребивалиштем 
у Чуругу, Краља Петра Првог 22, издаје оглас.

Позива се законска наследница Ишпановић Гелер 
Каталин на непознатом месту пребивалишта, да се јави 
Основном суду у Новом Саду у року од једне године од 
лана објављивања огласа у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије”, ради остваривања права на наслеђе.

Пo истеку наведеног рока, ако се наведена закон-
ска наследница не јави суду, cyд ће расправити зао-
ставштину иза оставиоца на основу података којима 
располаже.

О. број 2340/20  – Из Основног суда у Новом Саду.
  22-00919

Основни суд у Новом Саду, по судији Милошу 
Секулићу, у ванпарничној ствари предлагача ДОО Топ 
Стоп Ауто Предузеће за трговину и услуге Нови Сад 
из Новог Сада, Новосадски пут 168, кога заступа ди-
ректор Јован Самарџија, против противника предлагача 
Предузеће за производњу гума Tigar Tуres, д.о.о. Пирот 
из Пирота, Николе Пашића 213, које заступа директор 
Милена Тошић, ради поништења исправе, у смислу чл. 
200. и 201. Закона о ванпарничном поступку, објављује 
оглас.

Овим путем објављује се да је покренут поступак 
за поништење исправе, и то меница серијског броја 
АБ8951295 и АБ8951294, које су регистроване у ре-
гистру меница Народне банке Србије 15. марта 2012. 
године, издатих од стране предлагача, да се пријаве 
против предлога којим је поступак покренут имају 
поднети у року од 30 дана од дана објављивања овог 
огласа, позив да се исправе покажу суду или извести 
суд о лицу и пребивалишту лица које држи исправе, уз 
упозорење да ће се исправе судски поништити ако се 
у огласном року са предметним исправама не пријави 
суду или не стави приговор против предлога за пони-
штење исправа, упозорење да дужник по овим испра-
вама не може пуноважно испунити своју обавезу, нити 
обновити или заменити исправе, нити издати нове ку-
поне или талоне, као и да ималац не сме пренети права 
из ових исправа.

Р3. број 249/21  – Из Основног суда у Новом Саду.
  22-01035

ОСНОВНИ СУД У ОБРЕНОВЦУ

Основни суд у Обреновцу у парници тужиоца 
Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуци-
ја” д.о.о., Београд из Београда, Масарикова 1 –3, чији 
је пун. адв. Милутин Радоичић из Београда, поштан-
ски фах 107, 11158 Београд 118, против туженог Пе-
тровић Предрага из Обреновца, Вашариште 5/а, ради 
неоснованог обогаћења, поставља за привременог за-
ступника туженом Петровић Предрагу из Обреновца, 
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Вашариште 6/а, сада непознатог боравишта адвоката 
Аврамовић Јакова из Београда, Војводе Степе 355, 
који ће заступати туженог у поступку све док се он или 
његов пуномоћник не појаве пред судом, односно док 
орган старатељства не обавести суд да је поставио ста-
раоца туженом, а у смислу одредбе чл. 79 –83. ЗПП-а.

Пл. број 5/21  – Из Основног суда у Обреновцу.
  22-01334

ОСНОВНИ СУД У ПОЖЕГИ

Основни суд у Пожеги, судија Адријана Марковић 
у ванпарничном поступку у предмету Р3 365/21, обја-
вљује оглас о покретању поступка амортизације хипо-
теке  – заложног права

 – уписаног и укњиженог по основу решења Оп-
штинског суда у Пожеги Р 301/81 од 7. августа 1981. го-
дине којим је одобрена забрана отуђења и оптерећења 
стамбене зграде саграђене на кат. парцели 1090/2 КО 
Пожега, у власништву дужника Милете Алексића из 
Каленића, општина Пожега у корист повериоца СОУР 
„Ракета” РО Путнички саобраћај у Ужицу, ради обез-
беђења новчаног потраживања у износу од 70.000,00 
динара по основу Уговора о кредиту за стамбену из-
градњу Ов. 625/81 од 2. јула 1981. године,

 – уписаног и укњиженог по основу решења Оп-
штинског суда у Пожеги Р 433/84 од 27. августа 1984. 
године и уговора о кредиту Ов. 969/84 од 24. августа 
1984. године на износ од 50.000,00 динара, у корист 
повериоца СОУР „Ракета” РО Путнички саобраћај из 
Ужица, ООУР ГПС Пожега, на стамбеној згради изгра-
ђеној на парцели 1090/2 КО Пожега

 – уписаног и укњиженог по основу решења Оп-
штинског суда у Пожеги Р 1088/86 од 29. децембра 
1986. године и уговора о кредиту Ов. 2431/86 од 9. 
децембра 1986. године на износ од 170.000,00 динара, 
у корист повериоца СОУР „Ракета” РО Путнички са-
обраћај из Ужица, ООУР ГПС Пожега, на стамбеној 
згради изграђеној на парцели 1090/2 КО Пожега.

Позивају се сва лица која поседују Уговоре о кре-
диту за стамбену изградњу Ов. 625/81 од 2. јула 1981. 
године, Ов. 969/84 од 24. августа 1984. године и Ов. 
2431/86 од 9. децембра 1986. године, доказе о враћеном 
кредиту податке о хипотекарном повериоцу односно о 
његовом универзалном сукцесору, податке о евентуал-
ном потраживању према дужнику поводом закљученог 
уговора о кредиту и трећа лица која се противе пре-
длогу за амортизацију напред наведене хипотеке, да се 
у року од 30 дана од дана објављивања овог огласа у 
„Службеном гласнику Републике Србије” јаве Основ-
ном суду у Пожеги у предмету Р3. бр. 365/21.

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије” и путем огласне табле Основног суда у 
Пожеги.

По протеку рока од 30 дана од дана објављивања 
огласа у „Службеном гласнику Републике Србије” суд 
ће донети одлуку о амортизацији хипотеке.

Р3. број 365/21  – Из Основног суда у Пожеги.
  22-01336

ОСНОВНИ СУД У СМЕДЕРЕВУ 
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У КОВИНУ

У смислу члана 81. став 1. ЗПП-а, Основни суд у 
Смедереву, Судска јединица у Ковину по судији Богу-
новић Нађ Светлани као председнику већа, у правној 
ствари тужиоца Софран Каталин из Скореновца, Бо-
ламнска 2, са ЈМБГ 2102965865033, коју заступа Којић 
Јован, адвокат из Ковина, против туженог Николић Зо-
рана из Ковина, 29. новембра 37, сада непознатог места 
пребивалишта, са ЈМБГ 1612980860042, ради развода 
брака, донео је решење.

Туженом Николић Зорану из Ковина, 29. новем-
бра 37, сада непознатог места пребивалишта, са ЈМБГ 
1612980860042, поставља се привремени заступник 
адвокат Петковић Тијана из Ковина.

Привремени заступник ће у овом поступку врши-
ти сва права и дужности законског заступника туженог, 
све док се тужени или његов пуномоћник  – законски 
заступник не појави пред судом, или док орган стара-
тељства не обавести суд да је туженом поставио ста-
ратеља.

I-1. П2. број 42/21  – Из Основног суда у Смедере-
ву, Судска јединица у Ковину.  22-01126

ОСНОВНИ СУД У СУБОТИЦИ

Основни суд у Суботици по судији Весни Миљ-
ковић, у правној ствари тужитеља Републички фонд за 
пензијско и инвалидско осигурање Београд, Др Алек-
сандра Костића 9, МБ 17715780, ПИБ 105356542, кога 
по пуномоћи заступа Немања Миљуш, дипл. правник 

са положеним правосудним испитом, запослен у По-
крајинском фонду, на адреси Нови Сад, Житни трг 3 
против туженог Туруц Ференца ЈМБГ 1702967820057, 
из Чантавира, на непознатом месту пребивалишта, ради 
накнаде штете, издаје 17. јануара 2022. године оглас.

Поставља се привремени заступник туженом Ту-
руц Ференцу, ЈМБГ 1702967820057, последња позната 
адреса Чантавир, Халадаш 17, тренутно на непознатој 
адреси пребивалишта и боравишта, у предмету Основ-
ног суда у Суботици посл. бр. 8. П. 3621/21.

За привременог заступника именује се Ђолаи Ми-
хајло адвокат из Суботице.

Привремени заступник ће предузимати радње у 
поступку све док се тужени или његов пуномоћник не 
појаве пред судом, односно док орган старатељства не 
обавести суд да је поставио старатеља.

8. П. број 3621/21  – Из Основног суда у Суботици.
  22-01094

Основни суд у Суботици, по судији Сунчици Ива-
новић, у ванпарничном поступку по предлогу предла-
гача јавног извршитеља Зорана Јовића из Суботице, 
Трг цара Јована Ненада 15/спрат 4, против противнице 
предлагач Варга Ибоље на непознатом месту пребива-
лишта, ЈМБГ 3110960825056, ради доношења решења 
о пријему новца у судски депозит, 18. јануара 2022. го-
дине издао је оглас.

Поставља се привремени заступник противници 
предлагач Варга Ибољи, ЈМБГ 3110960825056, у пред-
мету Основног суда у Суботици посл. бр. 3 Р3. 225/21.

За привременог заступника поставља се Бранко 
Бајић, адвокат из Суботице.

Привремени заступник предузимаће радње до 
правноснажног окончања поступка који се води код 
овога суда под посл. бр. 3 Р3. 225/21, или док орган 
старатељства не обавести суд да је поставио старатеља.

3. Р3. број 225/21  – Из Основног суда у Суботици.
  22-01415

ОСНОВНИ СУД У СУБОТИЦИ 
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У БАЧКОЈ ТОПОЛИ

Позива се Илонка Матковић рођ. Вагнер рођена 
30. децембра 1939. године од оца Ференца и мајке Гизе-
ле са последњим пребивалиштем у Фекетићу, Маршала 
Тита 28, или свако друго лице које зна било шта о њој, 
да се без одлагања јави суду, у супротном ће суд по ис-
теку 15 дана од објаве огласа одлучити о предлогу да се 
прогласи умрлим.

Ⅰ 16. Р2. број 293/21  – Из Основног суда у Суботи-
ци, Судска јединица у Бачкој Тополи.  22-01220

ОСНОВНИ СУД У ЧАЧКУ 

Пред овим судом у току је ванпарнични поступак 
по предлогу предлагача Светлане Обрадовић из Чачка, 
према противнику предлагача АИК Банке Филијала 
Чачак, ради амортизације чека са серијским бројем 
30108088, издатих од противника предлагача у корист 
предлагача.

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

Позива се свако лице које држи означене чекове да 
исте покаже суду или обвести суд о лицу и адреси лица 
које држи ове чекове.

Означени чекови 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 ових чекова не сме пренети права из 
истих на другог.

2. Р3. број 185/21  – Из Основног суда у Чачку. 
  22-01078

ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ

Ⅰ Усваја се Завршни рачун од 1. априла 2021. годи-
не, стечајног управника стечајног дужника Друштвено 
предузеће за трговину, производњу и услуге „Слолес” у 
стечају, Београд, Булевар уметности 29, МБ 17200682, 
ПИБ 101686277.

ⅠⅠ Закључује се поступак стечаја над стечајним ду-
жником Друштвено предузеће за трговину, производњу 
и услуге „Слолес” у стечају, Београд, Булевар уметно-
сти 29, МБ 17200682, ПИБ 101686277.

ⅠⅠⅠ Одређује се коначна награда стечајном управ-
нику стечајног дужника Агенцији за лиценцирање 
стечајних управника (АЛСУ), у износу од 1.469.465,12 
динара, а према спецификацији из Завршног извештаја 

стечајног управника. Исплата коначне награде стечај-
ном управнику извршиће се по правноснажности овог 
решења.

IV Одобрава се резервација средстава за трошко-
ве стечајног поступка у висини од 840.000,00 динара и 
обавезе стечајне масте у висини од 157.593,00 динара 
до закључења стечајног поступка у укупном износу од 
997.593,00 динара.

V Вишак стечајне масе се преноси у корист Репу-
блике Србије, и то:

1. РС Дирекцији за имовину  – два пословна про-
стора који се налазе у Крагујевцу, у Драгослава Срејо-
вића 23, на катастарској парцели 4739, КО Крагујевац 
1, ЛН 9924, КО Крагујевац 1, уписани у В листу  – 2. 
део као:

 – Број зграде 1, Пословни простор  – једна просто-
рија трговине у сутерену објекта број 1, број посебног 
дела 45/31, површине 74 m2, облик својине  – друштве-
на, обим удела 1/1.

 – Број зграде 1, Пословни простор  – једна просто-
рија трговине у приземљу објекта број 1, који се налази 
на катастарској парцели 4739, КО Крагујевац 1 б, број 
посебног дела 46/31, површине 386 m2, облик својине 
 – друштвена, обим удела 1/1.

 – Потраживање из Уговора о закупу пословних 
просторија од 1. октобра 2015. године, закључен изме-
ђу стечајног дужника и привредног друштва „Галерија 
подова” д.о.о. Бачка Паланка, са припадајућим Анек-
сом број 1 од 1. маја 2021. године, са свим доспелим 
потраживањима, која на дан састављања Завршног 
рачуна износи 8.096,34 динара, са будућим потражи-
вањима, по правноснажности решења о закључењу 
поступак стечаја.

2. РС Државном правобранилаштву  – парнични 
поступак који се води пред овим судом под Пословним 
бројем 7. П. 1969/2021, са активном легитимацијом 
стечајног дужника, по тужби коју је поднео стечајни 
дужник ради исплате износа од 301.063.041,086 дина-
ра, са законском затезном каматом почев од дана под-
ношења тужбе 2. марта 2021. године до исплате, све 
на основу поништеног Споразума о поравнању од 19. 
јуна 2006. године, који је био закључен између правног 
претходника стечајног дужника у Мегатренд универзи-
тет, Београд, Булевар маршала Толбухина 8.

3. Вишак стечајне масе у новцу преноси се у ко-
рист Буџета Републике Србије  – преостала новчана 
средства, у износу не мањем од 4.000.000,00 динара 
након измирења свих доспелих ненамирених и ре-
зервисаних трошкова поступка стечаја, расположи-
ва на пословном рачуну стечајног дужника бр. 200-
2825320101029-76, који се води код „Банке Поштанске 
Штедионице” а.д. Београд, биће пренета на рачун 
Буџета РС, по правноснажности решења о закључењу 
поступка стечаја.

ⅤⅠ Налаже се Агенцији за привредне регистре из 
Београда, да изврши брисање стечајног дужника Дру-
штвено предузеће за трговину, производњу и услуге 
„Слолес” у стечају, Београд, Булевар уметности 29, МБ 
17200682, ПИБ 101686277 из Регистра привредних су-
бјеката, по правоснажности овог решења.

ⅤⅠⅠ Налаже се Министарству финансија  – Поре-
ској управи, филијала нови Београд, да угаси порески 
идентификациони број стечајног дужника 101686277, 
из јединственог регистра пореских обвезника, по прав-
носнажности овог решења.

ⅤⅠⅠⅠ Налаже се Републичком заводу за статистику 
да изврши брисање из своје евиденције стечајног ду-
жника са матичним бројем 17200682, по правносна-
жности овог решења.

IХ Налаже се стечајном управнику да угаси теку-
ћи рачун стечајног дужника бр. 200-2825320101029-76, 
који се води код „Банке Поштанске штедионице” а.д. 
Београд, по правноснажности овог решења.

Х Разрешава се дужности стечајни управник сте-
чајног дужника Друштвено предузеће за трговину, про-
изводњу и услуге „Слолес” у стечају, Београд, Булевар 
уметности 29, МБ 17200682, ПИБ 101686277.

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

3. Ст. број 175/2015  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  22-00915

Ⅰ Усваја се предлог Републике Србије  – Министар-
ства финансија  – Пореске управе  – Филијале Земун, 
поднет Привредном суду у Београду, 9. децембра 2021. 
године.

ⅠⅠ Отвара се поступак стечаја над дужником ЈП 
„Аграр-Сурчин” Сурчин  – у ликвидацији, Војвођанска 
120, матични број 20254050, ПИБ 104853721.
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ⅠⅠⅠ Утврђује се постојање стечајног разлога  – трај-

нија неспособност плаћања, прописан одредбом члана 
11. став 2. тачка 1) и став 3. тачка 1) Закона о стечају.

ⅠⅤ Именује се за стечајног управника Агенција за 
лиценцирање стечајних управника, Београд, Теразије 23.

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 на коме ће се 
расправљати о извештају о економско-финансијском 
положају стечајног дужника које ће се одржати 1. фе-
бруара 2022. године у 11.00 часова, у Привредном суду 
у Београду, Масарикова 2, судница 110, спрат Ⅰ.

ⅤⅠⅠⅠ Одређује се испитно рочиште за 10. мај 2022. 
године у 11.00 часова, које ће се одржати у Привредном 
суду у Београду, Масарикова 2, судница 110, спрат Ⅰ.

ⅠⅩ Оглас о отварању поступка стечаја над стечај-
ним дужником биће објављен на огласној табли суда.

11. Ст. број 170/2020  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  22-00958

Привредни суд у Београду је за 11. фебруар 2022. 
године с почетком у 11.00 часова, заказао допунско ис-
питно рочиште у стечајном поступку над стечајним ду-
жником ЈКП „Грочански комуналац” Гроцка (матични 
број 20985895). Рочиште ће бити одржано у Привред-
ном суду у Београду, Масарикова 2, судница 104. На 
рочиште се позивају стечајни управник и повериоци.

1. Ст. број 236/2018  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  22-00964

Ⅰ Одређује се завршно рочиште у стечајном по-
ступку који се води над „Four-Four Production” д.о.о. 
Београд  – у стечају, Ђорђа Радојловића 27а, матични 
број 21279820, ПИБ 109985104, 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 захтеве за исплату накнада и награда,

4. одлучује о нерасподељеним деловима стечајне 
масе,

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

ⅠⅠ Завршно рочиште ће се одржати 1. фебруара 
2022. године у Привредном суду у Београду, Масарико-
ва 2, судница 110/Ⅰ, са почетком у 11.20 часова.

ⅠⅠⅠ Повериоци се обавештавају да, у смислу одред-
бе члана 13. став 4. Закона о стечају, могу поднети 
захтев да се поступак спроведе и да су у том случају 
спремни да по налогу стечајног судије положе средства 
неопходна за покриће трошкова стечајног поступка.

11. Ст. број 160/2020  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  22-01037

Привредни суд у Београду је за 11. фебруар 2022. 
године с почетком у 13.00 часова, заказао допунско 
испитно рочиште у стечајном поступку над стечајним 
дужником Профиле  – Агенција за маркетинг и кому-
никације д.о.о., Београд, Милентија Поповића 9, МБ 
07470592, ПИБ 100389449. Рочиште ће бити одржано 
у Привредном суду у Београду, Масарикова 2, судница 
број 104. На рочиште се позивају стечајни управник и 
повериоци.

1. Ст. број 10/2021  – Из Привредног суда у Београду.
  22-01115

Привредни суд у Београду, стечајни судија Љиља-
на Матић, 17. јануара 2022. године, донела је решење.

I Одлаже се прво поверилачко рочиште стечајног 
дужника „Компанија Колинг” а.д. Београд  – у стечају, 
Кроншататска 5, заказано за 26. јануар 2022. године у 
9.00 часова, у Привредном суду у Београду, Масарико-
ва 2, судница број 135, спрат I. 

II Заказује се прво поверилачко рочиште стечајног 
дужника „Компанија Колинг” а.д. Београд  – у стечају, 
Кронштатска 5, за 17. фебруар 2022. године у 10.00 
часова, у Привредном суду у Београду, Масарикова 2, 
судница број 100, спрат I. 

4. Ст. број 117/2021 – Из Привредног суда у Бео-
граду.  22-01242

I Отказује се рочиште за разматрање предлога 
плана реорганизације и гласање од стране поверилаца 
стечајног дужника „Coning” д.о.о. Београд  – у стечају, 
заказано за 26. јануар 2022. године, у 12.00 часова, у 
Привредном суду у Београду, Масарикова 2, судница 
број 100, спрат I. 

II Заказује се рочиште за одлучивање о предлогу 
и гласање о плану од стране поверилаца стечајног ду-
жника „Coning” д.о.о. Београд  – у стечају, за 24. март 
2022. године, у 12.00 часова, у Привредном суду у Бео-
граду, Масарикова 2, судница број 100, спрат I. 

11. Ст. број 62/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  22-01314

I Одређује се завршно рочиште у стечајном по-
ступку који се води над стечајним дужником Концерн 
Петар Драпшин „Заштитна радионица” д.о.о. Млалено-
вац  – у стечају, Краља Петра Првог 34, МБ 17166979, 
ПИБ 101962795, на ком се:

1. расправља о завршном рачуну стечајног управ-
ника;

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

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

4. одлучује о нерасподељеним деловима стечајне 
масе;

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

II Завршно рочиште ће се одржати 25. фебруара 
2022. године у Привредном суду у Београду, Масарико-
ва 2, судница 110/1, са почетком у 11.00 часова.

11. Ст. број 288/2016  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  22-01427

ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ

Позивају се стечајни повериоци „Борска банка” 
а.д. у стечају Бор МБ 07656122, ПИБ 103229412, да 
у року од 30 дана од дана објављивања овог огласа у 
„Службеном гласнику Републике Србије”, доставе суду 
захтеве за исплату потраживања која су им била утвр-
ђена у стечајном поступку Ст. број 2/2010 по решењу 
овог суда од 30. новембра 2009. године о главној деоби, 
по решењу од 20. октобра 2011. године о делимичној 
деоби, по решењу од 7. децембра 2015. године о другој 
делимичној деоби, по решењу од 9. августа 2019. годи-
не о завршној деоби стечајне масе као и по решењу од 
11. јуна 2020. године о расподели стечајне масе, а која 
им нису исплаћена од стране стечајног управника у 
току трајања стечајног поступка, због техничких и дру-
гих проблема за исплате, већ су неисплаћена новчана 
средства по напред наведеним решењима за намирење 
поверилаца уплаћена на депозитни рачун Привредног 
суда у Зајечару. 

Уколико се повериоци не јаве у остављеном року 
са захтевом за исплатом новчаног износа у складу са 
решењима о деобама из средстава депозита суда, сред-
ства ће по протеку рока од три године бити пренета у 
буџет Републике Србије. 

Ст. број 2/2010  – Из Привредног суда у Зајечару.
  22-01313

ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ

Привредни суд у Новом Саду, судија Владислав 
Куртек, у поступку утврђивања постојања стечајног 
разлога над дужником Омладинска задруга Декадерон 
Нови Сад  – у ликвидацији, матични број 20761172, 
ПИБ 107239708, Нови Сад, Васе Стајића 8, 4. спрат, 
стан 17, чији је пуномоћник Милан Недић адвокат у 
Новом Саду, по предлогу адвоката Страхиње Селако-
вића из Новог Сада, 12. jaнуара 2022. године, доноси 
решење.

Усваја се предлог повериоца адвокат Страхиња 
Селаковић за покретање стечајног поступка над стечај-
ним дужником поднет 23. децембра 2021. године.

Отвара се стечајни поступак над дужником Омла-
динска задруга Декадерон Нови Сад  – у ликвидацији, 
матични број 20761172, ПИБ 107239708, Нови Сад, 
Васе Стајића 8, 4. спрат, стан 17, стечајни разлог је 
трајнија неспособност плаћања.

За стечајног управника се именује Реља Грос. 
Позивају се обезбеђени и необезбеђени повериоци 

да пријаве своја потраживања у року од 30 дана од дана 
објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике 
Србије”, а најкасније у року од 120 дана под претњом 
преклузије, у два примерка са документацијом, у скла-
ду са чланом 111. Закона о стечају. 

Налаже се дужницима стечајног дужника да без 
одлагања измире своја дуговања према стечајном ду-
жнику. 

Прво поверилачко рочиште, када ће се одржати 
и Скупштина поверилаца, се заказује за 24. фебруар 
2022. године у 9.15 часова, у судници број 7, у призе-
мљу у Привредном суду у Новом Саду, Сутјеска 3.

Испитно рочиште се заказује за 10. март 2022. го-
дине у 9.15 часова, у судници број 7 у приземљу, у При-
вредном суду у Новом Саду, Сутјеска 3. 

Оглас о отварању стечајног поступка истиче се на 
огласној табли Привредног суда у Новом Саду, 12. јану-
ара 2022. године.

1. Ст. број 120/2021  – Из Привредног суда у Новом 
Саду.  22-01040

Привредни суд у Новом Саду, судија Владислав 
Куртек, у поступку стечаја над дужником Grafo-Press 
d.o.o. za grafičku delatnost, trgovinu i usluge u prometu 
Novi Sad  – u stečaju, матични број 08286914, ПИБ 
101693573, Нови Сад, Булевар oслобођења 78, 4. спрат, 
стан 4, дана 14. јануара 2022. године доноси решење.

Заказује се завршно рочиште у поступку стечаја 
над стечајним дужником Grafo-Press d.o.o. za grafičku 
delatnost, trgovinu i usluge u prometu Novi Sad  – u stečaju, 
матични број 08286914, ПИБ 101693573  Нови Сад, 
Булевар oслобођења 78, 4. спрат, стан 4, за 10. фебруар 
2022. године у 9.30 часова, које ће се одржати у расправ-
ној сали Привредног суда у Новом Саду, у судници број 
7, у приземљу, на адреси Нови Сад, Сутјеска 3. 

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

Обавештавају се повриоци да, у складу са чланом 
13. став 4. Закона о стечају, могу поднети захтев за 
даље спровођење стечаја и да су у том случају спремни 
да по налогу стечајног судије положе средства неоп-
ходна за покриће трошкова стечајног поступка.

Решење о заказивању завршног рочишта објављу-
је се на огласној табли суда 17. јануара 2022. године и 
електронској огласној табли, и доставља се „Службе-
ном гласнику Републике Србије”, ради објављивања.

1. Ст. број 80/2021  – Из Привредног суда у Новом 
Саду.  22-01065

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ

Привредни суд у Пожаревцу је својим решењем од 
10. јануара 2022. године, у стечајном поступку над сте-
чајним дужником „The Fish Experts d.o.o. Smederevo”, 
Шалиначка б.б., Смедерево, (матични број 21156833, 
пиб 109294862) заказао завршно рочиште за 25. јануар 
2022. године у 12.30 часова, у Привредном суду у По-
жаревцу, судница 72/III, на коме ће се:

1. расправљати о завршном рачуну стечајног 
управника;

2. расправљати о коначним захтевима за исплату 
награде стечајног ушравника;

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 7/2020  – Из Привредног суда у Пожаревцу.
  22-01041

Привредни суд у Пожаревцу, стечајни судија 
Срђан Стојилковић у поступку стечаја над стечајним 
дужником стечајна маса Пољопривредна задруга Стиг 
у стечају Божевац, МБ 27011080, ПИБ 112797986, на 
завршном рочишту одржаном 14. јануара 2022. године, 
донео је решење.

1. Усваја се завршни рачун и завршни извештај 
стечајног управника као и нацрт за завршну деобу ко-
јим се одлучује о нерасподељеним деловима деобне 
масе стечајног дужника стечајна маса Пољопривредна 
задруга Стиг у стечају Божевац, МБ 27011080, ПИБ 
112797986.

2. Одређује се расподела нерасподељеног дела 
деобне масе односно намирења поверилаца трећег 
исплатног реда у поступку завршне деобе у износу од 
998.236,52 динара поступку стечаја над стечајна маса 
,,Пољопривредна задруга Стиг у стечају” из Божевца, 
матични број 27011080, ПИБ 112797986, према предло-
гу стечајног управника број 171 од 21. децембра 2021. 
године и то према прилогу 5 стечајног управника који 
се налази на страници 1556 списа предмета. 

3. Закључује се стечајни поступак над стечајним 
дужником стечајна маса Пољопривредна задруга Стиг 
у стечају Божевац, МБ 27011080, ПИБ 112797986.
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4. Одређује се коначна награда стечајном управни-

ку у износу од 686.664,81 динара.
5. Одређује се коначна накнада трошкова стечај-

ном управнику у висини претходно одобрене накнаде 
трошкова од 1.874.759,00 динара.

6. Одређује се резервација износа од 279.391,00 
динара на име трошкова који могу настати до и након 
закључења стечајног поступка. 

7. Налаже се стечајном управнику да угаси текући 
рачун стечајне масе стечајног дужника стечајна маса 
,,Пољопривредна задруга Стиг у стечају” из Божевца, 
матични број 27011080, ПИБ 112797986. 

8. Налаже се АПР да по правноснажности решења 
о закључењу стечајног поступка изврши брисање из 
регистра привредних субјеката стечајну масу ,,Пољо-
привредна задруга Стиг у стечају” из Божевца, матични 
број 27011080, ПИБ 112797986 

9. Налаже се Пореској управи Мало Црниће да 
угаси порески идентификациони број стечајне масе 
стечајног дужника стечајна маса ,,Пољопривредна 
задруга Стиг у стечају” из Божевца, матични број 
27011080, ПИБ 112797986.

Правна поука: Против овог решења може се изја-
вити жалба Привредном апелационом суду у Београду 
а преко овог суда у року од осам дана од објаве у „Слу-
жбеном гласнику Републике Србије”.

4. Ст. број 13/2021  – Из Привредног суда у Пожа-
ревцу.  22-01114

Привредни суд у Пожаревцу, стечајни судија 
Срђан Стојилковић у поступку стечаја над стечај-
ним дужником Гоша Фабрика друмских возила д.о.о. 
у стечају Смедеревска Паланка МБ 07627360, ПИБ 
101405651, на завршном рочишту одржаном 14. јануа-
ра 2022. године, донео је решење.

1. Усваја се завршни рачун и завршни извештај 
стечајног управника као и нацрт за завршну деобу ко-
јим се одлучује о нерасподељеним деловима деобне 
масе стечајног дужника Гоша фабрика друмских вози-
ла д.о.о.  у стечају МБ 07627360, ПИБ 101405651.

2. Одређује се пренос ненаплаћеног потраживања 
стечајног дужника према стечајна маса Гоша фабрика 
шинских возила, путничких и специјалних вагона д.о-
.о.  Смедеревска Паланка МБ 27008798 по закључку 
Привредног суда у Пожаревцу Ст. 28/2017 од 26. сеп-
тембра 2018. године у износу од 953.633,53 динара на 
повериоце трећег исплатног реда у поступку завршне 
деобе и то према прилогу 3 за завршну деобу који је 
достављен од стране стечајног управника 23. децембра 
2021. године који се налази на страницама списа пред-
мета 3195-3205.

3. Одређује се повериоцима трећег исплатног реда 
пренос неуновчене имовине и то удела који има стечај-
ни дужник од 10,78% у правном лицу Гоша стан д.о.о.  
Смедеревска Паланка МБ 07586825 укупне вредности 
10.426.458,55 динара према учешћу поверилаца у укуп-
ним потраживањима трећег исплатног реда, односно 
према списку поверилаца у прилогу број 5 за завршну 
деобу који је достављен од стране стечајног управника 
23. децембра 2021. године који се налази на страница-
ма списа предмета почев од 3217 па закључно са 3227 
и одобрава се намирење у натуралном облику за проце-
нат намирења од 0,01912650974% потраживања у тре-
ћем исплатном реду.

4. Одређује се повериоцима трећег исплатног 
реда пренос неуновчене имовине и то удела који има 
стечајни дужник од 0,029% у правном лицу Бетра-
транс ДОО Београд МБ 07022816 укупне вредности 
32.167,14 динара према учешћу поверилаца у укупним 
потраживањима трећег исплатног реда, односно према 
списку поверилаца у прилогу број 4 за завршну деобу 
који је достављен од стране стечајног управника дана 
23.12.2021.године који се налази на страницама списа 
предмета почев од 3206 па закључно са 3216 и одо-
брава се намирење у натуралном облику за проценат 
намирења од 0,00005900806% потраживања у трећем 
исплатном реду.

5. Закључује се стечајни поступак над стечајним 
дужником Гоша фабрика друмских возила ДОО у сте-
чају МБ 07627360, ПИБ 101405651.

6. Одређује се коначна награда стечајном управ-
нику у износу од 2.018.924,23 динара која је исплаћена 
кроз прелиминарну награду за рад стечајног управника.

7. Одређује се коначна накнада трошкова стечај-
ном управнику од 2.000.000,00 динара од чега с у не-
подмирени трошкови стечајног поступка 800.000,00 
динара. 

8. Одређује се резервација износа од 7.143.842,91 
динара на име трошкова стечајног поступка и обавеза 
стечајне масе који могу настати до и након закључења 
стечајног поступка. 

9. Налаже се АПР да по правноснажности решења 
о закључењу стечајног поступка изврши брисање из ре-
гистра привредних субјеката Гоша фабрика друмских 
возила д.о.о.  у стечају МБ 07627360, ПИБ 101405651.

4. Ст. број 14/2015  – Из Привредног суда у Пожа-
ревцу.  22-01214

ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ

Привредни суд у Сомбору судија Оливера Пањко-
вић Миљеновић у стечајном поступку над стечајним 
дужником „Будућност” а.д. Чонопља је донео решење 
Ст. 19/18 од 17. јануара 2022. којим се:

Заказује допунско испитно рочиште за 8. фебруар 
2022. године са почетком у 13.30 сати у Привредном 
суду у Сомбору, Венац Живојина Мишића 23, судница 
број 3. 

Ст. број 19/18  – Из Привредног суда у Сомбору.
  22-01215

ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Привредни суд у Сремској Митровици, стечајни 
судија Љиљана Комшић, поступајући у поступку сте-
чаја над стечајном дужником Природно буђење Food 
Concept д.о.о. у стечају Стара Пазова, Словенски трг 
б.б., МБ 20938676, ПИБ 108141048, кога заступа сте-
чајни управник Живко Радукић, на рочишту одржаном 
11. јануара 2022. године, на основу члана 148. став 1. 
Закона о стечају доноси решење.

Усваја се завршни рачун и завршни извештај сте-
чајног управника по предлогу стечајног управника од 
16. децембра 2021. године.

Утврђује се коначна награда стечајног управника 
у износу од 0,00 динара, услед недостатка новчаних 
средстава.

Утврђује се коначан износ трошкова стечајног по-
ступка у висини од 14.000,00 динара.

Одређује се резервација новчаних средстава у ви-
сини од 125,00 динара за трошкове након закључења 
стечајног поступка.

Констатује се да нема новчаних средстава за нами-
рење потраживања поверилаца јер није било имовине 
која би могла бити предмет уновчавања.

Закључује се стечајни поступак над стечајним ду-
жником Природно буђење Food Concept д.о.о. у стечају 
Стара Пазова, Словенски трг б.б., МБ 20938676, ПИБ 
108141048.

Разрешава се дужности стечајног управника Раду-
кић Живко из Крушедола.

2. Ст. број 15/2021  – Из Привредног суда у Срем-
ској Митровици.  22-00965

Привредни суд у Сремској Митровици, као пр-
востепени стечајни суд, по стечајном судији Драгану 
Лалићу решавајући у поступку стечаја над стечајним 
дужником Друштво за производњу, промет и услу-
ге БО.ДИ.БУ д.о.о. Стара Пазова, Светосавска 7, МБ 
20507594, ПИБ 105996676, на рочишту одржаном 11. 
јануара 2022. године, донео је решење.

Усваја се предлог предлагача Друштво за прои-
зводњу, промет и услуге „БО.ДИ.БУ” д.о.о 

Стара Пазова, Светосавска 7, за отварање стечај-
ног поступка над стечајним дужником.

Отвара се стечајни поступак над стечајним дужни-
ком Друштво за производњу, промет и услуге БО.ДИ.
БУ д.о.о. Стара Пазова, Светосавска 7, МБ 20507594, 
ПИБ 105996676 због трајније неспособности плаћања.

За стечајног управника именује се Весна Вуковић 
из Београда, Трише Кацлеровића 24, са седиштем кан-
целарије у Старој Пазови, Змај Јовина 1.

Позивају се обезбеђени и необезбеђени поверио-
ци да у року од 30 дана од дана објављивања огласа о 
отварању стечајног поступка у „Службеном гласнику 
Републике Србије” пријаве стечајном суду своја обез-
беђена и необезбеђена потраживања према стечајном 
дужнику у писаном облику у два примерка са доказима 
о основаности и позивом на број стечајног предмета а 
најкасније у року од 120 дана под претњом преклузије, 
у складу са чланом 111. Закона о стечају

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

Прво поверилачко рочиште када ће бити одржа-
на и скупштина поверилаца заказује се за 22. фебруар 
2022. године у 10.45 часова у судници број 16/2 При-
вредног суда у Сремској Митровици, Трг Светог Дими-
трија 39.

Испитно рочиште заказује се за 15. март 2022. 
године у 11.00 часова у судници број 16/2 Привредног 
суда у Сремској Митровици, Трг Светог Димитрија 39. 

Оглас о отварању стечајног поступка истиче се на 
огласној табли Привредног суда у Сремској Митровици 
као и на електронској огласној табли на дан 11. јануара 
2022. године. 

1. Ст. број 30/2021  – Из Привредног суда у Срем-
ској Митровици.  22-00966

Привредни суд у Сремској Митровици, стечајни 
судија Љиљана Комшић, одлучујући о предлогу стечај-
ног дужника, ради утврђивања разлога за отварање сте-
чајног поступка над Yuklen 2010 Пољопривредно пре-
дузеће за производњу, трговину и услуге ДОО Кленак, 
Партизански пут 57, ПИБ 106537851, МБ 20626054, 
доноси 12. јануара 2022. године решење.

I Усваја се предлог за покретање стечајног поступ-
ка над дужником Yuklen 2010 Пољопривредно преду-
зеће за производњу, трговину и услуге ДОО Кленак, 
Партизански пут 57, ПИБ 106537851, МБ 20626054.

II Отвара се поступак стечаја над дужником 
Yuklen 2010 Пољопривредно предузеће за производњу, 
трговину и услуге ДОО Кленак, Партизански пут 57, 
ПИБ: 106537851, МБ 20626054.

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 Ковиљац 
Миодраг број лиценце 155-1832, који је одређен ауто-
матским одабиром.

V Позивају се сви повериоци да у року од 30 дана 
од дана објављивања огласа о отварању поступка сте-
чаја над стечајним дужником у „Службеном гласнику 
РС” пријаве Привредном суд у Сремској Митровици 
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 22. 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 22. март 
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.

IX Оглас о отварању поступка стечаја над стечај-
ним дужником биће објављен на огласној табли При-
вредног суда у Сремској Митровици, 12. јануара 2022. 
године.

2. Ст. број 29/2021  – Из Привредног суда у Срем-
ској Митровици.  22-01042

ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ  

Привредни суд у Суботици, по Андреа Анишић 
као судији појединцу, у правној ствари извршног по-
вериоца Inex Uzor a.d., Неготин, Војводе Мишића 15, 
кога заступа адвокат Тешић Милорад из Ниша, про-
тив извршног дужника Кузмановић Велибора, ЈМБГ 
2807971300505, Бајмок, Трумбићева 30, ради изврше-
ња на основу извршне исправе, вредност потраживања 
11.141.024,16 динара динара, донео је 14. јануара 2022. 
године оглас.

Решењем овог суда под пословним бројем ИИ. 
22/2021 од 19. октобра 2021. године извршном дужнику 
Кузмановић Велибору, ЈМБГ 2807971300505, Бајмок, 
Трумбићева 30 постављен је привремени заступник у 
личности адвоката Чабаркапа Дејана из Суботице, Ни-
коле Кујунџића 6А/IV, у овој правној ствари, који ће 
заступати извршног дужника све док исти не постави 
новог законског заступника који би се могао појавити 
пред судом или опуномоћити стручно лице. 

1. Ии. број 22/2021  – Из Привредног суда у Суботици.
  22-01044

Привредни суд у Суботици је 12. јануара 2022. 
године решењем Ст. 303/2011 у поступку стечаја над 
„Алстар” д.о.о. из Бачке Тополе, Главна 55/а, матични 
број 08732230 заказао одржавање завршног рочишта за 
24. фебруар 2022. године са почетком 9.10 часова. Ро-
чиште ће се одржати код Привредног суда у Суботици 
 – сала 168/2.

Објављивањем овог огласа на огласној табли суда 
и у „Службеном гласнику Републике Србије” Београд 
сматраће се уредно позваним на рочиште повериоци и 
странке.

Ст. број 303/2011  – Из Привредног суда у Суботици.
  22-01320
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Привредни суд у Суботици је 17. јануара 2022. го-

дине решењем Ст. 7/2021 у поступку стечаја над „Auto 
kuća G export import” д.о.о., Суботица, Корзо 15/31, 
матични број 08815119 заказао одржавање завршног 
рочишта за 24. фебруар 2022. године са почетком 9.20 
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 тро-
шкова  – поступак стечаја над дужником „Auto kuća G 
export import” д.о.о., Суботица, Корзо 15/31, матични 
број 08815119 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 7/2021  – Из Привредног суда у Суботици.
  22-01323

ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ

I Усваја се предлог предлагача па се отвара посту-
пак стечаја над стечајним дужником АД Фабрика ре-
зног алата Чачак, МБ 07181965 због презадужености и 
инсолвентности.

II За стечајног управника именује се Агенција за 
лиценцирање стечајних управника РС Београд. 

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 18. 
фебруар 2022 године у 12.00 часова судница број 3, 
Привредни 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 17. јун 2022. године у 
12.00 часова судница број 3, Привредни суд у Чачку, 
Цара Душана 6. 

Ово решење је истакнуто на огласној табли овог 
суда  – оглашено је 12. јануара 2022. године.

Решење објавити у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије” у једном дневном листу који се дистри-
буира на територији РС.

Овим даном наступају правне последице отварања 
стечајног поступка над дужником предвиђене Законом 
о стечају. 

3. Ст. број 19/2021  – Из Привредног суда у Чачку.
  22-01243

Привредни суд у Чачку је решењем Ст. брoj 
15/2020 од 11. јануара 2022. године, одредио завршно 
рочиште у поступку стечаја над стечајним дужником 
„ММ Gold travel” у стечају, Чачак, за 8. фебруар 2022. 
године, са почетком у 13.00 часова, у овом суду, суд-
ница број 5. 

Оглашавањем решења сматра се да су повериоци 
уредно позвани.

2. Ст. број 15/2020  – Из Привредног суда у Чачку.
  22-01244

УПИС У СУДСКИ РЕГИСТАРУПИС У СУДСКИ РЕГИСТАР

ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ

Привредни суд у Зајечару и то судија Драган Јо-
цић као судија појединац у судско регистарској правној 
ствари предлагача Основна школа „Хајдук Вељко” у 
Корбову, ради уписа промене лица овлашћеног за за-
ступање, 10. јануара 2022. године, донео је решење.

Усваја се захтев предлагача за упис у судски реги-
стар и одређује се упис у судски регистар у регистарски 
уложак број 5-74, података садржаних у прилозима уз 
пријаву бр. 4 и 7, па се брише из судског регистра Све-
тлана Шћопуловић, као вршилац дужности директора.

Уписује се Светлана Шћопуловић, професор ра-
зредне наставе, као директор и лице овлашћено за за-
ступање, са неограниченим овлашћењима, у складу са 
Законом.

Фи. број 1/22  – Из Привредног суда у Зајечару.
  22-00967

ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ

Привредни суд у Зрењанину, решењем Фи. број 
2/2022 уписао је у судски регистар, у регистарском уло-
шку број 5-224, Креативни центар „Хертеленди  – Ба-
јић” Бочар, Просвета 6, Бочар, податке:

Уписује се у судски регистар установа:
Креативни центар „Хертеленди  – Бајић” Бочар, 

Бочар, Просвета 6.
Основан од стране оснивача и то:
1. Аутономне покрајине Војводине и 
2. Општине Нови Бечеј.
Креативни центар „Хертеленди  – Бајић” Бочар 

обавља делатност:
55.20 Одмаралишта и слични објекти за краћи бо-

равак
55.90 Остали смештај
85.51 Спортско и рекреативно образовање
85.59 Остало образовање
90.04 Рад уметничких установа.
Овлашћено лице за заступање Креативног центра 

„Хертеленди  – Бајић” Бочар је Новица Блажин, врши-
лац дужности директора.

Фи. број 2/2022  – Из Привредног суда у Зрењанину.
  22-01266

Привредни суд у Зрењанину, решењем Фи. број 
1/2022 уписао је у судски регистар, у регистарском уло-
шку број 5-211 Установа „Резервати природе”, Зрења-
нин, податке:

Скупштина града Зрењанина је 17. децембра 2021. 
године донела решење о разрешењу директора Устано-
ве „Резервати природе”, Зрењанин, број 06-168-53/21-Ⅰ 
и решење о именовању вршиоца дужности директора 
Установе „Резервати природе”, Зрењанин, број 06-168-
54/21-Ⅰ.

Др Дејан Јованов именује се за вршиоца дужности 
директора Установе „Резервати природе”, Зрењанин.

Фи. број 1/2022  – Из Привредног суда у Зрењанину.
  22-01375

ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
38/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-259-00 Туристичка организација општи-
не Бојник, податке:

Брише се раније уписано лице овлашћено за засту-
пање Младен Ђорђевић из Г. Бријање, в.д. директора.

Уписује се ново именовано лице овлашћено за за-
ступање Младен Ђорђевић из Г. Бријања, директор.

Фи. број 38/2021  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-01005

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
39/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-82-00 ОШ „Војвода Радомир Путник” 
Џеп, податке:

Брише се уписано лице овлашћено за заступање 
Милена Зафировић, директор без ограничења, а упису-
је се лице овлашћено за заступање Милена Зафировић, 
директор без ограничења.

Фи. број 39/2021  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-01005

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
40/2021 уписао је у судски регистар, Народна библио-
тека „Вук Караџић” Бојник, податке:

Брише се лице именовано за заступање: Драган 
Рајковић  – в.д. директора без ограничења.

Уписује се ново именовано лице за заступање Дра-
ги Величковић  – в.д. директора без ограничења.

Фи. број 40/2021  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-01005

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
41/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-311-00 Установа за информативну делат-
ност „Нова радио-телевизија Босилеград”, Босилеград, 
податке:

Брише се раније уписано лице Игор Јовановски 
в.д. директора, уписује се новоименовано лице са овла-
шћењима за заступање Александра Димитрова в.д. ди-
ректора.

Фи. број 41/2021  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-01005

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
42/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-140-00 ОШ „Радоје Домановић” Бошња-
це, податке:

1) Брише се раније уписано лице овлашћено за 
заступање школе: Горан Пејковић, директор школе, без 
ограничења.

2) Уписује се новоименовано лице овлашћено за 
заступање школе: Горан Пејковић, директор школе, без 
ограничења.

Фи. број 42/2021  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-01005

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
43/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-61-00 Јавна установа Народни универзи-
тет у Врању, податке:

Брише се раније уписано лице за заступање Дими-
тријевић Гордана, директор. Уписује се лице овлашће-
но за заступање Димитријевић Гордана, в.д. директора.

Фи. број 43/2021  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-01005

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
44/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-77-00 Хемијско-технолошка школа Вра-
ње, податке:

Хемијско-технолошка школа Врање, Моше Пија-
де б.б.

У складу са Решењем о утврђивању и промени на-
зива улица у Врању, донетог од стране Скупштине гра-
да Врања, врши се упис промене назива улице седишта 
Хемијско-технолошке школе у Врању, на тај начин што 
се брише раније уписани назив улице Моше Пијаде 
а уписује нови назив улице седишта установе Хемиј-
ско-технолошке школе у Врању: Миленке Савић б.б.

Фи. број 44/2021  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-01005

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
45/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-112-00 Техничка школа у Врању, податке:

У складу са решењем о утврђивању и промени 
назива улица у Врању донето од стране Скупштине 
Града Врања, врши се упис промена назива улица се-
дишта Техничке школе у Врању, на тај начин што се 
брише раније уписан назив улица Булевар АВНОЈ-а 2, 
а уписује нови назив улица седишта Техничке школе у 
Врању: Улица Булевар Патријарха Павла 2.

Фи. број 45/2021  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-01005

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
46/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-47-00 Јавна установа „Народни музеј 
Врање”, Врање, Пионирска 1, податке:

Брише се раније уписано овлашћење за заступање 
Саша Стаменковић, директор.

Уписује се новоименовано лице овлашћено за за-
ступање Маја Алексић, в.д. директора.

Фи. број 46/2021  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-01005

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
47/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-154-00 Гимназије „Светозар М” Сурду-
лица, податке:

Уписује се новоименовано лице овлашћено за за-
ступање Љупча Стојанов, директор без ограничења.
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Брише се раније уписано лице овлашћено за засту-

пање Љупча Стојанов, директор без ограничења.
Фи. број 47/2021  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-01005

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
48/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-119-00 податке:

Медицинска школа „Др Изабел Емсли Хатон” 
Врање, Моше Пијаде б.б.

У складу са Решењем о утврђивању и промени на-
зива улица у Врању, донетог од стране Скупштине Гра-
да Врања, врши се упис промене назива улице седишта 
Медицинске школа „Др Изабел Емсли Хатон” у Врању, 
на тај начин што се брише раније уписани назив ули-
це Моше Пијаде а уписује нови назив улице седишта 
установе Медицинске школе „Др Изабел Емсли Хатон” 
у Врању, Милунке Савић б.б.

Фи. број 48/2021  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-01005

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
49/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-156-00 ОШ „Иво Лола Рибар”, с. Кли-
сура, податке:

Брише се раније уписано лице овлашћено за засту-
пање Наташа Ђорић, директор.

Уписује се новоименовано лице овлашћено за за-
ступање Наташа Ђорић, директор.

Фи. број 49/2021  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-01005

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
50/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-270-00 Јавна установа „Школа аними-
раног филма” Врање, Хероја са Кошара б.б., податке:

Брише се стари назив улице седишта установе 29. 
новембар б.б. и раније уписано лице овлашћено за за-
ступање, Мирослав Ђерић, директор без ограничења.

Уписује се нови назив улице седишта установе, 
Хероја са Кошара б.б., и новоименовано лице овлашће-
но за заступање Јасмина Стојановић, в.д. директора, 
без ограничења.

Фи. број 50/2021  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-01005

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
51/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-158-00 ОШ „Бора Станковић”  – Јела-
шница, податке:

Уписује се новоименовано лице овлашћено за за-
ступање, Петковић Зоран, директор без ограничења.

Брише се раније уписано лице овлашћено за за-
ступање Михајловић Никола, в.д. директора без огра-
ничења.

Фи. број 51/2021  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-01005

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
52/2021 уписао је у судски регистар, у ОШ „Божидар 
Миљковић”, Горњи Присјан, податке:

1. Брише се раније именовано лице за заступање 
школе, директор школе без ограничења, Зоран Стамен-
ковић.

2. Уписује се новоименовано лице за заступање 
школе, директор школе без ограничења, Сунчица Јовић.

Фи. број 52/2021  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-01005

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
53/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-35-00 Техничка школа „Никола Тесла” 
Сурдулица, податке:

Уписује се новоименовано лице овлашћено за за-
ступање Игор Аризановић, директор без ограничења.

Брише се раније уписано лице овлашћено за засту-
пање Игор Аризановић, директор без ограничења.

Фи. број 53/2021  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-01005

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
54/2021 уписао је у судски регистар, у Предшколска 
установа „Пчелица” Владичин Хан, податке:

Брише се раније уписано лице овлашћено за за-
ступање Емилија Влахова, директор без ограничења, а 
уписује се лице овлашћено за заступање Љиљана Ри-
стић, вршилац дужности директора без ограничења.

Фи. број 54/2021  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-01005

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
55/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-298-00 Туристичка организација општи-
не Босилеград, податке:

Брише се раније уписано лице овлашћено за засту-
пање Миодраг Јакимов, в.д. директора.

Уписује се новоименовано лице овлашћено за за-
ступање Ивана Миланов, директор.

Фи. број 55/2021  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-01005

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
56/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-330-00 УСФКСЦ „Прешева” Прешево, 
податке:

Брише се раније уписано лице овлашћено за за-
ступање Установе за спорт и физичку културу Спорт-
ски центар „Прешева” из Прешева Бесим Насуфи, в.д. 
директора.

Уписује се новоименовани лице овлашћено за за-
ступање Установе за спорт и физичку културу Спорт-
ски центар „Прешева” из Прешева Бесим Насуфи, ди-
ректор на периоду од четири година.

Фи. број 56/2021  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-01005

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
57/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-33-00 Универзитет у Нишу, Технолошки 
факултет у Лесковцу,, податке:

Уписује се новоименовано лице овлашћено за за-
ступање др Драгиша Савић, декан без ограничења.

Брише се раније уписано лице овлашћено за засту-
пање др Љубиша Николић, декан без ограничења.

Фи. број 57/2021  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-01005

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
58/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-44-00 ОШ „Проф. Ибрахим Келменди” 
Прешево, податке:

Основна школа „Проф. Ибрахим Келменди” из 
Прешева је извршила упис у судски регистар промена 
лица овлашћеног за заступање.

Брише се раније уписано лице овлашћено за засту-
пање Фиторе Сахити в.д. директора.

Уписује се новоименовано лице овлашћено за за-
ступање Фиторе Сахити директор.

Фи. број 58/2021  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-01005

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
59/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-105-00 Педагошки факултет у Врању, 
податке:

Педагошки факултет у Врању Универзитета у 
Нишу, Партизанска 14, Врање, уписао је новоизабрано 
лице за заступање, проф. др Драгану Станојевић, декана, 
без ограничења, која ступа на дужност 1. октобра 2021. 
године, а брише раније изабрано лице за заступање, 
проф. др Зоран Момчиловић, декан без ограничења.

Фи. број 59/2021  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-01005

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
60/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-48-00 ПУ „Вукића Митровић” у Лесков-
цу, податке:

Уписује се новоименовано лице овлашћено за за-
ступање Оливера Тошић, директор без ограничења.

Брише се раније уписано лице за заступање Уста-
нове директор Јасмина Анђелковић-Ђорђевић.

Фи. број 60/2021  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-01005

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
61/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-251-00 СРЦ „Власина” Власотинце, по-
датке:

Спортско рекреативни центар „Власина” Власо-
тинце улица „Бранислава Нушића” бб уписало је про-
мену лица овлашћеног за заступање и то:

 – уписује се ново лице овлашћено за заступање 
Саша Ђокић, в.д. директора без ограничења.

 – брише се раније лице овлашћено за заступање 
Игор Јовић, в.д. директора без ограничења.

Фи. број 61/2021  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-01005

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
62/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-238-00 ТО Општина Медвеђа, податке:

Брише се лице овлашћено за заступање Љубиша 
Ристић, Петриље, Медвеђа директор Туристичке орга-
низације општина Медвеђа.

Уписује се новоименово лице овлашћено за за-
ступање Мијајло Минић, Божидара Стојановића Дре-
ничког 1, као в.д. директора Туристичке организације 
општине Медвеђа.

Фи. број 62/2021  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-01005

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
63/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-219-00 Народна библиотека „Вук Кара-
џић” Бојник, податке:

Брише се раније именовано лице  за заступање: 
Драги Величковић  – в.д. директора без ограничења.

Именује се  ново изабрано лице за заступање: Дра-
ган Рајковић  – в.д. директора без ограничења.

Фи. број 63/2021  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-01005

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
64/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-18-00, Установа „Културно-образовни 
центар”, Врање, Хероји са Кошара 1, податке:

Брише се стари назив Јавне установе „Регионални 
центар за таленте”, Врање и стари назив улице седи-
шта установе, 29. новембар б.б., Врање.

Уписује се нови назив: Установа „Културно-обра-
зовни центар” Врање, и нови назив улице седишта 
установе, Хероји са Кошара број 1, Врање.

Фи. број 64/2021  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-01005

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
65/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-334-00, Академија струковних студија 
Јуж. Србија Лесковац, податке:

Брише се раније уписано лице овлашћено за за-
ступање др Звонко Златановић, проф. в.д. председника 
академије струковних студија Јужна Србија без ограни-
чења.

Уписује се новименовано лице овлашћено за 
заступање др Звонко Златановић, проф. председник 
Академије струковних студија Јужна Србија без огра-
ничења.

Фи. број 65/2021  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-01005

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
66/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-11-00, „Радоје Домановић”, Манојловце, 
податке:

Уписује се ново лице за заступање школе: Горан 
Гроздановић, директор школе.

Брише се раније уписано лице за заступање шко-
ле: Горан Гроздановић, директор школе.

Фи. број 66/2021  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-01005
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67/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-279-00, ЈУ Туристичка организација гра-
да Врања, податке:

Брише се из регистра седиште субјекта уписа ЈУ 
Туристичка организација града Врања на адреси Лењи-
нова 6, Врање.

Уписује се у регистар седиште субјекта уписа ЈУ 
Туристичка организација града Врања  на адреси Др 
Димитрија Јовчића 6, Врање.

Фи. број 67/2021  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-01005

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
68/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-173-00, ОШ „Бранко Радичевић”, Вра-
ње, податке:

Брише се раније уписано овлашћено лице за засту-
пање, в.д. директора школе Ирена Миловановић.

Уписује се ново овлашћено лице за заступање 
Ирена Миловановић, директор, по Решењу Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја број 119-
01-00067/2021-07/381 од 28. октобра 2021. године.

Фи. број 68/2021  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-01005

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
69/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-137-00, Културни центар Власотинце, 
податке:

Културни центар из Власотинца извршио је про-
мену лица овлашћеног за заступање. Брише се раније 
уписано лице за заступање в.д. директора без ограниче-
ња Бранислав Катић, а уписује се новименовано лице за 
заступање Бранислав Катић, директор без ограничења.

Фи. број 69/2021  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-01005

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
70/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-272-00, Библиотека „Бранко Радичевић”, 
Лебане, податке:

Брише се раније уписано лице овлашћено за засту-
пање библиотека „Бранко Радичевић”, Лебане, Татјана 
Петровић, в.д. директора.

Уписује се новименовано лице овлашћено за за-
ступање библиотеке „Бранко Радичевић”, Лебане, Та-
тјана Петровић, директор.

Фи. број 70/2021  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-01005

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
71/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-268-00, ПУ „Милка Димановић”, Власо-
тинце, податке:

Брише се раније уписано лице овлашћено за за-
ступање Предшколске установе „Милка Диманић” у 
Власотинцу, Снежана Филиповић, директор установе.

Уписује се новизабрано лице овлашћено за засту-
пање Предшколске установе „Милка Диманић” у Вла-
сотинцу, Снежана Филиповић, директор установе.

Фи. број 71/2021  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-01005

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
72/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-81-00, Народни музеј Лесковац, податке:

Уписује се ново лице за заступање установе Небој-
ша Димитријевић, директор без ограничења. Брише се 
раније овлашћено лице за заступање Мира Ниношевић, 
директор без ограничења.

Уписује се као заступник Народног музеја Леско-
вац и као лице овлашћено за предузимање свих радњи 
у поступку пред судовима опште и судовима посебне 
надлежности: дипл. правник Ирена Костић.

Обим овлашћења заступника: подношење тужбе и 
одговора на тужбу, повлачење тужбе, признање тужбе-
ног захтева, заступање на главној расправи, закључење 
поравнања, подношење правног лека и захтева за из-
бришење и обезбеђење, а све у интересу остваривања и 
заштите имовинских права Народног музеја Лесковац.

Брише се као заступник Народног музеја Леско-
вац и као лице овлашћено за предузимање свих радњи 
у поступку пред судовима опште и судовима посебне 
надлежности: раније уписано лице дипл. правник Ире-
на Костић.

Фи. број 72/2021  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-01005

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
73/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-169-00, „Бранислав Нушић”, Ратаје, по-
датке:

Основна школа „Бранислав Нушић” у Ратају, уме-
сто ранијег лица овлашћеног за заступање  Слађана Ја-
њића  – директора без ограничења, уписује ново лице 
Слађана Јањића  – директора без ограничења.

Фи. број 73/2021  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-01005

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
74/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-101-00, Центар за социјални рад у Вра-
њу, податке:

Брише се раније уписано именовано лице, Драга-
на Арсић, професор педагогије, директор Јавне устано-
ве Центар за социјални рад у Врању, без ограничења 
и уписује се ново именовано лице Драгана Арсић, вр-
шилац дужности директора Јавне установе Центар за 
социјални рад у врању, без ограничења.

Фи. број 74/2021  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-01005

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
75/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-167-00, основна школа „Радоје Домано-
вић”, Врање, Партизански пут 3, податке:

Брише се раније уписано лице овлашћено за за-
ступање Ненад Стефановић, директор без ограничења.

Уписује се новименовано лице овлашћено за за-
ступање Ненад Стефановић директор без ограничења.

Фи. број 75/2021  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-01005

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
76/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку Средња стручна школа, Врање, податке:

У Средњој стручној школи из Врања, Филипа Фи-
липовића 28 извршене су промене:

Брише се: Марија Калинић, директор школе, без 
ограничења, у складу са законом.

Уписује се Никола Михајловић, директор школе, 
без ограничења, у складу са законом.

Фи. број 76/2021  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-01005

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
77/2021 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-95-00, „Владимир Букилић”, Туларе, 
податке:

У Основној школи „Владимир Букилић” у Тулару 
брише се раније уписано лице овлашћено за заступање 
в.д. директора школе Милош Ровчанин.

Уписује се ново именовано лице овлашћено за за-
ступање Милош Ровчанин директор школе.

Фи. број 77/2021  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-01005

ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ 

Привредни суд у Суботици је 13. јануара 2022. 
године, решењем Фи. број 3/2022 од 13. јануара 2022. 
године, уписао у судски регистар у регистарском уло-
шку број 5-275 Центар за социјални рад општине Мали 
Иђош, Centar za socijalni rad opštine Mali Iđoš-Kishegyes 
Község Szociális Központja, Мали Иђош, Главна 32, по-
датке:

Упис промене функције лица овлашћеног за засту-
пање:

На основу Решења о именовању дужности дирек-
тора Центар за социјални рад општине Мали Иђош 
број 06-72-16/2021-02 од 17. децембра 2021. године и 

Решења Покрајинског секретаријата за социјалну по-
литику, демографију и равноправност полова Нови 
Сад, број 022-843/2021 од 13. децембра 2021. године.

Брише се в.д. директора Лана Вујић Коседнар са 
неограниченим овлашћењима.

ЈМБГ 1007982305029 и уписује се: Директор Лана 
Вујић Коседнар са неограниченим овлашћењима ЈМБГ 
1007982305029. Датум ступања на дужност је 17. де-
цембар 2021. године.

Фи. број 3/2022  – Из Привредног суда у Суботици.
  22-01043

Привредни суд у Суботици је 17. јануара 2022. 
године решењем Фи. број 4/2022 од 17. јануара 2022. 
године, уписао у судски регистар у регистарском уло-
шку број 5-145 Туристичка организација Општине Бач-
ка Топола  – Topolya Község Idegenforgalmi Szervezete, 
Бачка Топола, Главна 12, податке: 

Промена лица овлашћеног за заступање
Брише се: Марина Крсмановић  – вршилац дужно-

сти директора  – неограничено, ЈМБГ 3101985295, број 
личне карте 004850812 ПС у Бачкој Тополи, пребива-
лише: БачкаТопола, Дунавска 3/4/14, на основу Решења 
скупштине општине Бачка Топола број 02-129/2021-V 
од 23. децембра 2021. године.

Уписује се: Марина Поповић, ЈМБГ1407982825314, 
бр. л.к. 006472700 ПС Бачка Топола, Карађорђево, Бо-
риса Кидрича 11: в.д. директора  – неограничено, на 
основу Решења скупштине општине Бачка Топола број 
02-143/2021-V од 23. децембра 2021. године.

Фи. број 4/2022  – Из Привредног суда у Суботици.
  22-01322

ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ

Привредни суд у Чачку решењем Фи. број 9/21 од 
17. јуна 2021. године уписао је у судски регистар, у ре-
гистарском улошку број 5-116-01 Установа ученичког 
стандарда, Дом ученика средњих школа са п.о. Чачак, 
Учитељска 8, податке:

Оснивање огранка који ће пословати под називом 
Домац 1  – Дом ученика средњих школа Чачак, Учитељ-
ска 8. 

Фи. број 9/21  – Из Привредног суда у Чачку.
  22-01016

Привредни суд у Чачку решењем Фи. број 10/21 од 
17. јуна 2021. године уписао је у судски регистар, у ре-
гистарском улошку број 5-116-02 Установа ученичког 
стандарда, Дом ученика средњих школа са п.о. Чачак, 
Учитељска 8, податке:

Оснивање огранка који ће пословати под називом 
Домац 2  – Дом ученика средњих школа Чачак, Цара 
Душана б.б. 

Фи. број 10/21  – Из Привредног суда у Чачку.
  22-01016

Привредни суд у Чачку решењем Фи. број 11/21 
од 22. јуна 2021. године уписао је у судски регистар, у 
регистарском улошку број 5-113-00 Студентски центар 
Чачак, Установа за стандард студената, Светог Саве 66, 
податке:

Студентски центар Чачак, Установа за стандард 
студената, Чачак, Светог Саве 66, извршио је упис 
проширења делатности, и то су: делатност ресторана 
и покретних угоститељских објеката, кетеринг, остале 
услуге припремања и послуживања хране,услуге при-
премања и послуживања пића, прање и хемијско чи-
шћење текстилних и крзнених производа. 

Фи. број 11/21  – Из Привредног суда у Чачку.
  22-01016

Привредни суд у Чачку решењем Фи. број 12/21 
од 22. јуна 2021. године уписао је у судски регистар, у 
регистарском улошку број 5-113-01 Студентски центар 
Чачак, Установа за стандард студената, Чачак, Светог 
Саве 66, податке:

Оснивање огранка 1  – Студентски центар Чачак, 
Светог Саве 66. 

Фи. број 12/21  – Из Привредног суда у Чачку.
  22-01016



9 / 21. I 2022. 15
Привредни суд у Чачку решењем Фи. број 13/21 

од 22. јуна 2021. године уписао је у судски регистар, у 
регистарском улошку број 5-113-02 Студентски центар 
Чачак, Установа за стандард студената, Чачак, Светог 
Саве 66, податке:

Оснивање огранка 2  – Студентски центар Чачак, 
Цара Душана б.б. 

Фи. број 13/21  – Из Привредног суда у Чачку.
  22-01016

Привредни суд у Чачку решењем Фи. број 14/21 
од 22. јуна 2021. године уписао је у судски регистар, у 
регистарском улошку број 5-113-03 Студентски центар 
Чачак, Установа за стандард студената, Чачак, Светог 
Саве 66, податке:

Оснивање огранка 3  – Студентски центар Чачак, 
Косовски венац б.б. 

Фи. број 14/21  – Из Привредног суда у Чачку.
  22-01016

Привредни суд у Чачку решењем Фи. број 15/21 
од 22. јуна 2021. године уписао је у судски регистар, у 
регистарском улошку број 5-113-04 Студентски центар 
Чачак, Установа за стандард студената, Чачак, Светог 
Саве 66, податке:

Оснивање огранка 4  – Студентски центар Чачак, 
Миленка Никшића 58. 

Фи. број 15/21  – Из Привредног суда у Чачку.
  22-01016

Привредни суд у Чачку решењем Фи. број 16/21 
од 25. јуна 2021. године уписао је у судски регистар, 
у регистарском улошку број 5-50-00 Музеј Млекарства 
Србије, Чачак, Раденка Јањића б.б., податке:

Музеј Млекарства Србије, Чачак, је извршио упис 
именовања директора без ограничења, Плачић Татјане. 

Фи. број 16/21  – Из Привредног суда у Чачку.
  22-01016

Привредни суд у Чачку решењем Фи. број 17/21 од 
29. јуна 2021. године уписао је у судски регистар, у ре-
гистарском улошку број 5-26-00 Предшколска установа 
„Сунце” Горњи Милановац, Вука Караџића 4, податке:

Предшколска установа „Сунце” Горњи Милано-
вац, извршила је упис промене 

Функције лица овлашћеног за заступање тако 
што је брисан Бојан Гвозденовић, вршилац дужности 
директора без ограничења, а уписан је Бојан Гвоздено-
вић, директор без ограничења. 

Фи. број 17/21  – Из Привредног суда у Чачку.
  22-01016

Привредни суд у Чачку решењем Фи. број 18/21 од 
14. јула 2021. године уписао је у судски регистар, у ре-
гистарском улошку број 5-46-00 Предшколска установа 
„Бајка” Ивањица, Наде Поповић 48, податке:

Предшколска установа „Бајка” Ивањица, је извр-
шила упис промене лица овлашћеног за заступање тако 
што је брисана Весна Николић, директор, а уписана је 
Драгица Коматина, директор са неограниченим овла-
шћењима. 

Фи. број 18/21  – Из Привредног суда у Чачку.
  22-01016

Привредни суд у Чачку решењем Фи. број 19/21 од 
18. августа 2021. године уписао је у судски регистар, у 
регистарском улошку број 5-49-00 Предшколска уста-
нова „Наша радост” Лучани, податке:

Предшколска установа „Наша радост” Лучани, из-
вршила је упис промене лица овлашћеног за заступање 
тако што је брисана Гордана Миличевић, вршилац

дужности директора без ограничења а уписана је 
Гордана Миличевић, директор без ограничења. 

Фи. број 19/21  – Из Привредног суда у Чачку.
  22-01016

Привредни суд у Чачку решењем Фи. број 20/21 од 
18. августа 2021. године уписао је у судски регистар, 
у регистарском улошку број 5-50-00 Музеј млекарства 
Србије, Чачак, Раденка Јањића б.б., податке:

Врши се упис брисања Музеја млекарства Србије, 
Чачак, Раденка Јањића б.б. 

Фи. број 20/21  – Из Привредног суда у Чачку.
  22-01016

Привредни суд у Чачку решењем Фи. број 21/21 од 
31. августа 2021. године уписао је у судски регистар, у 
регистарском улошку број 5-16-00 Техничка школа „Јо-
ван Жујовић” Горњи Милановац, податке:

Техничка школа „Јован Жујовић” Горњи Мила-
новац, извршила је упис промене лица овлашћеног за 
заступање тако што је брисан Бојан Вељовић, директор 
без ограничења а уписан је Милорад Бековић, вршилац 
дужности директора без ограничења. 

Фи. број 21/21  – Из Привредног суда у Чачку.
  22-01016

Привредни суд у Чачку решењем Фи. број 22/21 од 
22. септембра 2021. године уписао је у судски регистар, 
у регистарском улошку број 5-4-00 Основна школа 
„Момчило Настасијевић” Горњи Милановац, податке:

Основна школа „Момчило Настасијевић” Горњи 
Милановац, је извршила упис промене лица овлашће-
ног за заступање тако што је брисана Драгана Никито-
вић, директор без ограничења а уписана је Ивана То-
лић, вршилац дужности директора школе. 

Фи. број 22/21  – Из Привредног суда у Чачку.
  22-01016

Привредни суд у Чачку решењем Фи. број 23/21 од 
22. септембра 2021. године уписао је у судски регистар, 
у регистарском улошку број 5-170-00 Приватна пред-
школска установа „Радуловић М23” Чачак, Гвоздена 
Пауновића 8/1, податке:

Основана је Приватна предшколска установа „Ра-
дуловић М23” Чачак, Гвоздена Пауновића 8/1. 

Оснивач је „Радуловић М23” ДОО, Чачак.
Делатност установе је предшколско образовање  – 

85.10. 
Лице овлашћено за заступање је Јулија Радуловић, 

директор без ограничења. 
Фи. број 23/21  – Из Привредног суда у Чачку.
  22-01016

ОБАВЕШТЕЊА ПРАВНИХ ОБАВЕШТЕЊА ПРАВНИХ 
И ФИЗИЧКИХ ЛИЦАИ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА

Јавни бележник Наташа Говедарица, Београд
Јавни бележник Наташа Говедарица из Београда, 

општина Земун, Булевар Николе Тесле 30, на основу 
члана 208. Закона о наслеђивању и члана 116. Закона о 
ванпарничном поступку оглашава оглас.

Позивају се лица која полажу право на наслеђе 
иза покојне: Вероника Бернарди, ЈМБГ 2105942715114, 
име оца: Стјепан Бернарди, име мајке: Зора Крижнић, 
рођена 21. маја 1942. године у Београду, преминула 30. 
децембра 2020. године у 2.00 часа у Београду, Земун, са 
последњим пребивалиштем у Београду, Земун, Булевар 
Николе Тесле 20, да се у року од годину дана од дана 
објављивања овог огласа јаве јавном бележнику Ната-
ши Говедарица из Београда, Земуна, Булевар Николе 
Тесле 30, контакт телефон: 011/2600-276, 065/2600-276, 
којој је Решењем Трећег основног суда у Београду 4. 
O-188/21 од 15. марта 2021. године поверено спровође-
ње оставинског поступка, са позивом на број предмета 
УПП 57-2021, веза 4. O-188/21.  22-01014

Јавни бележник Драгана Смиљевић, Београд 
Позивају се лица која полажу право на наслеђе 

иза пок. Траваш Бранислава, од оца Траваш Драгана и 
мајке Траваш Р. Дебелић Богумиле, рођеног 13. јануа-
ра 1954. године у Београд, Савски венац, држављанин 
Републике Србије, са последњим пребивалиштем у 
Београду, Раковица, Јелезовачка број 8, преминуо 20. 
новембра 2003. године у месту Барбат, Раб, Република 
Хрватска, да се у року од годину дана од дана објављи-
вања овог огласа, пријаве у предмету број УПП 152-
2020 као наследници пок. Траваш Бранислава јавном 
бележнику Драгани Смиљевић са канцеларијом у Бео-
граду, Раковица, Борска 92Ф, а ради даљег спровођења 
оставинског поступка.

Уколико се по истеку рока од једне године од дана 
објављивања овог огласа не пријави нико од наследни-
ка позваних на наслеђе по законском или завештајном 
основу наслеђивања, јавни бележник ће наставити и 
окончати поступак расправљања заоставштине иза пок. 
Траваш Бранислава, а према стању у списима предмета.

  22-00961

Јавни бележник Драгана Смиљевић, Београд
Позивају се лица која полажу право на наслеђе 

иза пок. Лукић Светозара, од оца Лукић Игња и мајке 
Лукић Стане, рођеног 30. марта 1937. године, државља-
нин Републике Србије, са последњим пребивалиштем 
у Београду, Раковица, Милене Павловић- Барили 2, 
преминулог 18. новембра 2020. године у Перту, Запад-
на Аустралија, да се у року од годину дана од дана об-
јављивања овог огласа, пријаве у предмету број УПП 
1077-2021 као наследници пок. Лукић Светозара јав-
ном бележнику Драгани Смиљевић са канцеларијом у 
Београду, Раковица, Борска 92Ф, а ради даљег спрово-
ђења оставинског поступка.

Уколико се по истеку рока од једне године од дана 
објављивања овог огласа не пријави нико од наследни-
ка позваних на наслеђе по законском или завештајном 
основу наслеђивања, јавни бележник ће наставити и 
окончати поступак расправљања заоставштине иза пок. 
Лукић Светозара, а према стању у списима предмета.

  22-00962

Јавни бележник Драгана Смиљевић, Београд
Позивају се лица која полажу право на наслеђе иза 

пок. Бешири Јаира, од оца Бешири Хазија и мајке Бе-
шири Фатиме, рођеног 5. априла 1939. године у месту 
Шаиновац, Призрен, држављанин Републике Србије, 
са последњим пребивалиштем у Београду, Раковица, 
Видиковачки венац 81, преминулог 19. децембра 2014. 
године у у месту Шаиновац, Призрен, да се у року од 
годину дана од дана објављивања овог огласа, пријаве 
у предмету број УПП 68-2020 као наследници пок. Бе-
шири Јаира јавном бележнику Драгани Смиљевић са 
канцеларијом у Београду, Раковица, Борска 92Ф, а ради 
даљег спровођења оставинског поступка.

Уколико се по истеку рока од једне године од дана 
објављивања овог огласа не пријави нико од наследни-
ка позваних на наслеђе по законском или завештајном 
основу наслеђивања, јавни бележник ће наставити и 
окончати поступак расправљања заоставштине иза пок. 
Бешири Јаира, а према стању у списима предмета.

  22-00963

Јавни бележник Драгана Смиљевић, Београд
Позивају се лица која полажу право на наслеђе иза 

пок. Ђоловић Милице, рођ. Пантелић, од оца Пантелић 
Богољуба и мајке Пантелић Добринке, рођене дана 19. 
јула 1933. године у месту Дренова, Горњи Милановац, 
држављанка Републике Србије, са последњим преби-
валиштем у Београду, Раковица, Димитрија Котурови-
ћа 021/12, преминула дана 22. јануара 2020. године у 
Београду, Звездара, да се у року од годину дана од дана 
објављивања овог огласа, пријаве у предмету број УПП 
386-2020 као наследници пок. Ђоловић Милице јавном 
бележнику Драгани Смиљевић са канцеларијом у Бео-
граду, Раковица, Борска 92Ф, а ради даљег спровођења 
оставинског поступка.

Уколико се по истеку рока од једне године од дана 
објављивања овог огласа не пријави нико од наследни-
ка позваних на наслеђе по законском или завештајном 
основу наслеђивања, јавни бележник ће наставити и 
окончати поступак расправљања заоставштине иза пок. 
Ђоловић Милице, а према стању у списима предмета.

  22-01211

Јавни бележник Каролина Буш, Сента
Јавни бележник Каролина Буш, са службеним се-

диштем у Сенти, општина Сента, Стевана Сремца 5, на 
основу члана 98. Закона о јавном бележништву, члана 
208. Закона о наслеђивању, на основу члана 110a Зако-
на о ванпарничном поступку, у оставинском поступку 
иза пок. Ирен Доци, ЈМБГ 0806948825060, рођена Ме-
лар, од оца Калмана и мајке Јулијане рођене Бера, рође-
на у Падеју 8. јуна 1948. године, а преминула 18. јуна 
2020. године у Молу, са последњим пребивалиштем у 
Молу, Максима Горког 55, брачно стање удовица, др-
жављанин Републике Србије, преминула не оставивши 
завештање, ван рочишта, 13. јануара 2022. године, до-
нела је оглас.
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Позивају се законски наследници иза пок. Ирен 

Доци, ЈМБГ 0806948825060, рођена Мелар, од оца Кал-
мана и мајке Јулијане рођене Бера, рођена у Падеју 8. 
јуна 1948. године, а преминула 18. априла 2020. године 
у Молу, са последњим пребивалиштем у Молу, Макси-
ма Горког 55, брачно стање удовица, држављанин Ре-
публике Србије, преминула не оставивши завештање, 
да се јаве јавном бележнику Каролини Буш, Сента, 
Стевана Сремца 5, у року од једне године од дана об-
јављивања огласа.

По истеку рока од годину дана од дана објављива-
ња огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”, 
јавни бележник ће расправити заоставштину иза пок. 
Ирен Доци на основу података са којима располаже. 

  22-01221

Јавни извршитељ Николина Шендер, имено-
вана за подручје Вишег суда и Привредног суда у 
Зрењанину

Јавни извршитељ Николина Шендер, за подручје 
Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрења-
нину, у извршном предмету извршног ЈКП Пијаце и 
паркинзи Зрењанин, Зрењанин, Булевар Милутина Ми-
ланковића б.б., МБ 08759731, ПИБ 101165299, против 
извршног дужника Тијана Петровић, 23101 Зрењанин, 
Косте Туркуља 21, ЈМБГ 0809996845293, ради напла-
те новчаног потраживања у износу од 7.000,00 динара, 
доноси закључак.

Извршном дужнику Петровић Тијани, ЈМБГ 
0809996845293, са последњом познатом адресом у Зре-
њанину, Косте Туркуља 21, поставља се привремени 
заступник у личности адвоката Стојановић Бранка из 
Зрењанина, Александра Првог Карађорђевића 4, док се 
извршни дужник не појави пред јавним извршитељем.

  22-00957

Јавни извршитељ Јасна Брчкаловић, именова-
на за подручје Вишег суда и Привредног суда у Но-
вом Саду 

Јавни извршитељ Јасна Брчкаловић именована за 
подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда 
у Новом Саду, у извршном предмету извршног повери-
оца ЈКП „Информатика” Нови Сад, Нови Сад, Булевар 
цара Лазара 3, МБ 08023182, ПИБ 101651557, против 
извршног дужника Вања Ђуркић, Ветерник, Солунског 
фронта 1, ЈМБГ 1709984198038, кога заступа привре-
мени заступник Марија Милорадов, Петроварадин, 
Београдска 13, ради намирења новчаног потраживања, 
доноси оглас.

Овим путем се оглашава да је јавни извршитељ 
Јасна Брчкаловић именована за подручје Вишег суда 
у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду у из-
вршном предмету извршног поверица ЈКП „Инфор-
матика” Нови Сад, Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, 
МБ 08023182, ПИБ 101651557, ради наплате новчаног 
потраживања на основу веродостојне исправе решењем 
посл. бр. И. Ивк. 1063/19 од 29. децембра 2021. године 
разрешила привременог заступника, Милорадов Ма-
рију, адвоката у Новом Саду, обзиром да су престали 
разлози за постојање привременог заступника.

Овај оглас ће се објавити путем огласне табле 
Основног суда у Новом Саду и путем „Службеног 
гласника Републике Србије” Београд и доставиће се 
органу старатељства према последњем пребивалишту 
извршног дужника.  22-00913

Јавни извршитељ мр Вујадин Масникоса, име-
нован за подручје Вишег суда и Привредног суда у 
Новом Саду

Јавни извршитељ за подручје Вишег суда у Новом 
Саду и Привредног суда у Новом Саду др Вујадин Ма-
сникоса, у извршном предмету извршног повериоца 
Софија Слепчев, Нови Сад, Петра Драпшина 37, ЈМБГ 
1910947805049 чији је пуномоћник адв. Владимир Ко-
пања, Нови Сад, Трг Ференца Фехера 1, против извр-
шног дужника Ирена Бланарик, Hoви Сад, Которска 8, 
ЈМБГ 2106934805046, ради наплате новчаног потражи-
вања, доноси оглас.

Јавни извршитељ је поставио извршном дужни-
ку Ирена Бланарик, Нови Сад, Которска 8, ЈМБГ 
2106934805046, привременог заступника, и то Марић 
Рајка, адвоката у Новом Саду, Булевар ослобођења 78, 
МБ 56364811, ПИБ 103801641, а ради заштите инте-
реса изврошног дужника у предмету који се води код 
овог јавног извршитеља посл. бр. И.И. 1353/2020, који 
ће вршити права и дужности привременог законског 
заступника док се извршни дужник, његов законски 

заступник или пуномоћник не појаве пред јавним из-
вршитељем или док орган старатељства не обавести 
јавног извршитеља да је поставио старатеља. 

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Ре-
публике Србије” и истаћи на огласној табли Основног 
суда у Новом Саду.  22-00943

Јавни извршитељ Бојан Товаришић, именован 
за подручје Вишег суда и Привредног суда у Субо-
тици 

Јавни извршитељ за подручје Вишег суда у Су-
ботици и Привредног суда у Суботици, Бојан Товари-
шић у извршном предмету извршног повериоца ОТП 
банка Србија а.д. Нови Сад, Нови Сад, Трг слободе 5, 
МБ 08603537, ПИБ 100584604, чији је пуномоћник адв. 
Ђорђе Мркић, Суботица, Ђуре Ђаковића 17, против 
извршног дужника Марта Требињац, Суботица, ЈМБГ 
3011966825033, кога заступа привремени заступник 
Милица Перчић, 24000 Суботица, Матије Корвина 
17, ради наплате новчаног потраживања у износу од 
193.987,67 динара, донео је решење.

Извршном дужнику Марти Требињац, поставља 
се привремени заступник адвокат Милица Перчић, 
24000 Суботица, Матије Корвина 17, који у извршном 
поступку који се води пред овим јавним извршитељем 
има сва права и дужности законског заступника, а која 
права ће вршити све док се тужени или његов пуномоћ-
ник не појаве код јавног извршитеља, односно док ор-
ган старатељства не обавести јавног извршитеља да је 
поставио старатеља.

Налаже се привременом заступнику да након изја-
вљеног приговора  – жалбе, достави фактуру са подаци-
ма којим обавезује извршног повериоца да му накнади 
исте, а све у року од осам дана.  22-00956

Јавни извршитељ Дамир Шите, именован за 
подручје Вишег суда и Привредног суда у Суботици

Јавни извршитељ Дамир Шите именован за по-
дручје Вишег суда  и Привредног суда у Суботици, 
применом члана 81. став 2. тачка 4. и чл. 82. и 83. За-
кона о парничном поступку, поставља привременог 
заступника извршном дужнику Гизела Тумбас на непо-
знатој адреси, у личности Војин Видовић, адвоката из 
Суботице, који ће штитити интерес извршног дужника 
у овој правној ствари која се води пред јавним изврши-
тељем под посл. бр. ИИВ. 98/21 и који ће заступати из-
вршног дужника све док се извршни дужник не појави 
пред овим јавним извршитељем.  22-01213

Удружење грађана „ДОМИС”, Београд
На основу члана 27. Закона о удружењима („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 51/09, 99/11  – др. закони и 44/18 
 – др. закон) и члана 54. Статута Удружења грађана До-
мис Београд, Пере Велимировића 66/1/5, матични број 
28252986, Скупштина удружења на седници одржаној 
29. децембра 2021. године донела је одлуку о престан-
ку удружења спровођењем поступка ликвидације.

Над Удружењем грађана ДОМИС Београд, Пере 
Велимировића 66/1/5, матични број 28252986, ПИБ 
110641655, уписаним у Регистар Агенције за привред-
не регистре, са пословним бројем рачуна 205-255571-
63, који се воде код Комерцијалне банке а.д. Београд, 
покреће се поступак ликвидације.

Разрешава се функције заступника друштва:
Милош Бјеловић из Београда, Пере Велимировића 

66/1/5, ЈМБГ 2312963710053.
За ликвидационог управника друштва именује се:
Милош Бјеловић из Београда, Пере Велимировића 

66/1/5, ЈМБГ 2312963710053.
Пријаве потраживања достављају се на адресу се-

дишта удружења:
Пословно име: Удружењем грађана ДОМИС. 
Седиште: (место) 11090 Београд; (улица) Пере Ве-

лимировића 66/1/5. 
Позивају се повериоци да пријаве своја потражи-

вања према удружењу, најкасније у року од 30 дана, од 
дана објављивања огласа о покретању поступка ликви-
дације на интернет страници регистра привредних су-
бјеката.  22-01007

Економско-трговинска школа „Јован Трајко-
вић”, Зрењанин

Економско-трговинска школа „Јован Трајковић”, 
Зрењанин оглашава поништавање сведочанстава о 

завршеном првом разреду за образовни профил фи-
нансијски администратор дел. број 03-2/487 од 24. јуна 
2020. године,  и то:

1) серијски број 03-240812, које је издала Економ-
ско-трговинска школа „Јован Трајковић” Зрењанин 
(даље: Школа), Скерлићева 2, на име Милош Николић, и 

2) серијски број 03-240796, које је издала Економ-
ско-трговинска школа „Јован Трајковић” Зрењанин 
(даље: Школа), Скерлићева 2, на име Сара Гал.

  22-01317

НЕВАЖЕЋЕ ИСПРАВЕНЕВАЖЕЋЕ ИСПРАВЕ
– ЛИЧНЕ КАРТЕ –

Решењем ПС Палилула број 205.2-1125-21 од 27.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 010297364 издата од 
ПС Палилула на име Бркић Александар, Палилула, Београд. 

01-000001-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-1126-21 од 27.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004688275 издата од 
ПС Палилула на име Миладиновић Драган, Палилула, Београд. 

01-000002-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-1127-21 од 27.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005939128 издата 
од ПС Палилула на име Станојловић Владимир, Палилула, Бео-
град. 01-000003-2022

Решењем ПС Палилула број 205.21128-21 од 27.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 0109025246 издата 
од ПС Палилула на име Веселиновић Кристина, Борча, Београд. 

01-000004-2022
Решењем ПС Палилула број 225.2-1129-21 од 27.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010730287 издата од 
ПС Палилула на име Шкријељ Џејла, Палилула, Београд. 

01-000005-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-1130-21 од 28.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0058711919 издата 
од ПС Палилула на име Марић Александар, Велико село, Бео-
град. 01-000006-2022

Решењем ПС Палилула број 205.2-1131-21 од 28.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 008057299 издата од 
ПС Аранђеловац на име Зорић Весна, Вождовац, Београд. 

01-000007-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-1132-21 од 28.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 1018589276 издата 
од ПС Палилула на име Гвезденовић Драгомир, Вождовац, Бео-
град. 01-000008-2022

Решењем ПС Палилула број 205.2-1133-21 од 28.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 006475259 издата од 
ПС Бабушница на име Стојановић Љубица, Палилула, Београд. 

01-000009-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-1134-21 од 28.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 003553420 издата од 
ПУ Лесковац на име Ајдаревић Мартин, Борча, Београд. 

01-000010-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-1135-21 од 29.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0077634158 издата 
од ПС Палилула на име Јовановић Светлана, Палилула, Београд. 

01-000011-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-1136-21 од 29.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0043666504 издата 
од ПУ Београд на име Почуча Милан, Палилула, Београд. 

01-000012-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-113721 од 29.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 9920960 издата од 
ПС Палилула на име Јаковљевић Владимир, Палилула, Београд. 

01-000013-2022
Решењем ПС Палилула број 205-1-113821 од 30.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004527412 издата од 
ПС Палилула на име Стојанов Јован, Палилула, Београд. 

01-000014-2022
Решењем ПС Палилула број 9260 од 01.11.2021 проглаша-

ва се неважећим лична карта број 010419260 издата од ПУ Бео-
град на име Јанковић Саша, Вождовац, Београд. 01-000015-2022

Решењем ПС Палилула број 205.2-1140-21 од 01.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 010638067 издата од 
ПС Палилула на име Илић Алекса, Палилула, Београд. 

01-000016-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-1141-21 од 11.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0140420418 издата 
од ПС Палилула на име Ђорђевић Драган, Палилула, Београд. 

01-000017-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-1142-21 од 01.12.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010738333 издата од 
ПС Вождовац на име Ружичић Лазар, Стари град, Београд. 

01-000018-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-1413-21 од 02.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 003523817 издата од 
ПС Стари Град на име Божовић Александар, Палилула, Београд. 

01-000019-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-1144-21 од 02.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 011032461 издата од 
ПС Палилула на име Николић Златко, Палилула, Београд. 

01-000020-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-1145-21 од 02.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008559148 издата од 
ПС Гроцка на име Стевић Миодраг, Врчин, Београд. 

01-000021-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-1147-21 од 03.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007232869 издата од 
ПС Палилула на име Марковић Мирослав, Борча, Београд. 

01-000022-2022
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Решењем ПС Палилула број 205.52-1148-21 од 03.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 003502186 издата од 
ПС Чукарица на име Трифуновић Душица, Палилула, Београд. 

01-000023-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-1146-21 од 03.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006701640 издата од 
ПС Палилула на име Раћипи Сеад, Борча, Београд. 01-000024-2022

Решењем ПС Палилула број 205.2-1149-21 од 03.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 101597791 издата од 
ПС Чукарица на име Видић Данило, Чукарица, Београд. 

01-000025-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-1150-21 од 03.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10356479 издата од 
ПС Палилула на име Ћерими Сабахата, Београд, Београд. 

01-000026-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-1151-21 од 03.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0044272247 издата 
од ПС Савски венац на име Павловић Ђорђе, Падинска скела, 
Београд. 01-000027-2022

Решењем ПС Палилула број 205.21153-21 од 04.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 006807644 издата од ПС 
Вождовац на име Кеџа Рада, Палилула, Београд. 01-000028-2022

Решењем ПС Палилула број 205.2-1154-21 од 04.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 10894602 издата од ПС Па-
лилула на име Идризај Жаде, Палилула, Београд. 01-000029-2022

Решењем ПС Палилула број 205.2-1152-21 од 04.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 010845521 издата од ПС 
Палилула на име Јездић Дарко, Палилула, Београд. 01-000030-2022

Решењем ПС Палилула број 205.2-1124-21 од 27.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 011304576 издата од 
ПС Палилула на име Петровић Ана, Палилула, Београд. 

01-000031-2022
Решењем ПИ Борча број 205.2-501-21 од 08.11.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 10981649 издата од ПС Пали-
лула на име Суботић Душан, Борча, Београд. 01-000032-2022

Решењем ПУ Крагујевац број 205-46739-21 од 02.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 10522989 издата од 
ПУ Крагујевац на име Васовић Миона, Крагујевац, Крагујевац. 

01-000033-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 205-46994-21 од 04.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 8795321 издата од ПУ 
Крагујевац на име Радаковић Душица, Крагујевац, Крагујевац. 

01-000034-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 205-4662-21 од 01.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 11004635 издата од 
ПУ Крагујевац на име Глогов Мирсад, Крагујевац, Крагујевац. 

01-000035-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 205-47559-21 од 08.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 4226960 издата од 
ПУ Крагујевац на име Милетић Славко, Крагујевац, Крагујевац. 

01-000036-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 205-47796-21 од 09.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 9539606 издата од 
ПУ Крагујевац на име Ставеновић Ана, Крагујевац, Крагујевац. 

01-000037-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 205-48244-21 од 10.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 11077287 издата од 
ПУ Крагујевац на име Бошковић Бојана, Крагујевац, Крагујевац. 

01-000038-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 205-47246-21 од 06.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 6128324 издата од ПУ 
Крагујевац на име Петровић Татјана, Крагујевац, Крагујевац. 

01-000039-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 205-4826-21 од 06.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 4345608 издата од 
ПУ Крагујевац на име Вукашиновић Немања, Крагујевац, Кра-
гујевац. 01-000040-2022

Решењем ПС Кнић број 205-44644-21-51 од 01.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 012203256 издата од 
ПС Кнић на име Милутиновић Марина, Крагујевац, Крагујевац. 

01-000041-2022
Решењем ПС Мерошина број 008866914 од 28.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00866914 издата од ПС 
Мерошина на име Прокић Слобдан, Горња Расовача, Мерошина. 

01-000042-2022
Решењем ПС Сурдулица број 205-106-21 од 15.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 01116915 издата од 
ПС Сурдулица на име Милановић Миле, Загужање, Сурдулица. 

01-000043-2022
Решењем ПС Аранђеловац број 205-1832221 од 02.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006461481 издата од 
ПС Аранђеловац на име Бошковић Владан, Врбица, Аранђеловац. 

01-000044-2022
Решењем ПС Дољевац број 205-97-21 од 15.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0098101631 издата од 
ПС Дољевац на име Станковић Радица, Пуковац, Дољевац. 

01-000045-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 205-47793-21 од 09.12.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 110829291 издата од 
ПУ Крагујевац на име Шкркић Ратко, Крагујевац, Крагујевац. 

01-000046-2022
Решењем ПУ Приштина број 205-75-21 од 02.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0058637956 издата од 
ПУ Приштина на име Недељковић Милан, Бадовац, Приштина. 

01-000047-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 205-47382-21 од 06.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 8335732 издата од 
ПУ Крагујевац на име Ђорђевић Петар, Крагујевац, Крагујевац. 

01-000048-2022
Решењем ПУ Приштина број 205-77-21 од 10.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00576958 издата од ПУ 
Приштина на име Јовановић Тијана, Грачаница, Приштина. 

01-000049-2022
Решењем ПС Аранђеловац број 205-4545-21 од 25.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 01147787 издата 
од ПС Аранђеловац на име Благојевић Теодора, Аранђеловац, 
Аранђеловац. 01-000050-2022

Решењем ПУ Приштина број 205-76-21 од 05.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 009650908 издата од ПУ 
Приштина на име Живић Лазар, Грачаница, Приштина. 

01-000051-2022
Решењем ПС Аранђеловац број 205-47579-21 од 05.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010351216 издата од 
ПС Аранђеловац на име Поповић Тијана, Аранђеловац, Аранђе-
ловац. 01-000052-2022

Решењем ПС Аранђеловац број 205-4552-21 од 01.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 00742475763 издата 
од ПС Аранђеловац на име Радовић Драган, Аранђеловац, Аран-
ђеловац. 01-000053-2022

Решењем ПУ Београд број 205-1-141-21 од 12.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 005391945 издата од ПУ 
Београд на име Чегањац Саво, Дубрава, Ивањица. 

01-000054-2022
Решењем ПУ Ваљево број 205-48122-21-1 од 10.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0104356037 издата 
од ПУ Ваљево на име Спасојевић Никола, Ваљево, Ваљево. 

01-000055-2022
Решењем ПУ Ваљево број 205-48143-21-1 од 10.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005429395 издата од 
ПУ Ваљево на име Милутиновић Дејан, Дивци, Ваљево. 

01-000056-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 205-47282-21 од 04.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 3532120 издата од 
ПУ Крагујевац на име Наћић Радојица, Крагујевац, Крагујевац. 

01-000057-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 205-46934-21 од 02.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 3596246 издата од ПУ 
Крагујевац на име Анђелковић Добрица, Крагујевац, Крагујевац. 

01-000058-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 205-47791-21 од 01.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 4236122 издата од ПУ 
Крагујевац на име Спасојевић Предраг, Крагујевац, Крагујевац. 

01-000059-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 205-825597-21 од 03.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 7399843 издата од ПУ 
Крагујевац на име Бугарић Десимир, Крагујевац, Крагујевац. 

01-000060-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 205-4726363-21 од 

08.12.2021 проглашава се неважећим лична карта број 665567 
издата од ПУ Крагујевац на име Марић Немања, Крагујевац, 
Крагујевац. 01-000061-2022

Решењем ПУ Крагујевац број 205-46993-21 од 04.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 9871164 издата од ПУ 
Крагујевац на име Станишић Бранко, Крагујевац, Крагујевац. 

01-000062-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 205-37023-21 од 01.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 103135517 издата од 
ПУ Крагујевац на име Јевтовић Зоран, Крагујевац, Крагујевац. 

01-000063-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 205-47018-21 од 04.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 3839102 издата од 
ПУ Крагујевац на име Радосављевић Верица, Крагујевац, Кра-
гујевац. 01-000064-2022

Решењем ПУ Крагујевац број 4523902 од 02.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 45230902 издата од ПУ 
Крагујевац на име Милошевић Ђорђе, Крагујевац, Крагујевац. 

01-000065-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 205-47352-21 од 05.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 5527196 издата од 
ПУ Крагујевац на име Мрђа Драган, Крагујевац, Крагујевац. 

01-000066-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 205-38142-21 од 09.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 107240341 издата од 
ПУ Крагујевац на име Ристић Далибор, Крагујевац, Крагујевац. 

01-000067-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 205-16992-21 од 04.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 6632482 издата од 
ПУ Крагујевац на име Шебек Миљан, Крагујевац, Крагујевац. 

01-000068-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 205-47556-21 од 08.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 5580969 издата од ПУ 
Крагујевац на име Обрадовић Станојла, Крагујевац, Крагујевац. 

01-000069-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 205-47671-21 од 08.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 9494798 издата од 
ПУ Крагујевац на име Јовановић Дејан, Крагујевац, Крагујевац. 

01-000070-2022
Решењем ПС Мерошина број 56-21 од 12.11.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 009199694 издата од ПС 
Мерошина на име Матић Светлана, Падина, Мерошина. 

01-000071-2022
Решењем ПС Бач број 205165-21 од 14.10.2021 проглашава 

се неважећим лична карта број 0075460293 издата од ПС Бач на 
име Вујић Јовица, Бачко Ново Село, Бач. 01-000072-2022

Решењем ПУ Јагодина број 26-4456-21 од 09.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 26662188 издата од ПУ 
Јагодина на име Иванова Енева Еленка, Јагодина, Јагодина. 

01-000073-2022
Решењем ПС Сурдулица број 205-105-21 од 05.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 00989923 издата од 
ПС Сурдулица на име Пешић Светлана, Алакинце, Сурдулица. 

01-000074-2022
Решењем ПС Кула број 205-550-21 од 12.11.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 00324976 издата од ПУ Бео-
град на име Копанић Бојан, Црвенка, Кула. 01-000075-2022

Решењем ПС Кула број 205-551-21 од 12.11.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 008610649 издата од ПС 
Кула на име Жарковић Лепосава, Кула, Кула. 01-000076-2022

Решењем ПС Кула број 13 205-552-21 од 12.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 010356734 издата од ПС 
Кула на име Остојић Војо, Сивац, Кула. 01-000077-2022

Решењем ПС Пландиште број 205-4-59-21 од 10.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 008856636 издата од 
ПС Пландиште на име Ђукић Драгомир, Пландиште, Пландиште. 

01-000078-2022
Решењем ПС Инђија број 205-7-224-21 од 15.11.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 00875298 издата од ПС Инђија 
на име Црномарковић Живко, Инђија, Инђија. 01-000079-2022

Решењем ПС Сокобања број 205-1-119-21 од 15.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 0097179148 издата 
од ПС Сокобања на име Лазаревић Мирјана, Сокобања, Соко 
Бања. 01-000080-2022

Решењем ПС Гроцка број 205.2-477-21 од 28.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 006060315 издата од ПС 
Гроцка на име Величковић Радомир, Калуђерица, Београд. 

01-000081-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1517-2021 од 13.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 5836033 издата од ПС 
Чукарица на име Станисављевић Благица, Чукарица, Београд. 

01-000082-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1521-2021 од 15.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006473388 издата од 
ПС Чукарица на име Симић Мирјана, Чукарица, Београд. 

01-000083-2022
Решењем ПС Врачар број 205.2-1515-21 од 13.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 994274 издата од ПС Вра-
чар на име Стојановић Јелена, Чукарица, Београд. 01-000084-2022

Решењем ПС Чукарица број 205.2-1518-21 од 13.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 109246454 издата од ПС 
Чукарица на име Лукић Јован, Чукарица, Београд. 01-000085-2022

Решењем ПС Чукарица број 205.2-1514-2021 од 12.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 99319595 издата од 
ПС Стари Град на име Фрухвиртх Русић Љиљана, Чукарица, 
Београд. 01-000086-2022

Решењем ПС Чукарица број 205.2-1513-2021 од 12.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 11432161 издата од 
ПС Врачар на име Јанковић Теодора, Вождовац, Београд. 

01-000087-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1512-2021 од 12.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 7807728 издата од ПС 
Чукарица на име Баста Деана, Вождовац, Београд. 01-000088-2022

Решењем ПС Чукарица број 205.2-15111-2021 од 
12.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
010757548 издата од ПС Чукарица на име Петровић Љиљана, 
Рушањ, Београд. 01-000089-2022

Решењем ПС Чукарица број 205.2-1504-2021 од 10.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 11310491 издата од 
ПС Чукарица на име Јаковљевић Лука, Сремчица, Београд. 

01-000090-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-489-21 од 08.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 6863611 издата од 
ПС Чукарица на име Златковић Теодора, Чукарица, Београд. 

01-000091-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1510-2021 од 12.12.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 00893806 издата од 
ПС Савски венац на име Петровић Борка, Чукарица, Београд. 

01-000092-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1506-2021 од 13.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 94764587 издата од 
ПС Чукарица на име Добријевић Милица, Чукарица, Београд. 

01-000093-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1519-2021 од 15.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10566582 издата од 
ПС Чукарица на име Милинковић Момчило, Чукарица, Београд. 

01-000094-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1508-21 од 10.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10566682 издата од 
ПС Чукарица на име Грубљешић Боро, Чукарица, Београд. 

01-000095-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1509-2021 од 10.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10454965 издата од 
ПС Чукарица на име Перић Драган, Сремчица, Београд. 

01-000096-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1499-2021 од 09.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10425356 издата од 
ПС Чукарица на име Јокић Радосав, Лазаревац, Београд. 

01-000097-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1507-2021 од 10.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 3442667 издата од 
ПС Чукарица на име Крстески Јасмина, Чукарица, Београд. 

01-000098-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1498-2021 од 09.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 7759312 издата од 
ПС Чукарица на име Станковић Јагода, Чукарица, Београд. 

01-000099-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1505-2021 од 10.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 77379317 издата од 
ПС Чукарица на име Стаменковић Олга, Чукарица, Београд. 

01-000100-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1496-21 од 09.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 676664 издата од ПС Чука-
рица на име Колић Лидија, Чукарица, Београд. 01-000101-2022

Решењем ПС Чукарица број ПС Чукарица од 10.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 53267456 издата од 
ПС Чукарица на име Милићевић Радосава, Чукарица, Београд. 

01-000102-2022
Решењем ПУ Врање број 205.288/21 од 04.08.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 010116699 издата од ПУ 
Врање на име Јовановић Марко, Врање, Врање. 01-000103-2022

Решењем ПУ Врање број 205-209/21 од 05.08.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 010312243 издата од ПУ Вра-
ње на име Богдановић Вукашин, Врање, Врање. 01-000104-2022

Решењем ПУ Врање број 205-285/21 од 31.07.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 006508395 издата од ПУ 
Врање на име Јањић Миодраг, Врање, Врање. 01-000105-2022
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Решењем ПУ Врање број 205-287/2021 од 04.08.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 007089522 издата од ПУ 
Врање на име Стојиљковић Небојша, Крива Феја, Врање. 

01-000106-2022
Решењем ПУ Врање број 205-286/21 од 03.08.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 008251326 издата од ПУ Вра-
ње на име Станковић Владимир, Врање, Врање. 01-000107-2022

Решењем ПУ Врање број 205-282/21 од 30.07.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 010433858 издата од ПУ 
Врање на име Алексић Милош, Врање, Врање. 01-000108-2022

Решењем ПУ Врање број 205-283//21 од 30.07.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 007343208 издата од ПУ Вра-
ње на име Исаиновић Саманта, Врање, Врање. 01-000109-2022

Решењем ПУ Врање број 205-279/21 од 28.07.2021 проглаша-
ва се неважећим лична карта број 008766525 издата од ПУ Врање 
на име Стевановић Александар, Врање, Врање. 01-000110-2022

Решењем ПУ Врање број 205-277/2021 од 27.07.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 010988356 издата од ПУ 
Врање на име Нешић Миодраг, Врање, Врање. 01-000111-2022

Решењем ПУ Врање број 205-275/21 од 26.07.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 009382002 издата од ПУ Вра-
ње на име Стефановић Слађана, Врање, Врање. 01-000112-2022

Решењем ПУ Врање број 205-280/2021 од 28.07.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 003449983 издата од ПУ Вра-
ње на име Стојковић Илић Наташа, Врање, Врање. 01-000113-2022

Решењем ПУ Врање број 205-278/21 од 27.07.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 007960019 издата од ПУ 
Врање на име Николић Маја, Вртогош, Врање. 01-000114-2022

Решењем ПУ Врање број 205-242/21 од 07.07.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 007613844 издата од ПУ Вра-
ње на име Костић  Стојан, Смиљевић, Врање. 01-000115-2022

Решењем ПУ Врање број 205-289/21 од 05.08.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 008263526 издата од ПУ 
Врање на име Милошевић Радован, Обличка Сена, Врање. 

01-000116-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1493-2021 од 09.12.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010580373 издата од 
ПС Чукарица на име Цветковић Ана, Палилула, Београд. 

01-000117-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1497-21 од 09.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007718368 издата од 
ПС Чукарица на име Николић Александра, Чукарица, Београд. 

01-000118-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-14941-21 од 09.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0018036347 издата 
од ПС Чукарица на име Фетовски Анди, Сремчица, Београд. 

01-000119-2022
Решењем ПС Стари Град број 205.2-1478/2021 од 

05.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 9062474 
издата од ПС Стари Град на име Алемпијевић Лука, Београд, 
Београд. 01-000120-2022

Решењем ПС Чукарица број 205.2-1497-2021 од 09.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 006402584 издата од 
ПС Чукарица на име Чичковић Александар, Чукарица, Београд. 

01-000121-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1482-2021 од 08.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 7202506 издата од 
ПС Чукарица на име Петровић Мира, Сремчица, Београд. 

01-000122-2022
Решењем ПС Обреновац број 205.2-1492-21 од 08.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 61143454 издата од 
ПС Обреновац на име Петровић Јелена, Чукарица, Београд. 

01-000123-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1495-21 од 09.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006344862 издата од 
ПС Раковица на име Ђорић Стојадин, Чукарица, Београд. 

01-000124-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1487/21 од 08.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007285407 издата од 
ПС Чукарица на име Николић Слађана, Чукарица, Београд. 

01-000125-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1481-2021 од 08.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 3401114 издата од 
ПС Чукарица на име Петровић Игор, Чукарица, Београд. 

01-000126-2022
Решењем ПС Мајданпек број 205-766-2021 од 10.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 4227835 издата од 
ПС Мајданпек на име Абдурахмановић Давор, Доњи Милано-
вац, Мајданпек. 01-000127-2022

Решењем ПС Мајданпек број 205-774-2021 од 15.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 88095656 издата од ПС 
Мајданпек на име Новаковић Александар, Мајданпек, Мајданпек. 

01-000128-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1524-2021 од 15.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 3411526 издата од 
ПС Савски венац на име Петровић Павла, Умка, Београд. 

01-000129-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1501/2021 од 10.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 8960328 издата од 
ПС Чукарица на име Стојкановић Ђуро, Чукарица, Београд. 

01-000130-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1502-2021 од 10.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 5275023 издата од 
ПС Чукарица на име Трифуновић Миланка, Чукарица, Београд. 

01-000131-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1500-2021 од 10.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 6696097 издата од 
ПС Чукарица на име Трифуновић Мила, Чукарица, Београд. 

01-000132-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1506-2021 од 10.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004731871 издата од 
ПС Чукарица на име Стојановић Јелена, Чукарица, Београд. 

01-000133-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1526-21 од 16.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004920362 издата од 
ПС Раковица на име Гвозденовић Владан, Чукарица, Београд. 

01-000134-2022

Решењем ПС Чукарица број 205.2-1522-2021 од 15.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 105587574 издата од 
ПУ Чукарица на име Бојовић Сара, Чукарица, Београд. 

01-000135-2022
Решењем ПС Дољевац број 205-98-21 од 16.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0085528569 издата од 
ПС Дољевац на име Стевановић Небојша, Пуковац, Дољевац. 

01-000136-2022
Решењем ПУ Краљево број 205-6-666-2021 од 05.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007502137 издата од 
ПУ Краљево на име Тимотијевић Ивана, Краљево, Краљево. 

01-000137-2022
Решењем ПУ Краљево број 205-63-659-2021 од 04.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010659549 издата од 
ПУ Краљево на име Вујичић Небојша, Краљево, Краљево. 

01-000138-2022
Решењем ПУ Краљево број 205-6-656-2021 од 04.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0040270273 издата 
од ПУ Краљево на име Јоковић Надежда, Краљево, Краљево. 

01-000139-2022
Решењем ПУ Краљево број 205-6-657-2021 од 04.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009090265 издата од 
ПУ Краљево на име Илић Драгица, Краљево, Краљево. 

01-000140-2022
Решењем ПУ Краљево број 205-6-658-2021 од 04.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010211393 издата од 
ПУ Краљево на име Прибичевић Урош, Краљево, Краљево. 

01-000141-2022
Решењем ПУ Краљево број 01003523658 од 03.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010053958 издата од 
ПУ Краљево на име Стевовић Лука, Краљево, Краљево. 

01-000142-2022
Решењем ПУ Краљево број 2056-642-2021 од 04.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 003522857 издата од ПУ 
Краљево на име Видић Новица, Крњина, Исток. 01-000143-2022

Решењем ПУ Краљево број 205-6-663-2021 од 05.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 010640465 издата од 
ПУ Краљево на име Кастратовић Владимир, Адрани, Краљево. 

01-000144-2022
Решењем ПУ Краљево број 205-6-678-2021 од 12.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005957208 издата од 
ПУ Краљево на име Маричић Милица, Краљево, Краљево. 

01-000145-2022
Решењем ПУ Ужице број 205-6-388-21 од 11.11.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 005260675 издата од ПУ Ужи-
це на име Лазовић Момчило, Краљево, Ужице. 01-000146-2022

Решењем ПУ Ужице број 205-6-389-21 од 12.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 007395815 издата од ПУ 
Ужице на име Ђоковић Тикомир, Дубоко, Ужице. 01-000147-2022

Решењем ПУ Ужице број 205-6-390-21 од 12.11.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 004966885 издата од ПУ Ужи-
це на име Дуковић Миломирка, Ужице, Ужице. 01-000148-2022

Решењем ПУ Ужице број 205-6-372-21 од 27.09.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 007260760 издата од ПУ 
Ужице на име Петровић Раја, Равни, Ужице. 01-000149-2022

Решењем ПУ Ужице број 205-6-392-21 од 13.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 010289865 издата од ПУ 
Ужице на име Љубојевић Стеван, Ужице, Ужице. 01-000150-2022

Решењем ПУ Ужице број 205--391-21 од 13.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 006499226 издата од ПУ 
Ужице на име Савић Љубинко, Ужице, Ужице. 01-000151-2022

Решењем ПУ Ужице број 205-6-414-21 од 25.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 011456869 издата од ПУ 
Ужице на име Милекић Драган, Ужице, Ужице. 01-000152-2022

Решењем ПУ Ужице број 205-6-409-21 од 22.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 009987838 издата од ПУ 
Ужице на име Бакић Тамара, Ужице, Ужице. 01-000153-2022

Решењем ПУ Ужице број 205-401-21 од 19.11.2021 проглаша-
ва се неважећим лична карта број 0051548025 издата од ПУ Ужице 
на име Марић Небојша, Мокра Гора, Ужице. 01-000154-2022

Решењем ПУ Ужице број 205-6-4104-21 од 20.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 0089138955 издата од ПУ 
Ужице на име Ђурић Марјана, Ужице, Ужице. 01-000155-2022

Решењем ПУ Ужице број 205-6-402-21 од 19.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 009218831 издата од ПУ 
Ужице на име Станић Никола, Ужице, Ужице. 01-000156-2022

Решењем ПУ Ужице број 205-6-403-21 од 20.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 011161231 издата од ПУ 
Ужице на име Милићевић Урош, Ужице, Ужице. 01-000157-2022

Решењем ПУ Ужице број 205-6-413-21 од 25.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 008419304 издата од ПУ 
Ужице на име Миловановић Нада, Ужице, Ужице. 01-000158-2022

Решењем ПУ Ужице број 205-6-408/21 од 21.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 0037143041 издата од ПУ 
Ужице на име Турунчић Ружица, Ужице, Ужице. 01-000159-2022

Решењем ПУ Ужице број 205-6-363-21 од 21.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 007159959 издата од ПУ 
Ужице на име Мурић Милорад, Трнава, Ужице. 01-000160-2022

Решењем ПУ Ужице број 2056-400-21 од 17.09.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 007378334 издата од ПУ Ужи-
це на име Марјановић Драгана, Ужице, Ужице. 01-000161-2022

Решењем ПУ Ужице број 2056-406-21 од 21.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 009906525 издата од ПУ 
Ужице на име Дрндаревић Бојан, Ужице, Ужице. 01-000162-2022

Решењем ПУ Ужице број 205-6-416-21 од 26.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 005345587 издата од ПУ 
Ужице на име Биберовић Надежда, Ужице, Ужице. 01-000163-2022

Решењем ПУ Ужице број 205-417-21 од 26.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 003883282 издата од ПУ 
Ужице на име Зорзић Биљана, Ужице, Ужице. 01-000164-2022

Решењем ПС Лазаревац број 205.4-388 од 12.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 2008471922 издата од ПС 
Лазаревац на име Степановић Смиљана, Медошевац, Лазаревац. 

01-000165-2022
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-389 од 12.11.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 00599667 издата од ПС Љиг на 
име Новаковић Срећко, Лазаревац, Лазаревац. 01-000166-2022

Решењем ПС Лазаревац број 205.4-387 од 12.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 010480005 издата од ПС 
Лазаревац на име Ивковић Дејан, Лазаревац, Лазаревац. 

01-000167-2022
Решењем ПС Гроцка број 205.2-546-21 од 30.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00565849 издата од ПС 
Звездара на име Тодоровић Живадинка, Калуђерица, Београд. 

01-000168-2022
Решењем ПС Гроцка број 205.2-542-2021 од 28.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 205.2-542-2021 изда-
та од ПС Звездара на име Петровић Алекса, Звездара, Београд. 

01-000169-2022
Решењем ПС Гроцка број 205.2-541-2021 од 27.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 10822492 издата од ПС 
Гроцка на име Пантић Душан, Винча, Београд. 01-000170-2022

Решењем ПС Гроцка број 205.2-538-2021 од 26.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 005998782 издата од ПС 
Гроцка на име Биочанин Ратко, Гроцка, Београд. 01-000171-2022

Решењем ПС Гроцка број 205-2-530-21 од 21.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 004197029 издата од ПС Гроц-
ка на име Алексов Ирена, Калуђерица, Београд. 01-000172-2022

Решењем ПС Гроцка број 205.2-528-21 од 20.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 010921307 издата од ПС 
Гроцка на име Манџић Уна, Калуђерица, Београд. 01-000173-2022

Решењем ПС Гроцка број 205.2-527-21 од 20.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 10192049007 издата од 
ПС Вождовац на име Илић Виктор, Калуђерица, Београд. 

01-000174-2022
Решењем ПС Гроцка број 205.2-523-21 од 19.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 01175012 издата од ПС Гроц-
ка на име Ђорић Вукашин, Калуђерица, Београд. 01-000175-2022

Решењем ПС Гроцка број 205.2-522-21 од 18.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 008776648 издата од ПС 
Звездара на име Калинић Загорка, Калуђерица, Београд. 

01-000176-2022
Решењем ПС Гроцка број 205.2-517-21 од 14.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 007130973 издата од ПС 
Гроцка на име Благојевић Богдан, Калуђерица, Београд. 

01-000177-2022
Решењем ПС Гроцка број 205.2-518-21 од 13.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 010028705 издата од ПС Зве-
здара на име Антић Јованка, Палилула, Београд. 01-000178-2022

Решењем ПС Гроцка број 205.2-516-21 од 13.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 007886590 издата од ПС 
Гроцка на име Стојковић Миленка, Калуђерица, Београд. 

01-000179-2022
Решењем ПС Гроцка број 205.2-509-2021 од 11.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0113065095 издата 
од ПС Гроцка на име Баралић Марко, Приштина, Приштина. 

01-000180-2022
Решењем ПС Гроцка број 205.2-507-21 од 11.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 006312577 издата од ПС Гроц-
ка на име Илић Љиљана, Калуђерица, Београд. 01-000181-2022

Решењем ПС Гроцка број 205-2-505-2021 од 09.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 01204399 издата од 
ПС Гроцка на име Мелентијевић Невена, Калуђерица, Београд. 

01-000182-2022
Решењем ПС Гроцка број 205.2-504-2021 од 08.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005067224 издата од 
ПС Гроцка на име Папић Милан, Калуђерица, Београд. 

01-000183-2022
Решењем ПС Гроцка број 205.2-502-21 од 07.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 008648305 издата од ПС 
Гроцка на име Станисављевић Николина, Ритопек, Београд. 

01-000184-2022
Решењем ПС Гроцка број 205.2-499-21 од 06.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 006861093 издата од ПС 
Гроцка на име Нешић Марко, Винча, Београд. 01-000185-2022

Решењем ПС Гроцка број 205.2-498/21 од 06.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 005466805 издата од ПС 
Гроцка на име Мићић Зоран, Гроцка, Београд. 01-000186-2022

Решењем ПС Гроцка број 205.2-494-21 од 05.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 00481109 издата од ПС Гроц-
ка на име Мосић Славица, Калуђерица, Београд. 01-000187-2022

Решењем ПС Гроцка број 205.2-493-2021 од 03.12.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 004820615 издата од 
ПС Раковица на име Јанићијевић Захарије, Раковица, Београд. 

01-000188-2022
Решењем ПС Гроцка број 205.2-490-21 од 02.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 006885753 издата од ПС 
Гроцка на име Денић Срђан, Лештане, Београд. 01-000189-2022

Решењем ПС Гроцка број 205.2-489-2021 од 01.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 0039200106 издата 
од ПС Звездара на име Станковић Жељко, Гроцка, Београд. 

01-000190-2022
Решењем ПС Гроцка број 205.2-486 од 30.11.2021 проглаша-

ва се неважећим лична карта број 0108000116 издата од ПС Гроцка 
на име Стојиљковић Јован, Гроцка, Београд. 01-000191-2022

Решењем ПС Гроцка број 205.2-485-21 од 29.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 00783291 издата од ПС 
Гроцка на име Константиновић Небојша, Калуђерица, Београд. 

01-000192-2022
Решењем ПС Гроцка број 205.2-484-21 од 29.09.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 009370353 издата од ПС Гроц-
ка на име Симић Томислав, Звездара, Београд. 01-000193-2022

Решењем ПС Гроцка број 205.2-482-21 од 29.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 0060602910 издата од 
ПС Гроцка на име Пешић Слађана, Калуђерица, Београд. 

01-000194-2022
Решењем ПС Гроцка број 205.2-480-2021 од 28.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009804087 издата од ПС 
Гроцка на име Јевтић Јован, Лештане, Београд. 01-000195-2022

Решењем ПС Стари Град број 205.2-867-21 од 04.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 00741051 издата од 
ПС Стари Град на име Мијатовић Рајко, Стари град, Београд. 

01-000196-2022
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Решењем ПС Стари Град број 205.2-875-21 од 08.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 01034056 издата од 
ПС Стари Град на име Крстић Илија, Стари град, Београд. 

01-000197-2022
Решењем ПС Стари Град број 205.2-872-21 од 05.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010307418 издата од ПУ 
Београд на име Убовић Виктор, Земун, Београд. 01-000198-2022

Решењем ПС Стари Град број 205.2-870-21 од 05.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 007764622 издата од ПС 
Нови Београд на име Гашовић Здравко, Нови Београд, Београд. 

01-000199-2022
Решењем ПС Стари Град број 205.2-871-21 од 05.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0068419669 издата 
од ПС Стари Град на име Стоилов Јасмина, Палилула, Београд. 

01-000200-2022
Решењем ПС Стари Град број 205.2-868-21 од 04.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 00345858 издата од 
ПС Палилула на име Салзберегер Игор, Стари град, Београд. 

01-000201-2022
Решењем ПС Стари Град број 205.2-866-21 од 04.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008638511 издата од 
ПУ Београд на име Ђоковић Момчило, Звездара, Београд. 

01-000202-2022
Решењем ПС Стари Град број 205.2-864-21 од 03.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0101748773 издата од 
ПС Стари Град на име Стојановић Дамјан, Стари град, Београд. 

01-000203-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1491-2021 од 08.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 5056555 издата од 
ПС Чукарица на име Танасковић Липовац Марина, Чукарица, 
Београд. 01-000204-2022

Решењем ПС Чукарица број 205.2-1486-21 од 08.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 004920959 издата од 
ПС Чукарица на име Ђурић Славка, Нови Београд, Београд. 

01-000205-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1483-21 од 08.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009075055 издата од 
ПС Чукарица на име Кузмановић Љиљана, Чукарица, Београд. 

01-000206-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1488-21 од 08.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009469954 издата од 
ПС Чукарица на име Илић Митра, Чукарица, Београд. 

01-000207-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1476-2021 од 05.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007668631 издата од 
ПС Трстеник на име Радовић Оливера, Чукарица, Београд. 

01-000208-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1490-2021 од 08.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 4245662 издата од 
ПС Чукарица на име Огњановић Саша, Чукарица, Београд. 

01-000209-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1471-2021 од 05.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 40920060 издата од 
ПС Чукарица на име Радусин Драгана, Сремчица, Београд. 

01-000210-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1480-2021 од 06.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10869442 издата од 
ПС Чукарица на име Павловић Јана, Чукарица, Београд. 

01-000211-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1485-2021 од 08.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009831260 издата од 
ПС Чукарица на име Лазаревић Добрила, Чукарица, Београд. 

01-000212-2022
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1484-2021 од 08.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004331831 издата од 
ПС Чукарица на име Влајић Зоран, Чукарица, Београд. 

01-000213-2022
Решењем ПУ Косовска Митровица број 205-168 од 

04.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
009293634 издата од ПУ Косовска Митровица на име Јанићије-
вић Душан, Звечан, Звечан. 01-000214-2022

Решењем ПУ Косовска Митровица број 2085-169 од 
14.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 006474621 
издата од ПУ Косовска Митровица на име Димкић Зорица, Косов-
ска Митровица, Косовска Митровица. 01-000215-2022

Решењем ПУ Косовска Митровица број 205-170-2021 од 
19.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 010999066 
издата од ПУ Косовска Митровица на име Лекић Мирјана, Косов-
ска Митровица, Косовска Митровица. 01-000216-2022

Решењем ПУ Панчево број 205-832-21 од 12.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 03435669 издата од ПУ 
Панчево на име Башчаревић Александра, Панчево, Панчево. 

01-000217-2022
Решењем ПУ Панчево број 205-853-21 од 12.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 005330339 издата од ПУ 
Панчево на име Фолћан Дањо, Панчево, Панчево. 01-000218-2022

Решењем ПУ Панчево број 205-829-21 од 10.11.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 010096621 издата од ПУ Пан-
чево на име Јовановић Софија, Панчево, Панчево. 01-000219-2022

Решењем ПУ Панчево број 205-829-21 од 10.11.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 010096621 издата од ПУ Пан-
чево на име Јовановић Софија, Панчево, Панчево. 01-000220-2022

Решењем ПУ Панчево број 205-828-21 од 10.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 007890800418 издата од 
ПУ Панчево на име Ристовска Марица, Панчево, Панчево. 

01-000221-2022
Решењем ПУ Панчево број 205-827-21 од 10.11.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 007214452 издата од ПУ Пан-
чево на име Јусеинов Срђан, Панчево, Панчево. 01-000222-2022

Решењем ПУ Панчево број 205-825-21 од 09.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 011408807 издата од ПУ 
Панчево на име Шмит Ружица, Панчево, Панчево. 01-000223-2022

Решењем ПУ Панчево број 205-815-21 од 05.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 0105114233 издата од 
ПУ Панчево на име Дисић Александар, Панчево, Панчево. 

01-000224-2022

Решењем ПУ Панчево број 205-824-21 од 09.11.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 007338287 издата од ПУ Пан-
чево на име Љубичић Никола, Панчево, Панчево. 01-000225-2022

Решењем ПС Стари Град број 205.2-869-21 од 05.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 00901101510 издата од 
ПС Стари Град на име Павловић Бориславка, Врчин, Београд. 

01-000226-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-1155-21 од 04.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 57269896 издата од ПУ 
Лесковац на име Додић Зоран, Палилула, Београд. 01-000227-2022

Решењем ПС Палилула број 205.2-1156-21 од 04.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 00898488 издата од 
ПС Звездара на име Вучинић Славица, Палилула, Београд. 

01-000228-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-1158-21 од 05.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0105545631 издата 
од ПС Палилула на име Симић Ивана, Падинска скела, Београд. 

01-000229-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-1157-21 од 05.12.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010877088 издата од ПС 
Палилула на име Хоџић Мурат, Београд, Београд. 01-000230-2022

Решењем ПС Палилула број 205.2-1159-21 од 05.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 011093214 издата од 
ПС Палилула на име Грбић Спасинка, Палилула, Београд. 

01-000231-2022
Решењем ПС Палилула број 205-2-1160-21 од 06.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010915866 издата од 
ПС Палилула на име Вукојевић Филип, Палилула, Београд. 

01-000232-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-502-21 од 08.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009918793 издата од 
ПС Палилула на име Петрић Снежана, Палилула, Београд. 

01-000233-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-1-503-21 од 08.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 003390756 издата од 
ПС Палилула на име Дурковић Бељић, Палилула, Београд. 

01-000234-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-1-496-21 од 05.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 00799208 издата од 
ПС Палилула на име Јовановић Благоје, Палилула, Београд. 

01-000235-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-492-21 од 02.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 94816 издата од ПС Пали-
лула на име Алнес Кадри, Палилула, Београд. 01-000236-2022

Решењем ПС Палилула број 205.2-498/21 од 06.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 10252970 издата од ПС 
Палилула на име Емрах Гаши, Палилула, Београд. 01-000237-2022

Решењем ПС Палилула број 205.2-499-21 од 06.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 01048376 издата од 
ПС Палилула на име Стоилковић Небојша, Палилула, Београд. 

01-000238-2022
Решењем ПС Палилула број 453-21 од 11.08.2021 проглашава 

се неважећим лична карта број 010326246 издата од ПС Палилула 
на име Стефановић Јованка, Борча, Београд. 01-000239-2022

Решењем ПС Палилула број 205.2-487-21 од 01.12.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 00427041 издата од 
ПС Палилула на име Чупић Јадранка, Палилула, Београд. 

01-000240-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-486-21 од 30.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0056555301 издата 
од ПС Палилула на име Себастијан Далип, Палилула, Београд. 

01-000241-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-482-21 од 27.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009867842 издата од ПС 
Палилула на име Рајковић Јордан, Борча, Београд. 01-000242-2022

Решењем ПС Палилула број 205.2-480-21 од 26.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 007385016 издата од ПС 
Палилула на име Малкоч Тамара, Борча, Београд. 01-000243-2022

Решењем ПС Палилула број 205.2-1-493-21 од 03.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 010928747 издата од 
ПС Палилула на име Месарић Немања, Палилула, Београд. 

01-000244-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-492-21 од 02.12.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 10139810 издата од ПС Па-
лилула на име Јевтић Јелена, Палилула, Београд. 01-000245-2022

Решењем ПУ Смедерево број 205-1649-21 од 04.12.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 007683671 издата од 
ПУ Смедерево на име Живковић Милош, Удовице, Смедерево. 

01-000246-2022
Решењем ПУ Смедерево број 205-1626-21 од 01.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010469166 издата од 
ПУ Смедерево на име Стокић Марко, Смедерево, Смедерево. 

01-000247-2022
Решењем ПУ Смедерево број 205-1681 од 09.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 008800382 издата од ПУ 
Смедерево на име Бајчић Драгољуб, Смедерево, Смедерево. 

01-000248-2022
Решењем ПУ Смедерево број 205-1644 од 03.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009879302 издата од ПУ 
Смедерево на име Костић Мирослав, Смедерево, Смедерево. 

01-000249-2022
Решењем ПУ Смедерево број 205-1627-21 од 01.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0103870974 издата 
од ПУ Смедерево на име Гајић Драгина, Смедерево, Смедерево. 

01-000250-2022
Решењем ПУ Смедерево број 205-1606 од 26.12.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 205-1606 издата од ПУ 
Смедерево на име Марковић Милан, Смедерево, Смедерево. 

01-000251-2022
Решењем ПУ Смедерево број 205-1610/21 од 27.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 01045749 издата од 
ПУ Смедерево на име Чолић Добрила, Михајловац, Смедерево. 

01-000252-2022
Решењем ПУ Смедерево број 205-1673 од 08.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 004663572 издата од ПУ 
Смедерево на име Јаковљевић Ина, Радинац, Смедерево. 

01-000253-2022

Решењем ПУ Смедерево број 205-1653 од 04.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 005220133 издата од ПУ 
Смедерево на име Јовановић Душан, Мало Орашје, Смедерево. 

01-000254-2022
Решењем ПУ Смедерево број 205-1435-21 од 05.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 00958959 издата од 
ПУ Смедерево на име Јеремић Милица, Михајловац, Смедерево. 

01-000255-2022
Решењем ПУ Смедерево број 205-163-21 од 06.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0098505565 издата 
од ПУ Смедерево на име Ћирковић Љубодраг, Смедерево, Сме-
дерево. 01-000256-2022

Решењем ПУ Смедерево број 205-1638-21 од 05.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 009203809 издата од 
ПУ Смедерево на име Јовановић Росанда, Смедерево, Смедерево. 

01-000257-2022
Решењем ПУ Смедерево број 205-1639-21 од 01.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0052871772 издата од ПУ 
Смедерево на име Веселиновић Владан, Скобаљ, Смедерево. 

01-000258-2022
Решењем ПУ Смедерево број 79232 од 12.11.2021 проглаша-

ва се неважећим лична карта број 011077993 издата од ПУ Смеде-
рево на име Милосављевић Веселин, Смедерево, Смедерево. 

01-000259-2022
Решењем ПС Савски венац број 205.2-791/21 од 05.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 00842788 издата од 
ПС Савски венац на име Томић Немања, Нови Београд, Београд. 

01-000260-2022
Решењем ПС Савски венац број 205.2-790-21 од 05.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009322985 издата од 
ПС Савски венац на име Думбовић Владимир, Савски венац, 
Београд. 01-000261-2022

Решењем ПС Савски венац број 205.2-789-21 од 05.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 007012908 издата од 
ПС Савски венац на име Ранисављевић Дејан, Земун, Београд. 

01-000262-2022
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-385 од 10.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 008733665 издата од ПС 
Лазаревац на име Стефановић Марија, Стубица, Лазаревац. 

01-000263-2022
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-386 од 10.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 006863452 издата од ПС 
Лазаревац на име Мирковић Драган, Велики Црљени, Лазаревац. 

01-000264-2022
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-384 од 09.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 004931322 издата од ПС 
Лазаревац на име Радосављевић Милан, Соколово, Лазаревац. 

01-000265-2022
Решењем ПУ Лесковац број 205-2803-21 од 18.09.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 9922488 издата од ПУ Ле-
сковац на име Демић Јаворка, Лесковац, Лесковац. 01-000266-2022

Решењем ПС Параћин број 205-1238-21 од 03.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 0063700059 издата од 
ПС Параћин на име Милорадовић Божин, Параћин, Параћин. 

01-000267-2022
Решењем ПС Параћин број 205-1182-21 од 29.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 004934814 издата од ПС 
Параћин на име Жарковић Далибор, Трешњевица, Параћин. 

01-000268-2022
Решењем ПС Параћин број 205-1207-21 од 01.11.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 009558451 издата од ПС Пара-
ћин на име Ристић Љубомир, Извор, Параћин. 01-000269-2022

Решењем ПС Барајево број 266 од 05.11.2021 проглашава 
се неважећим лична карта број 010862094 издата од ПС Барајево 
на име Благојевић Зоран, Мељак, Барајево. 01-000270-2022

Решењем ПС Барајево број 267 од 09.11.2021 проглашава 
се неважећим лична карта број 005074965051 издата од ПС Ба-
рајево на име Илић Јелена, Гунцати, Барајево. 01-000271-2022

Решењем ПС Сокобања број 205-15-120-21 од 15.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 0011037848 издата од 
ПС Сокобања на име Трифуновић Никола, Читлук, Соко Бања. 

01-000272-2022
Решењем ПУ Лесковац број 88758560 од 29.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 8875860 издата од ПУ 
Лесковац на име Стаменковић Божидар, Радоњица, Лесковац. 

01-000273-2022
Решењем ПУ Лесковац број 205-3814-21 од 12.12.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 7999443 издата од 
ПУ Лесковац на име Јумеровић Махмут, Лесковац, Лесковац. 

01-000274-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 2085-46570-21 од 02.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 078574 издата од ПУ 
Крагујевац на име Марковић Стефан, Крагујевац, Крагујевац. 

01-000275-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 205-46302-21 од 29.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 4358063 издата од 
ПУ Крагујевац на име Катанић Ивана, Лужнице, Крагујевац. 

01-000276-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 205-48160-21 од 10.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 3611301 издата од 
ПС Тутин на име Белоица Раица, Крагујевац, Крагујевац. 

01-000277-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 205-47798-21 од 09.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 7972130 издата од 
ПУ Краљево на име Пешић Драган, Крагујевац, Крагујевац. 

01-000278-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 205-48057-21 од 10.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 448605 издата од ПУ 
Крагујевац на име Стојанов Никола, Крагујевац, Крагујевац. 

01-000279-2022
Решењем ПС Кнић број 205-4812-21-55 од 01.12.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 205-8126-21-55 издата 
од ПУ Крагујевац на име Биорац Срђан, Борач, Крагујевац. 01-
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Решењем ПУ Крагујевац број 205-12097-21 од 24.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10262625 издата од ПУ 
Крагујевац на име Симеуновић Стефан, Крагујевац, Крагујевац. 

01-000281-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 205-4360-21 од 29.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 11019892 издата од ПУ 
Крагујевац на име Пумпаловић Слађана, Цетојевац, Крагујевац. 

01-000282-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 205-47291-21 од 06.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 11065656 издата од 
ПУ Крагујевац на име Булатовић Јован, Крагујевац, Крагујевац. 

01-000283-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 205-46901-21 од 03.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 4616378 издата од ПУ 
Крагујевац на име Урошевић Марија, Крагујевац, Крагујевац. 

01-000284-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 205-496210-21 од 28.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 45777975 издата од 
ПУ Крагујевац на име Тошић Драгана, Крагујевац, Крагујевац. 

01-000285-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 205-40745-21 од 29.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 5047966 издата од 
ПУ Крагујевац на име Крњајић Милка, Крагујевац, Крагујевац. 

01-000286-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 205-46628-21 од 01.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 11015963 издата од 
ПУ Крагујевац на име Глогов Есма, Крагујевац, Крагујевац. 

01-000287-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 205-46181-21 од 28.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 3819121 издата од ПУ 
Крагујевац на име Кокаловић Јасмина, Крагујевац, Крагујевац. 

01-000288-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 205-46215-21 од 28.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 9971880 издата од 
ПУ Крагујевац на име Савић Станко, Драча, Крагујевац. 

01-000289-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 205-46213-21 од 28.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 98011490 издата од 
ПУ Крагујевац на име Ђорђевић Слоб, Крагујевац, Крагујевац. 

01-000290-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 205-47300-21 од 04.12.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 6736046 издата од 
ПУ Крагујевац на име Илић Андријана, Крагујевац, Крагујевац. 

01-000291-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 205-4359-21 од 29.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 58149631 издата од 
ПУ Крагујевац на име Ћериман Милан, Крагујевац, Крагујевац. 

01-000292-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 205-76769-521 од 02.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10036905 издата од 
ПУ Крагујевац на име Лаловић Нада, Крагујевац, Крагујевац. 

01-000293-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 205-47794-21 од 09.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 1078702 издата од 
ПУ Крагујевац на име Васић Љиљана, Крагујевац, Крагујевац. 

01-000294-2022
Решењем ПУ Крагујевац број 205-46730-21 од 02.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10789290 издата од 
ПУ Крагујевац на име Пејовић Раде, Голочело, Крагујевац. 

01-000295-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-547/2021 од 12.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0010862887 издата од 
ПУ Крушевац на име Петровски Алекса, Крушевац, Крушевац. 

01-000296-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-458/2021 од 08.07.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004217549 издата од 
ПУ Крушевац на име Томић Евица, Крушевац, Крушевац. 

01-000297-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-530/2021 од 05.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004449145 издата од 
ПУ Крушевац на име Милетић Оља, Крушевац, Крушевац. 

01-000298-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-564/2021 од 18.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010299273 издата од 
ПУ Крушевац на име Спајић Душан, Крушевац, Крушевац. 

01-000299-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-542/2021 од 10.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007638886 издата од 
ПУ Крушевац на име Доменик Мишел, Крушевац, Крушевац. 

01-000300-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-604/2021 од 01.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 3560039 издата од 
ПУ Крушевац на име Тодоровић Новица, Крушевац, Крушевац. 

01-000301-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-602/2021 од 31.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 6464712 издата од 
ПУ Крушевац на име Милићевић Петар, Буковица, Крушевац. 

01-000302-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-523/2021 од 02.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009076729 издата од 
ПУ Крушевац на име Љушић Филип, Крушевац, Крушевац. 

01-000303-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-532/2021 од 06.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 3400188 издата од 
ПУ Крушевац на име Тазић Немања, Крушевац, Крушевац. 

01-000304-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-536/2021 од 07.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008058363 издата од 
ПУ Крушевац на име Перовић Драгана, Крушевац, Крушевац. 

01-000305-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-539/2021 од 20.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008809396 издата од 
ПУ Крушевац на име Марковић Слободан, Крушевац, Крушевац. 

01-000306-2022

Решењем ПУ Крушевац број 205-6-542/2021 од 11.08.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 009142445 издата од ПУ 
Крушевац на име Михајловић Славољуб, Крушевац, Крушевац. 

01-000307-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-540/2021 од 10.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004534485 издата од 
ПУ Крушевац на име Јаковљевић Ненад, Крушевац, Крушевац. 

01-000308-2022
Решењем ПС Кањижа број 205-52-112-21 од 05.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008054852 издата од 
ПС Кањижа на име Шкрињар Ибоља, Трешњевац, Кањижа. 

01-000309-2022
Решењем ПС Кањижа број 205-52-114-21 од 09.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004150353 издата од 
ПС Кањижа на име Видовић Милош, Кањижа, Кањижа. 

01-000310-2022
Решењем ПС Димитроврад број 205-793-21 од 04.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008913052 издата од ПС 
Димитроврад на име Кирил Тодоров, Скрвеница, Димитровград. 

01-000311-2022
Решењем ПУ Шабац број 2051-2113-652 од 05.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 004511125 издата од ПУ 
Шабац на име Павловић Светлана, Шабац, Шабац. 01-000312-2022

Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-647 од 04.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 01438904 издата од 
ПУ Шабац на име Радаковић Александар, Шабац, Шабац. 

01-000313-2022
Решењем ПС Беочин број 205-2-76-21 од 08.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009953761 издата од ПС 
Беочин на име Вик Негосава, Черевић, Беочин. 01-000314-2022

Решењем ПУ Панчево број 2054-823-21 од 08.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 0041830305 издата од ПУ 
Панчево на име Краљ Данијела, Панчево, Панчево. 01-000315-2022

Решењем ПУ Панчево број 205-821-21 од 08.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 0108103021 издата од ПУ 
Панчево на име Пау Марин, Панчево, Панчево. 01-000316-2022

Решењем ПУ Панчево број 205-822-21 од 08.11.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 0114085115 издата од ПУ Пан-
чево на име Рапајић Радојка, Панчево, Панчево. 01-000317-2022

Решењем ПУ Панчево број 205-820-21 од 08.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 0113787833 издата од ПУ 
Панчево на име Николић Ружа, Панчево, Панчево. 01-000318-2022

Решењем ПУ Панчево број 205-818-21 од 08.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 01049866 издата од ПУ 
Панчево на име Перић Маја, Панчево, Панчево. 01-000319-2022

Решењем ПУ Панчево број 205-817-21 од 05.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 006508038 издата од ПУ 
Панчево на име Чајић Горан, Панчево, Панчево. 01-000320-2022

Решењем ПС Савски венац број 205.2-811-21 од 12.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 010392320908 издата од 
ПС Савски венац на име Чавлина Милош, Савски венац, Београд. 

01-000321-2022
Решењем ПС Савски венац број 205-2-815-21 од 15.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0110041434 издата 
од ПС Савски венац на име Турчиновић Станка, Савски венац, 
Београд. 01-000322-2022

Решењем ПС Обреновац број 205-2558-21 од 09.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 0010471170 издата од 
ПС Обреновац на име Ћорломановић Ана, Забрежје, Обреновац. 

01-000323-2022
Решењем ПС Обреновац број 205.2-559-21 од 09.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 001096765 издата од 
ПС Обреновац на име Тркуља Јелена, Обреновац, Обреновац. 

01-000324-2022
Решењем ПС Савски венац број 205.2-806-21 од 09.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010341594 издата од 
ПС Савски венац на име Головић Драгољуб, Земун, Београд. 

01-000325-2022
Решењем ПС Савски венац број 205-.2-804-21 од 

09.12.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
0101131539 издата од ПС Савски венац на име Мустафић Милу-
тин, Савски венац, Београд. 01-000326-2022

Решењем ПС Савски венац број 205.2-802-21 од 09.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 01349487 издата од 
ПС Савски венац на име Шакири Нијат, Палилула, Београд. 

01-000327-2022
Решењем ПС Савски венац број 205.2-801-21 од 08.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006521948 издата 
од ПС Савски венац на име Тодоровић Снежана, Савски венац, 
Београд. 01-000328-2022

Решењем ПС Савски венац број 205.2-800-21 од 08.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 01147139 издата од 
ПС Савски венац на име Радовановић Теодора, Савски венац, 
Београд. 01-000329-2022

Решењем ПС Варварин број 205-04463558 од 10.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 0046344588 издата 
од ПС Варварин на име Јевтић Славољуб, Бошњане, Варварин. 

01-000330-2022
Решењем ПС Врбас број 205-47-236-21 од 04.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 1127036 издата од ПС 
Врбас на име Анастасија Булић, Савино село, Врбас. 

01-000331-2022
Решењем ПС Врбас број 205-47-234-21 од 03.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0103423030 издата од 
ПС Врбас на име Копривица Никола, Змајево, Врбас. 

01-000332-2022
Решењем ПС Врбас број 205-47-240-21 од 05.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 10183912 издата од ПС 
Врбас на име Кнежевић Никола, Змајево, Врбас. 01-000333-2022

Решењем ПС Врбас број 205-47-242-21 од 05.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 41424488 издата од ПС 
Врбас на име Вучетић Љиљана, Врбас, Врбас. 01-000334-2022

Решењем ПС Врбас број 205-47-239-21 од 05.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 8242926 издата од ПС 
Врбас на име Тамунџић Мирко, Змајево, Врбас. 01-000335-2022

Решењем ПУ Смедерево број 205-1672-21 од 05.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 0102435378 издата 
од ПУ Смедерево на име Миленковић Снежана, Смедерево, 
Смедерево. 01-000336-2022

Решењем ПУ Смедерево број 205-1640 од 03.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 01012630203 издата од 
ПУ Смедерево на име Матић Филип, Смедерево, Смедерево. 

01-000337-2022
Решењем ПУ Смедерево број 0037818123 од 15.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 003781823 издата од 
ПУ Смедерево на име Милић Ивица, Луњевац, Смедерево. 

01-000338-2022
Решењем ПС Младеновац број 205.2-440-2021 од 

04.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
00639661390 издата од ПС Младеновац на име Павловић Миле-
на, Младеновац, Смедерево. 01-000339-2022

Решењем ПС Младеновац број 205.2-433-2021 од 
01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
006792929 издата од ПС Младеновац на име Богдановић Бојан, 
Велика Иванча, Смедерево. 01-000340-2022

Решењем ПС Младеновац број 205.2-439 од 22.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 0114585244 издата 
од ПС Младеновац на име Радосављевић Драган, Велика Иван-
ча, Смедерево. 01-000341-2022

Решењем ПС Младеновац број 205.2-4638-2021 од 
03.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
004040122 издата од ПС Младеновац на име Станковић Љубин-
ка, Младеновац, Смедерево. 01-000342-2022

Решењем ПС Младеновац број 205.21-437-21 од 03.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 009671198 издата од ПС 
Младеновац на име Царичић Марија, Међулужје, Младеновац. 

01-000343-2022
Решењем ПС Младеновац број 205-.-436-2021 од 

03.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 00912237 
издата од ПС Младеновац на име Костадиновић Марија, Младе-
новац, Младеновац. 01-000344-2022

Решењем ПС Младеновац број 205.2-435-21 од 02.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 007537291 издата од 
ПС Младеновац на име Јеремић Игор, Јагњило, Младеновац. 

01-000345-2022
Решењем ПС Младеновац број 205.2-441-21 од 04.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009864463 издата од ПС 
Младеновац на име Иванчевић Сара, Младеновац, Младеновац. 

01-000346-2022
Решењем ПУ Краљево број 205-3-669-2021 од 08.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004881833 издата од 
ПУ Краљево на име Вучица Ристовић, Краљево, Краљево. 

01-000347-2022
Решењем ПУ Краљево број 205-6-661-2021 од 05.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 011409189 издата од 
ПУ Краљево на име Стамболић Горан, Краљево, Краљево. 

01-000348-2022
Решењем ПУ Краљево број 205-6-671-2021 од 08.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0069637305 издата 
од ПУ Краљево на име Белановић Ђорђе, Краљево, Краљево. 

01-000349-2022
Решењем ПУ Краљево број 205-6-672-2021 од 08.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0076754779 издата 
од ПУ Краљево на име Лукић Бобан, Краљево, Краљево. 

01-000350-2022
Решењем ПУ Краљево број 205-6-553-2021 од 05.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 205--6621-2021 изда-
та од ПУ Краљево на име Радичевић Тијана, Врдила, Краљево. 

01-000351-2022
Решењем ПУ Краљево број 205-6-660-2021 од 04.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007723075 издата од 
ПС Савски венац на име Бановић Небојша, Краљево, Краљево. 

01-000352-2022
Решењем ПУ Краљево број 205-6-673-2021 од 09.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 01064979 издата од 
ПУ Краљево на име Вукићевић Матија, Краљево, Краљево. 

01-000353-2022
Решењем ПУ Краљево број 205-6-670-2021 од 08.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0064044305 издата 
од ПУ Краљево на име Вујичић Младен, Витановац, Краљево. 

01-000354-2022
Решењем ПУ Краљево број 205-6-654-2021 од 03.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0066379790 издата 
од ПУ Краљево на име Божовић Мара, Краљево, Краљево. 

01-000355-2022
Решењем ПУ Краљево број 205-6-667-2021 од 08.12.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 011259959 издата од 
ПУ Краљево на име Проковић Андрија, Краљево, Краљево. 

01-000356-2022
Решењем ПУ Краљево број 205-6-664-2021 од 05.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009921159 издата од 
ПУ Краљево на име Воротовић Виолета, Ковачи, Краљево. 

01-000357-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1170-21 од 04.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 00579367 издата од 
ПС Раковица на име Николић Милиша, Раковица, Београд. 

01-000358-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1177-21 од 06.12.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008564558 издата од 
ПС Вождовац на име Миленковић Марко, Раковица, Београд. 

01-000359-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1161-21 од 03.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 01075530 издата од 
ПС Вождовац на име Јаковљевић Сања, Звездара, Београд. 

01-000360-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1166-21 од 09.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009297210 издата од 
ПС Раковица на име Јовановић Живанка, Раковица, Београд. 

01-000361-2022
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Решењем ПС Раковица број 205.2-1171-21 од 04.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10989357 издата од 
ПС Раковица на име Варадиновић Аница, Раковица, Београд. 

01-000362-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1168-21 од 04.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008524672 издата од 
ПС Раковица на име Јовановић Вера, Раковица, Београд. 

01-000363-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1167-21 од 04.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005090522 издата од 
ПС Раковица на име Шеховић Јасминко, Раковица, Београд. 

01-000364-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1169-21 од 04.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009368818 издата од 
ПС Раковица на име Стевановић Марко, Раковица, Београд. 

01-000365-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1151-21 од 02.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008033387 издата од 
ПС Раковица на име Тодоровић Мирољуб, Раковица, Београд. 

01-000366-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1153-21 од 02.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007531497 издата од 
ПС Раковица на име Денковић Стефан, Раковица, Београд. 

01-000367-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1146-21 од 01.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 003479085 издата од ПС 
Раковица на име Кричка Ранко, Чукарица, Београд. 01-000368-2022

Решењем ПС Раковица број 205.2-1148/21 од 01.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 010126843 издата од 
ПС Чукарица на име Михајловић Тамара, Раковица, Београд. 

01-000369-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1150-21 од 01.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010416436 издата од 
ПС Раковица на име Живковић Добрила, Раковица, Београд. 

01-000370-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1149-231 од 01.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007355592 издата од 
ПС Раковица на име Михајловић Драгица, Раковица, Београд. 

01-000371-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1142-21 од 29.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0034345613 издата 
од ПС Раковица на име Балановић Ненад, Рушањ, Београд. 

01-000372-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1135-21 од 27.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010312455 издата од 
ПС Раковица на име Маринковић Владимир, Раковица, Београд. 

01-000373-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1134-21 од 26.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007617936 издата од 
ПС Раковица на име Шево Душанка, Раковица, Београд. 

01-000374-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1133-21 од 26.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009792727 издата од 
ПС Чукарица на име Свилар Јовић Радојка, Раковица, Београд. 

01-000375-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1130-21 од 26.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 011473650 издата од 
ПС Раковица на име Хучка Драгослав, Барајево, Београд. 

01-000376-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1129-21 од 26.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0039065654 издата 
од ПС Раковица на име Билбија Андријана, Раковица, Београд. 

01-000377-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1124-21 од 26.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010284185 издата од 
ПС Раковица на име Прекић Споменка, Раковица, Београд. 

01-000378-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1125-21 од 26.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006241767 издата од 
ПС Раковица на име Јовановић Јелена, Раковица, Београд. 

01-000379-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1137-21 од 28.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010119597 издата од 
ПУ Београд на име Рашовић Вања, Раковица, Београд. 

01-000380-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1139-21 од 28.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010610455 издата од 
ПС Раковица на име Копривица Доротеја, Чукарица, Београд. 

01-000381-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1143-21 од 30.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0135061 издата од 
ПС Раковица на име Ивезић Никола, Раковица, Београд. 

01-000382-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1144-21 од 30.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009099206 издата од 
ПС Палилула на име Познановић Филип, Раковица, Београд. 

01-000383-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1145-21 од 30.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0049259492 издата 
од ПС Раковица на име Драгић Љиљана, Раковица, Београд. 

01-000384-2022
Решењем ПС Раковица број 205.2-1178-21 од 08.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010622897 издата од 
ПС Раковица на име Горановић Милена, Раковица, Београд. 

01-000385-2022
Решењем ПС Трговиште број 205-381-21 од 15.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006605777 издата од 
ПС Трговиште на име Трајковић Горана, Доњи Козји Дол, Трго-
виште. 01-000386-2022

Решењем ПС Стари Град број 205.2-873-21 од 08.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 008214325 издата од 
ПС Стари Град на име Марковић Марија, Стари град, Београд. 

01-000387-2022
Решењем ПС Стари Град број 205.2-874-21 од 08.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004489247 издата од 
ПС Лајковац на име Павловић Милица, Савски венац, Београд. 

01-000388-2022

Решењем ПС Звездара број 205.2-1734-21 од 09.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 0108279767 издата од ПС 
Звездара на име Јуил Стефан, Звездара, Београд. 01-000389-2022

Решењем ПС Звездара број 205.2-1735-21 од 09.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 006873348 издата од 
ПС Чукарица на име Ћорлука Ивана, Чукарица, Београд. 

01-000390-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1741-21 од 10.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 01136215 издата од 
ПС Звездара на име Јанковић Владимир, Палилула, Београд. 

01-000391-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1740-21 од 10.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010056155 издата од ПУ 
Београд на име Радоњић Милан, Звездара, Београд. 01-000392-2022

Решењем ПС Звездара број 205.1697/21 од 02.11.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 009792364 издата од ПС Зве-
здара на име Никић Надежда, Звездара, Београд. 01-000393-2022

Решењем ПС Звездара број 205.2-1705/21 од 03.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 007953306 издата од 
ПС Звездара на име Миленковић Радивоје, Звездара, Београд. 

01-000394-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1704/21 од 03.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 003731737 издата од ПС 
Звездара на име Пејчић Драгиша, Звездара, Београд. 01-000395-2022

Решењем ПС Звездара број 205.2-1706/21 од 03.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 006198976 издата од ПС 
Звездара на име Ђорђевић Жика, Звездара, Београд. 01-000396-2022

Решењем ПС Звездара број 205.2-1703/21 од 03.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 004176626 издата од 
ПС Врњачка Бања на име Марковић Марија, Звездара, Београд. 

01-000397-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1283/21 од 02.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005111191 издата од 
ПС Звездара на име Виријевић Мирослава, Звездара, Београд. 

01-000398-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1707/21 од 03.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 004480440 издата од ПС 
Звездара на име Тодић Гордана, Звездара, Београд. 01-000399-2022

Решењем ПС Звездара број 205.2-1709/21 од 04.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 009990622 издата од 
ПС Звездара на име Вучићевић Милица, Звездара, Београд. 

01-000400-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1288/21 од 03.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010132441 издата од 
ПС Звездара на име Ристић Петар, Стари град, Београд. 

01-000401-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1289/21 од 03.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007341341 издата од 
ПС Звездара на име Недељковић Гордана, Звездара, Београд. 

01-000402-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1286/2021 од 03.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010615937 издата од 
ПС Звездара на име Марковић Живојин, Звездара, Београд. 

01-000403-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1287/21 од 03.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005651054 издата од 
ПС Звездара на име Митровић Гроздомир, Звездара, Београд. 

01-000404-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1284/21 од 03.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004072545 издата од 
ПУ Крагујевац на име Вукотић Душан, Звездара, Београд. 

01-000405-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1285/21 од 03.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010984189 издата од 
ПС Звездара на име Вуловић Драгиња, Звездара, Београд. 

01-000406-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1710/21 од 04.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010241502 издата од 
ПУ Зрењанин на име Мијатов Вања, Звездара, Београд. 

01-000407-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1299-21 од 21.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009473530 издата од ПС 
Звездара на име Бурић Игор, Звездара, Београд. 01-000408-2022

Решењем ПУ Врање ПС Бујановац број 205-265/2021 од 
25.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 006060467 
издата од ПС Бујановац на име Елезовић Мајмире, Бујановац, Бу-
јановац. 01-000409-2022

Решењем ПС Звездара број 205.2-1300-21 од 09.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 01077653 издата од ПС Зве-
здара на име Тадић Огњен, Звездара, Београд. 01-000410-2022

Решењем ПС Звездара број 205.2-1711/21 од 04.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 008538143 издата од 
ПС Звездара на име Ђогај Мирсад, Звездара, Београд. 

01-000411-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1298/21 од 08.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0096560026 издата 
од ПС Звездара на име Ковачић Дејан, Звездара, Београд. 

01-000412-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1708/21 од 03.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005978967 издата од 
ПС Звездара на име Јарковачки Марина, Звездара, Београд. 

01-000413-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1739-2021 од 09.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 011434729 издата од 
ПС Звездара на име Михаиловић Драган, Звездара, Београд. 

01-000414-2022
Решењем ПУ Врање ПС Бујановац број 205-257/2021 

од 15.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
010765200 издата од ПС Бујановац на име Бећири Лирим, Буја-
новац, Бујановац. 01-000415-2022

Решењем ПС Звездара број 205.2-17237-21 од 09.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 0077491939 издата 
од ПУ Приштина на име Перић Синиша, Звездара, Београд. 

01-000416-2022

Решењем ПС Обреновац број 205.2-556/21 од 06.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 009520807 издата од 
ПС Обреновац на име Роксандић Мирјана, Мала Моштаница, 
Обреновац. 01-000417-2022

Решењем ПС Звездара број 2052-1738-21 од 09.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 010330850 издата од 
ПС Звездара на име Антић Маријана, Звездара, Београд. 

01-000418-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1742-21 од 10.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010502607 издата од 
ПС Сечањ на име Јовић Вук, Звездара, Београд. 01-000419-2022

Решењем ПС Обреновац број 205.2-555/21 од 06.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 010142238 издата од 
ПС Обреновац на име Чолаковић Миодраг, Јасенак, Обреновац. 

01-000420-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1743-21 од 10.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 011697401 издата од 
ПС Чукарица на име Милосављевић Милан, Палилула, Београд. 

01-000421-2022
Решењем ПУ Врање ПС Бујановац број 205-254/2021 

од 14.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
008334453 издата од ПС Бујановац на име Салихи Љендита, Ве-
лики Трновац, Бујановац. 01-000422-2022

Решењем ПС Обреновац број 205.2-554/21 од 05.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 008010875 издата од 
ПС Обреновац на име Дрењанин Милан, Мала Моштаница, Об-
реновац. 01-000423-2022

Решењем ПС Обреновац број 205.2-553/21 од 05.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 0010467166 издата 
од ПС Обреновац на име Васић Зорица, Пироман, Обреновац. 

01-000424-2022
Решењем ПУ Врање ПС Бујановац број 205-263/2021 

од 21.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
006168519 издата од ПС Бујановац на име Реџепи Арифе, Вели-
ки Трновац, Бујановац. 01-000425-2022

Решењем ПС Обреновац број 205.2-552/21 од 05.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 011042108 издата од 
ПС Обреновац на име Ђорђевић Велибор, Стублине, Обреновац. 

01-000426-2022
Решењем ПС Обреновац број 205.2-551/21 од 04.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 011330465 издата од 
ПС Обреновац на име Златков Зорица, Обреновац, Обреновац. 

01-000427-2022
Решењем ПУ Врање ПС Бујановац број 205-267/2021 

од 25.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
003587140 издата од ПС Бујановац на име Хабибе Авдији, Вели-
ки Трновац, Бујановац. 01-000428-2022

Решењем ПС Обреновац број 205.2-550/21 од 04.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 11484332 издата од ПС 
Обреновац на име Станковић Далибор, Мислођин, Обреновац. 

01-000429-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1741-21 од 06.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004458786 издата од 
ПС Звездара на име Павловић Љиљана, Звездара, Београд. 

01-000430-2022
Решењем ПУ Шабац број 205-1-21/13/658/21 од 09.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004262803 издата од 
ПУ Шабац на име Терзић Бранислава, Шабац, Шабац. 

01-000431-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-12727-21 од 18.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006913698 издата од 
ПС Звездара на име Плавшић Милица, Звездара, Београд. 

01-000432-2022
Решењем ПУ Шабац број 205-1-21/13/661/21 од 09.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0011095687 издата 
од ПУ Шабац на име Булатовић Никола, Шабац, Шабац. 

01-000433-2022
Решењем ПУ Крагујевац ПС Топола број 205-4-107/2021 

од 02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
7806721 издата од ПС Топола на име Росић Миомир, Јарменов-
ци, Топола. 01-000434-2022

Решењем ПУ Шабац број 205-1-21/13/639 од 03.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 010507879 издата од 
ПУ Шабац на име Ђукановић Душан, Шабац, Шабац. 

01-000435-2022
Решењем ПУ Шабац број 205-1-21/13/656/21 од 08.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010228106 издата од 
ПУ Шабац на име Ђекић Живорад, Шабац, Шабац. 01-000436-2022

Решењем ПУ Крагујевац ПС Топола број 205-4-106/2021 
од 01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
9372979 издата од ПС Топола на име Павловић Миљојко, Топо-
ла, Топола. 01-000437-2022

Решењем ПС Звездара број 205.2-1744-21 од 10.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 010772056 издата од 
ПС Звездара на име Ђорђевић Владимир, Звездара, Београд. 

01-000438-2022
Решењем ПУ Крагујевац ПС Топола број 205-4-108/2021 

од 04.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
10215875 издата од ПС Топола на име Стевановић Емина, Топо-
ла, Топола. 01-000439-2022

Решењем ПС Звездара број 205.2-1301 од 10.12.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 00636474 издата од ПС Зве-
здара на име Пурић Јованка, Звездара, Београд. 01-000440-2022

Решењем ПС Звездара број 205.2-1747-21 од 12.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 0033897002 издата 
од ПУ Пећ на име Ђурђевић Радосав, Звездара, Београд. 

01-000441-2022
Решењем ПУ Ваљево ПС Лајковац број 205-2-68/21 од 

25.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 10006081 
издата од ПС Лајковац на име Живковић Марко, Ћелије, Лајковац. 

01-000442-2022
Решењем ПУ Суботица ПС Бачка Топола број 205-236/21-

149 од 10.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
008837378 издата од ПУ Косовска Митровица на име Вуковић 
Милорад, Његошево, Бачка Топола. 01-000443-2022
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Решењем ПУ Чачак број 205-1-625/21 од 05.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 008024998 издата од ПУ 
Чачак на име Новчић Мирослав, Чачак, Чачак. 01-000444-2022

Решењем ПС Звездара број 205.2-1746-21 од 12.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 011515986 издата од 
ПС Звездара на име Марковић Божица, Звездара, Београд. 

01-000445-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1745 од 12.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010549977 издата од ПС 
Звездара на име Смуђа Вишња, Звездара, Београд. 01-000446-2022

Решењем ПС Звездара број 205.2-1752-2021 од 13.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 007629254 издата од 
ПС Звездара на име Стојановић Филип, Звездара, Београд. 

01-000447-2022
Решењем ППУ Пријепоље ПС Нова Варош број 04-205-

58/2021 од 10.11.2021 проглашава се неважећим лична карта 
број 005078270 издата од ПС Нова Варош на име Дробњаковић 
Здравко, Брдо, Нова Варош. 01-000448-2022

Решењем ПС Звездара број 205.2-1751-2021 од 13.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 01030841 издата од 
ПС Вождовац на име Милошевић Дејан, Звездара, Београд. 

01-000449-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1750-21 од 12.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 004070580 издата од ПС 
Звездара на име Макивић Мира, Звездара, Београд. 01-000450-2022

Решењем ПУ Чачак број 205-1-635/21 од 09.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 006670817 издата од ПУ 
Чачак на име Божић Верица, Трбушани, Чачак. 01-000451-2022

Решењем ПС Звездара број 205.2-1748/21 од 12.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 10820109 издата од 
ПС Звездара на име Митровић Андрија, Звездара, Београд. 

01-000452-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1749-21 од 12.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0109351912 издата 
од ПС Звездара на име Тишма Гордан, Звездара, Београд. 

01-000453-2022
Решењем ПУ Чачак број 205-1-633/21 од 09.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010609697 издата од ПУ 
Чачак на име Јанковић Срђан, Чачак, Чачак. 01-000454-2022

Решењем ПС Звездара број 205.2-1736-21 од 09.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 01197160 издата од 
ПС Звездара на име Станишић Мирко, Звездара, Београд. 

01-000455-2022
Решењем ПУ Чачак број 205-1-630/21 од 08.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 007425980 издата од ПУ 
Чачак на име Оцокољић Мијаило, Чачак, Чачак. 01-000456-2022

Решењем ПУ Чачак број 205-1-626/21 од 08.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 004795002 издата од ПУ 
Чачак на име Мајсторовић Јасна, Чачак, Чачак. 01-000457-2022

Решењем ПУ Нови Сад број 2058/-2616 од 08.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 004910053 издата од ПУ 
Нови Сад на име Ковачевић Маријана, Нови Сад, Нови Сад. 

01-000458-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-25323 од 08.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008906473 издата од 
ПУ Нови Сад на име Самарџић Саво, Нови Сад, Нови Сад. 

01-000459-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-23654 од 10.11.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 007680913 издата од ПУ Нови 
Сад на име Недић Снежана, Нови Сад, Нови Сад. 01-000460-2022

Решењем ПС Кула број 205-547/21 од 05.11.2021 проглаша-
ва се неважећим лична карта број 010945099 издата од ПС Кула 
на име Тривуновић Ненад, Крушчић, Кула. 01-000461-2022

Решењем ПС Темерин број 2058-3600 од 04.11.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 006493487 издата од ПС Те-
мерин на име Зорић Мирјана, Темерин, Нови Сад. 01-000462-2022

Решењем ПУ Нови Сад ПС Беочин број 205-2-77/21 од 
08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 009953783 
издата од ПС Беочин на име Вик Емил, Черевић, Беочин. 

01-000463-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2653 од 10.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0092947482 издата од 
ПУ Нови Сад на име Стевовић Иван, Нови Сад, Нови Сад. 

01-000464-2022
Решењем ПУ Чачак број 205-1-623/21 од 05.11.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 007711522 издата од ПУ Ча-
чак на име Николић Мијојла, Трбушани, Чачак. 01-000465-2022

Решењем ПУ Нови Сад број 2058-25652 од 10.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 009514257 издата од ПУ 
Нови Сад на име Стевовић Даринка, Нови Сад, Нови Сад. 

01-000466-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2657 од 10.11.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 010093199 издата од ПУ Нови 
Сад на име Кабић Теодора, Нови Сад, Нови Сад. 01-000467-2022

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-3627 од 08.11.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 8176770 издата од ПУ Нови 
Сад на име Ержебет Пеце, Нови Сад, Нови Сад. 01-000468-2022

Решењем ПУ Чачак број 205-1-622/21 од 05.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 009419019 издата од ПУ 
Чачак на име Николић Саша, Чачак, Чачак. 01-000469-2022

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-2643 од 09.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 7402285 издата од ПУ 
Нови Сад на име Ђоковић Велибор, Нови Сад, Нови Сад. 

01-000470-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 202-8-2617 од 08.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0112576558 издата од 
ПУ Нови Сад на име Живковић Кулиновић Теодора, Нови Сад, 
Нови Сад. 01-000471-2022

Решењем ПУ Чачак број 205-1-624/21 од 05.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 008431183 издата од ПУ 
Чачак на име Ђековић Данко, Чачак, Чачак. 01-000472-2022

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-52624 од 08.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 0044356659 издата 
од ПУ Нови Сад на име Дрљача Илија, Нови Сад, Нови Сад. 

01-000473-2022

Решењем ПУ Шабац број 205-1-21/13/657/21 од 08.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 010540029 издата од ПУ 
Шабац на име Павловић Ивана, Шабац, Шабац. 01-000474-2022

Решењем ПУ Нови Сад број 2058-25787 од 04.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 3413627 издата од ПУ Нови 
Сад на име Крмпот Савка, Нови Сад, Нови Сад. 01-000475-2022

Решењем ПУ Шабац број 205-1-21/13/655/21 од 08.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 009870465 издата од ПУ 
Шабац на име Дурмић Стефан, Прњавор, Шабац. 01-000476-2022

Решењем ПУ Нови Сад број 2058-2641 од 09.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 0074365083 издата од ПУ 
Нови Сад на име Јованов Нада, Каћ, Нови Сад. 01-000477-2022

Решењем ПУ Шабац број 205-1-21/13/651 од 05.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 007538393 издата од ПУ 
Шабац на име Муратовић Салиха, Шабац, Шабац. 01-000478-2022

Решењем ПУ Шабац број 205-1-21/13/654/21 од 08.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 009285141 издата од ПУ 
Шабац на име Чаркић Милена, Прњавор, Шабац. 01-000479-2022

Решењем ПУ Шабац број 205-1-21/13/653/21 од 08.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 003733411 издата од 
ПУ Шабац на име Тасић Светлана, Шабац, Шабац. 01-000480-2022

Решењем ПС Младеновац број 205.2-448 од 09.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 0099706351 издата 
од ПС Младеновац на име Антонијевић Ненад, Младеновац ва-
рош, Младеновац. 01-000481-2022

Решењем ПС Савски венац број 205.2-792/21 од 06.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 005045543 издата од 
ПС Савски венац на име Милијановић Мирко, Чукарица, Београд. 

01-000482-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Сврљиг број 205-32/21 од 24.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 011024706 издата од 
ПУ Ниш ПС Сврљиг на име Петровић Властимирка, Сврљиг, 
Сврљиг. 01-000483-2022

Решењем ПС Савски венац број 205.2-793/21 од 06.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 006227130 издата од 
ПУ Ниш на име Стојановић Даница, Савски венац, Београд. 

01-000484-2022
Решењем ПС Савски венац број 205.2-794/21 од 06.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005963598 издата од 
ПС Савски венац на име Базиљевић Александар, Савски венац, 
Београд. 01-000485-2022

Решењем ПУ Јагодина ПС Деспотовац број 205-6261/21 
од 16.04.2019 проглашава се неважећим лична карта број 
007475699 издата од ПУ Јагодина ПС Деспотовац на име Рајић 
Миломир, Медвеђа, Деспотовац. 01-000486-2022

Решењем ПС Савски венац број 205.2-795/21 од 08.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 011415746 издата од 
ПС Савски венац на име Павловић Светислав, Савски венац, 
Београд. 01-000487-2022

Решењем ПС Савски венац број 205.2-796/21 од 08.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 011250384 издата од 
ПС Савски венац на име Чубриловић Бранислава, Савски венац, 
Београд. 01-000488-2022

Решењем ПС Рековац број 010672676 од 08.11.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 010672676 издата од ПС Реко-
вац на име Симић Јована, Лепојевић, Рековац. 01-000489-2022

Решењем ПС Савски венац број 205.2-797/21 од 08.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 010974799 издата од ПС 
Савски венац на име Џелетовић Милош, Савски венац, Београд. 

01-000490-2022
Решењем ПС Младеновац број 205.2-447 од 08.12.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007314433 издата од 
ПС Младеновац на име Тотић Љиљана, Границе, Младеновац. 

01-000491-2022
Решењем ПУ Чачак ПС Ивањица број 205-1-137/21 

од 05.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
010353840 издата од ПС Ивањица на име Ранђић Небојша, Ива-
њица, Ивањица. 01-000492-2022

Решењем ПС Савски венац број 205.2-798/21 од 08.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 005921726 издата од ПС 
Савски венац на име Хајдуковић Никола, Савски венац, Београд. 

01-000493-2022
Решењем ПУ Лесковац ПС Бојник број 205-47302/21 од 

04.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 10955937 
издата од ПС Бојник на име Стојановић Страхиња, Бојник, Бојник. 

01-000494-2022
Решењем ПС Младеновац број 205.2-445-21 од 06.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 00449838949 издата 
од ПС Младеновац на име Радосављевић Катарина, Звездара, 
Београд. 01-000495-2022

Решењем ПС Савски венац број 205.2-799/21 од 08.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 003687534 издата од 
ПС Савски венац на име Мешић Вернес, Савски венац, Београд. 

01-000496-2022
Решењем ПУ Јагодина број 205-47678/21 од 08.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007308278 издата од 
ПУ Јагодина на име Дејановић Радмила, Јагодина, Јагодина. 

01-000497-2022
Решењем ПС Младеновац број 205.2-446-21 од 18.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008471654 издата од 
ПС Младеновац на име Јевђенијевић Јелена, Палилула, Београд. 

01-000498-2022
Решењем ПУ Јагодина број 205-47586/21 од 05.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 006848410 издата од ПУ 
Јагодина на име Милићевић Милосија, Мали Поповић, Јагодина. 

01-000499-2022
Решењем ПС Младеновац број 205.2-444-21 од 05.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005029564 издата од 
ПС Врачар на име Ђуран Ђујић Аница, Врачар, Београд. 

01-000500-2022
Решењем ПУ Смедерево број 205-1633 од 05.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 004890064 издата од ПУ 
Смедерево на име Јовановић Марија, Смедерево, Смедерево. 

01-000501-2022
Решењем ПУ Смедерево број 205-1637 од 05.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 003533374 издата од ПУ 
Смедерево на име Ристић Мита, Смедерево, Смедерево. 

01-000502-2022

Решењем ПУ Кикинда ПС Сента број 205-1-1-53/21 од 
14.07.2021 проглашава се неважећим лична карта број 9797365 из-
дата од ПС Сента на име Ваш Ноеми, Сента, Сента. 01-000503-2022

Решењем ПС Младеновац број 205.2-443-21 од 05.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 0083365671 издата 
од ПС Младеновац на име Шешевић Катарина, Младеновац, 
Београд. 01-000504-2022

Решењем ПУ Смедерево број 205-1658 од 04.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 010318950 издата од ПУ 
Смедерево на име Пећанац Сњежана, Биновац, Смедерево. 

01-000505-2022
Решењем ПС Младеновац број 205.2-442-21 од 05.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 00723934 издата од ПС 
Младеновац на име Јарић Драгана, Младеновац село, Београд. 

01-000506-2022
Решењем ПУ Смедерево број 205-1648 од 03.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 004544561 издата од ПУ 
Смедерево на име Живковић Ненад, Смедерево, Смедерево. 

01-000507-2022
Решењем ПУ Кикинда ПС Сента број 205-1-1-93/21 

од 28.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
010443985 издата од ПС Сента на име Тот Давид, Сента, Сента. 

01-000508-2022
Решењем ПС Младеновац број 205.2-453-21 од 10.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009749083 издата од 
ПС Младеновац на име Даниловић Ненад, Младеновац варош, 
Београд. 01-000509-2022

Решењем ПС Стари град број 205.2-858/21 од 02.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 007857445 издата од 
ПС Стари град на име Јурак Зорица, Палилула, Београд. 

01-000510-2022
Решењем ПС Стари град број 205.2-861/21 од 02.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 003631760 издата од 
ПС Врачар на име Стојановић Владимир, Стари град, Београд. 

01-000511-2022
Решењем ПУ Сремска Митровица ПС Рума број 205.6-

277/21 од 01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
010290458 издата од ПС Рума на име Флореса Стајки, Рума, Рума. 

01-000512-2022
Решењем ПС Стари град број 205.2-862/21 од 02.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 003536512 издата од 
ПС Савски венац на име Чворовић Пауновић Јелена, Савски ве-
нац, Београд. 01-000513-2022

Решењем ПС Стари град број 205.2-863/21 од 02.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 011097700 издата од 
ПС Стари град на име Митић Снежана, Вождовац, Београд. 

01-000514-2022
Решењем ПС Младеновац број 205.2-449-21 од 09.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005910628 издата од ПС 
Младеновац на име Терзић Марија, Младеновац варош, Београд. 

01-000515-2022
Решењем ПС Сурчин број 205.2-411 од 04.11.2021 проглаша-

ва се неважећим лична карта број 007341645 издата од ПС Земун 
на име Куртишевић Рамадан, Сурчин, Сурчин. 01-000516-2022

Решењем ПС Младеновац број 205.2-450-2021 од 
10.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
0087672935 издата од ПС Младеновац на име Ивковић Борка, 
Младеновац варош, Београд. 01-000517-2022

Решењем ПС Сурчин број 205.2-416 од 06.11.2021 проглаша-
ва се неважећим лична карта број 010677032 издата од ПС Сур-
чин на име Макреши Мемет, Сурчин, Сурчин. 01-000518-2022

Решењем ПС Младеновац број 205.2-451-2021 од 
10.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
004308303 издата од ПС Младеновац на име Бркић Милош, Пру-
жатовац, Београд. 01-000519-2022

Решењем ПУ Кикинда број 205-1-1-91/21 од 27.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 008001826 издата од 
ПС Сента на име Ујхази Јулијана, Сента, Сента. 01-000520-2022

Решењем ПС Сурчин број 205.2-413 од 05.11.2021 проглаша-
ва се неважећим лична карта број 007034743 издата од ПС Земун 
на име Петош Миливој, Петровчић, Сурчин. 01-000521-2022

Решењем ПС Сурчин број 205.2-414 од 05.11.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 007073688 издата од ПС Зе-
мун на име Стојановић Драган, Сурчин, Сурчин. 01-000522-2022

Решењем ПУ Кикинда ПС Сента број 205-1-1-75/21 од 
14.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број 8130628 
издата од ПС Сента на име Попов Марко, Сента, Сента. 

01-000523-2022
Решењем ПС Сурчин број 205.2-412 од 04.11.2021 проглаша-

ва се неважећим лична карта број 011456356 издата од ПС Сурчин 
на име Левић Александар, Бечмен, Сурчин. 01-000524-2022

Решењем ПС Мионица број 205-70/21 од 08.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 010673081 издата од ПС 
Мионица на име Недељковић Драган, Мионица, Мионица. 

01-000525-2022
Решењем ПС Сурчин број 205.2-410 од 02.11.2021 проглаша-

ва се неважећим лична карта број 010067416 издата од ПС Сурчин 
на име Берати Шукрија, Сурчин, Сурчин. 01-000526-2022

Решењем ПС Младеновац број 205.2-452-2021 од 
10.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
005076626 издата од ПС Младеновац на име Мијаиловић Мла-
ден, Младеновац, Београд. 01-000527-2022

Решењем ПС Сурчин број 205.2-415 од 05.11.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 004274341 издата од ПС 
Земун на име Јовановић Сава, Сурчин, Сурчин. 01-000528-2022

Решењем ПУ Смедерево број 205-1680/21 од 04.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 006606058 издата од 
ПУ Смедерево на име Доброта Слађана, Смедерево, Смедерево. 

01-000529-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-489-21 од 02.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010950753 издата од 
ПС Палилула на име Ђурђевић Славица, Младеновац, Београд. 

01-000530-2022
Решењем ПУ Смедерево број 205-1650/21 од 04.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010382900 издата од 
ПУ Смедерево на име Барнић Милош, Смедерево, Смедерево. 

01-000531-2022
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Решењем ПС Палилула број 205.2-490-21 од 12.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0107230353 издата 
од ПС Палилула на име Чобанов Маја, Палилула, Београд. 

01-000532-2022
Решењем ПУ Лесковац број 205-3738/21 од 05.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 10343883 издата од ПУ 
Лесковац на име Дисић Ивана, Вучје, Лесковац. 01-000533-2022

Решењем ПУ Смедерево број 205-1655 од 04.11.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 003839733 издата од ПС Сав-
ски венац на име Ацевски Александар, Михајловац, Смедерево. 

01-000534-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-491-21 од 02.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006917244 издата од 
ПС Палилула на име Ајваз  Касемовић, Палилула, Београд. 

01-000535-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-452-21 од 11.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0087665670 издата 
од ПС Палилула на име Павловић Гордана, Палилула, Београд. 

01-000536-2022
Решењем ПУ Смедерево број 205-1667/21 од 05.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004896527 издата од 
ПУ Смедерево на име Стојковић Круна, Смедерево, Смедерево. 

01-000537-2022
Решењем ПС Мионица број 205-71/21 од 10.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 005378007 издата од ПС 
Мионица на име Тодоровић Зоран, Мионица, Мионица. 

01-000538-2022
Решењем ПС Савски венац број 205.2-788/21 од 04.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009687875 издата од 
ПС Савски венац на име Аџић Иван, Савски венац, Београд. 

01-000539-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-468-21 од 18.12.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0100914765 издата 
од ПС Палилула на име Марковић Радослав, Палилула, Београд. 

01-000540-2022
Решењем ПС Савски венац број 205.2-787/21 од 04.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 00603653 издата од 
ПС Савски венац на име Лазовић Игор, Палилула, Београд. 

01-000541-2022
Решењем ПУ Ваљево број 205-47687/2021 од 08.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009793199 издата од ПУ 
Ваљево на име Митровић Лазар, Ваљево, Ваљево. 01-000542-2022

Решењем ПС Савски венац број 205.2-786/21 од 04.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 007393230 издата од 
ПС Савски венац на име Марић Славица Антонија, Нови Бео-
град, Београд –Нови Београд. 01-000543-2022

Решењем ПС Савски венац број 205.2-785/21 од 04.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 005420090 издата од 
ПС Чукарица на име Вучак Бранка, Умка, Умка. 01-000544-2022

Решењем ПУ Ваљево број 205-47728/21 од 08.11.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 004974997 издата од ПУ Ваље-
во на име Васиљевић Видосава, Ваљево, Ваљево. 01-000545-2022

Решењем ПУ Краљево број 205-6-641/2021 од 01.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 004887543 издата од 
ПУ Краљево на име Јашовић Тања, Краљево, Краљево. 

01-000546-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-1-467-21 од 18.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004861035 издата од 
ПС Врачар на име Крстић Александар, Борча, Београд. 

01-000547-2022
Решењем ПУ Краљево број 205-6-643/2021 од 01.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009412304 издата од 
ПУ Краљево на име Вучетић Љубинка, Краљево, Краљево. 

01-000548-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-466-21 од 18.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007911902 издата од 
ПС Палилула на име Станковић Драгица, Борча, Београд. 

01-000549-2022
Решењем ПУ Краљево број 205-6-639/2021 од 01.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010831089 издата од ПУ 
Краљево на име Алексић Алекса, Цветке, Краљево. 01-000550-2022

Решењем ПУ Чачак ПС Лучани број 205-47236/21 
од 04.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
010794359 издата од ПС Лучани на име Кукић Владимир, Лиси-
це, Лучани. 01-000551-2022

Решењем ПУ Краљево број 205-6-629/2021 од 25.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 004094476 издата од 
ПУ Краљево на име Милутиновић Милан, Тавник, Краљево. 

01-000552-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-469-21 од 19.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 003576021 издата од 
ПС Палилула на име Крсмановић Спаса, Палилула, Београд. 

01-000553-2022
Решењем ПУ Краљево број 205-6-638/2021 од 28.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010029666 издата од 
ПУ Краљево на име Мијаиловић Зоран, Чукојевац, Краљево. 

01-000554-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-451-21 од 11.12.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005393406 издата од 
ПС Палилула на име Милекић Милана, Палилула, Београд. 

01-000555-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 153/2021 од 

06.07.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
007299421 издата од ПС Алексинац на име Костић Радомир, Ка-
тун, Алексинац. 01-000556-2022

Решењем ПУ Чачак ПС Лучани број 205-47229/21 
од 04.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
004048588 издата од ПС Лучани на име Шапоњић Момчило, Лу-
чани, Лучани. 01-000557-2022

Решењем ПУ Панчево ПС Ковачица број 205-1-144/21 
од 08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
007077279 издата од ПС Ковачица на име Холош Ана, Падина, 
Ковачица. 01-000558-2022

Решењем ПУ Панчево ПС Ковачица број 205-1-142/21 
од 05.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
009691011 издата од ПС Ковачица на име Јаковљевић Дејан, 
Идвор, Ковачица. 01-000559-2022

Решењем ПС Палилула број 205.2-450-21 од 09.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 006935527 издата од 
ПС Палилула на име Даниловић Драган, Борча, Београд. 

01-000560-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-1-455-21 од 11.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0108543214 издата 
од ПС Палилула на име Бранковић Алекса, Борча, Београд. 

01-000561-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-1-495-21 од 04.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010458250 издата од 
ПС Палилула на име Перић Јово, Палилула, Београд. 

01-000562-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-7494-21 од 04.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010968841 издата од 
ПС Палилула на име Димитријевић Вељко, Палилула, Београд. 

01-000563-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-457-21 од 13.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0104698630 издата 
од ПС Палилула на име Нешовић Дејан, Палилула, Београд. 

01-000564-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 154/2021 од 

06.07.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
010274321 издата од ПС Алексинац на име Цветковић Магдале-
на, Алексинац, Алексинац. 01-000565-2022

Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 148/2021 од 
06.07.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
010558759 издата од ПС Параћин на име Јовић Биљана, Алекси-
нац, Алексинац. 01-000566-2022

Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 149/2021 од 
06.07.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
005896640 издата од ПУ Ниш на име Јакуповић Живана, Алек-
синац, Алексинац. 01-000567-2022

Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 157/2021 од 
08.07.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
005486084 издата од ПС Алексинац на име Кристовић Мирјана, 
Велики Дреновац, Алексинац. 01-000568-2022

Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 150/2021 од 
29.06.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
009852679 издата од ПС Алексинац на име Перић Даница, Пр-
ћиловица, Алексинац. 01-000569-2022

Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 156/2021 од 
16.07.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
003840813 издата од ПС Алексинац на име Мехметовић Шери-
фа, Алексинац, Алексинац. 01-000570-2022

Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 148/2021 од 
28.06.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
004117354 издата од ПС Алексинац на име Јовановић Бојан, Ру-
тевац, Алексинац. 01-000571-2022

Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 147/2021 од 
29.06.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
010471554 издата од ПС Алексинац на име Накић Ана, Моравац, 
Алексинац. 01-000572-2022

Решењем ППУ Пријепоље ПС Нова Варош број 205-
55/2021 од 08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта 
број 010055560 издата од ПС Нова Варош на име Рвовић Сара, 
Нова Варош, Нова Варош. 01-000573-2022

Решењем ПС Палилула број 205.2-463-21 од 15.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 008969460 издата од 
ПС Палилула на име Стојановић Снежана, Палилула, Београд. 

01-000574-2022
Решењем ППУ Пријепоље ПС Нова Варош број 205-

56/2021 од 09.11.2021 проглашава се неважећим лична карта 
број 003897879 издата од ПС Нова Варош на име Живковић Ве-
либор, Дражевићи, Нова Варош. 01-000575-2022

Решењем ПС Палилула број 205.2-4-641-21 од 14.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 009829922 издата од 
ПС Палилула на име Димитријевић Јелена, Борча, Београд. 

01-000576-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-4-458-21 од 13.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 00930797 издата од 
ПС Палилула на име Величковић Драгомир, Палилула, Београд. 

01-000577-2022
Решењем ППУ Пријепоље ПС Нова Варош број 205-

57/2021 од 10.11.2021 проглашава се неважећим лична карта 
број 008639573 издата од ПС Нова Варош на име Грбовић Јова-
на, Нова Варош, Нова Варош. 01-000578-2022

Решењем ПС Палилула број 205.2-1-459-21 од 13.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 0078078974 издата од 
ПС Палилула на име Златановић Миомир, Палилула, Београд. 

01-000579-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 132/2021 од 

09.06.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
010050900 издата од ПС Алексинац на име Митровић Јован, 
Алексинац, Алексинац. 01-000580-2022

Решењем ПС Палилула број 205.2-471-21 од 20.09.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 008802692 издата од 
ПС Палилула на име Штефуљ Љубица, Палилула, Београд. 

01-000581-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 130/2021 од 

09.06.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
006218287 издата од ПС Алексинац на име Станојевић Томи-
слав, Моравац, Алексинац. 01-000582-2022

Решењем ПС Палилула број 205.2-1-474-21 од 22.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 01020497960 издата 
од ПС Палилула на име Димов Виктор, Борча, Београд. 

01-000583-2022
Решењем ПУ Ниш ПС Алексинац број 141/2021 од 

23.06.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
009923772 издата од ПС Алексинац на име Првуловић Страхи-
ња, Алексинац, Алексинац. 01-000584-2022

Решењем ПУ Ужице ПС Бајина Башта број 205-753/21 од 
02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 6173817 
издата од ПУ Ужице ПС Бајина Башта на име Ђукић Филип, Ба-
јина Башта, Бајина Башта. 01-000585-2022

Решењем ПС Палилула број 205.2-477-21 од 25.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 009249988 издата од 
ПС Палилула на име Лукић Владимир, Борча, Београд. 

01-000586-2022
Решењем ПУ Ужице ПС Бајина Башта број 205-732/21 од 

25.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 5113491 
издата од ПУ Ужице ПС Бајина Башта на име Милановић Вели-
сав, Бајина Башта, Бајина Башта. 01-000587-2022

Решењем ПУ Крушевац ПС Александровац број 205-
93/21 од 08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
006307989 издата од ПС Александровац на име Обрадовић Све-
тлана, Кожетин, Александровац. 01-000588-2022

Решењем ПУ Крушевац ПС Александровац број 205-
94/21 од 09.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
009609631 издата од ПС Александровац на име Вилимоновић 
Радосија, Александровац, Александровац. 01-000589-2022

Решењем ПУ Крушевац ПС Александровац број 205-
92/21 од 08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
004184593 издата од ПС Александровац на име Илић Горан, 
Витково, Александровац. 01-000590-2022

Решењем ПУ Крушевац ПС Александровац број 205-
91/21 од 04.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
007541674 издата од ПС Александровац на име Прибановић 
Аца, Кожетин, Александровац. 01-000591-2022

Решењем ПС Палилула број 205.2-478-21 од 25.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 007974641 издата од 
ПС Палилула на име Хатмер Скендери, Борча, Београд. 

01-000592-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-1-4789-21 од 25.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009752916 издата од 
ПС Палилула на име Радуљ Игор, Борча, Београд. 01-000593-2022

Решењем ПС Палилула број 205.2-500-21 од 06.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 6084913 издата од 
ПС Палилула на име Митић Љиљана, Палилула, Београд. 

01-000594-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1719-21 од 06.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10980817 издата од 
ПС Звездара на име Ђукановић Гордана, Звездара, Београд. 

01-000595-2022
Решењем ПУ Краљево број 205-6-631/2021 од 26.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 011204068 издата од 
ПУ Краљево на име Станчић Сандра, Краљево, Краљево. 

01-000596-2022
Решењем ПУ Краљево број 205-6-635/2021 од 27.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010297760 издата од 
ПУ Краљево на име Митровић Санија, Краљево, Краљево. 

01-000597-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1720-21 од 06.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 00683479 издата од 
ПС Звездара на име Коцинац Марија, Звездара, Београд. 

01-000598-2022
Решењем ПУ Краљево број 205-6-636/2021 од 27.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 205-6-636/2021 изда-
та од ПУ Краљево на име Илић Милован, Краљево, Краљево. 

01-000599-2022
Решењем ПС Звездара број 205.23-718/21 од 06.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0085636254 издата 
од ПС Звездара на име Дамјановић Драгана, Звездара, Београд. 

01-000600-2022
Решењем ПУ Краљево број 205-6-634/2021 од 27.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004158232 издата од 
ПУ Краљево на име Луковић Слободан, Краљево, Краљево. 

01-000601-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1715-21 од 05.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006071168 издата од 
ПС Звездара на име Божић Душанка, Звездара, Београд. 

01-000602-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1717-21 од 05.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 10739051 издата од ПС Зве-
здара на име Илић Стефан, Звездара, Београд. 01-000603-2022

Решењем ПС Звездара број 205.2-1716-21 од 05.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 10849318 издата од ПС Зве-
здара на име Жукић Немања, Звездара, Београд. 01-000604-2022

Решењем ППУ Зрењанин број 205-5-584 од 08.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 009525895 издата од ППУ 
Зрењанин на име Стикић Александар, Зрењанин, Зрењанин. 

01-000605-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1713-21 од 05.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 065877541 издата од 
ПС Звездара на име Стефановић Александар, Звездара, Београд. 

01-000606-2022
Решењем ПУ Краљево број 205-6-640/2021 од 01.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010835825 издата од 
ПУ Краљево на име Ђорђевић Стефан, Краљево, Краљево. 

01-000607-2022
Решењем ПС Варварин број 205-007406539 од 09.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007406539 издата од 
ПС Варварин на име Лукић Ненад, Залоговац, Варварин. 

01-000608-2022
Решењем ПС Варварин број 205-009694163 од 09.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009694163 издата од 
ПС Варварин на име Ивковић Милош, Варварин, Варварин. 

01-000609-2022
Решењем ПУ Чачак број 205-1-636/21 од 09.11.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 009855250 издата од ПУ Ча-
чак на име Филиповић Гордана, Трбушани, Чачак. 01-000610-2022

Решењем ПС Звездара број 205.2-1712-21 од 05.09.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 00682676 издата од 
ПС Звездара на име Трифуљеско Драган, Звездара, Београд. 

01-000611-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1685-21 од 05.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009973360 издата од 
ПС Палилула на име Живић Загорка, Падинска скела, Београд. 

01-000612-2022
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Решењем ПС Звездара број 205.2-1290-2021 од 04.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007030721 издата од 
ПС Звездара на име Танкосић Бранка, Палилула, Београд. 

01-000613-2022
Решењем ПУ Краљево број 205-6-645/2021 од 02.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009337915 издата од 
ПУ Краљево на име Васиљевић Сибинка, Лађевци, Краљево. 

01-000614-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1922-21 од 04.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 01092405410 издата 
од ПС Палилула на име Миљковић Миодраг, Палилула, Београд. 

01-000615-2022
Решењем ПУ Краљево број 205-6-644/2021 од 02.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 011122327 издата од 
ПУ Краљево на име Ивановић Љубиша, Жича, Краљево. 

01-000616-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1191-21 од 04.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007647766 издата од 
ПС Звездара на име Обрадовић Светлана, Звездара, Београд. 

01-000617-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1296-21 од 06.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 01152793 издата од 
ПС Звездара на име Павићевић Дан, Звездара, Београд. 

01-000618-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1728-2021 од 08.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006028823 издата од 
ПС Звездара на име Јеремић Бранко, Звездара, Београд. 

01-000619-2022
Решењем ПУ Краљево број 205-6-649/2021 од 02.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009232348 издата од 
ПУ Смедерево на име Дејановић Чедомир, Краљево, Краљево. 

01-000620-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1730-21 од 08.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 01550257 издата од 
ПС Звездара на име Станојевић Алекса, Звездара, Београд. 

01-000621-2022
Решењем ПС Звездара број 205-2-1729-21 од 08.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0065021 издата од 
ПС Звездара на име Даковић Сузана, Звездара, Београд. 

01-000622-2022
Решењем ПУ Краљево број 205-6-647/2021 од 02.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009589858 издата од 
ПУ Краљево на име Арсић Милисав, Краљево, Краљево. 

01-000623-2022
Решењем ПУ Краљево број 205-6-648/2021 од 02.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010648601 издата од 
ПУ Краљево на име Јовановић Селена, Чукојевац, Краљево. 

01-000624-2022
Решењем ПС Звездара број 205.0-1731-21 од 08.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00674118100 издата од 
ПС Звездара на име Барјактаревић Александар, Врачар, Београд. 

01-000625-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1721-21 од 08.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 006134161 издата од ПС 
Палилула на име Јовичић Ана, Звездара, Београд. 01-000626-2022

Решењем ПС Звездара број 205-1722-21 од 08.11.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 10977627 издата од ПС Звезда-
ра на име Алавања Сузана, Звездара, Београд. 01-000627-2022

Решењем ПУ Краљево број 205-6-652/2021 од 03.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 008227086 издата од 
ПУ Краљево на име Петровић Биљана, Драгосињци, Краљево. 

01-000628-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1723-21 од 08.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 011073255 издата од ПС 
Звездара на име Бојовић Весна, Звездара, Београд. 01-000629-2022

Решењем ПС Звездара број 205.2-41295-21 од 06.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 005466959 издата од ПС 
Звездара на име Смољан Ивана, Звездара, Београд. 01-000630-2022

Решењем ПУ Краљево број 205-6-650/2021 од 02.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 006235048 издата од 
ПУ Краљево на име Вучковић Милорад, Краљево, Краљево. 

01-000631-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1294-21 од 06.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 011484032 издата од 
ПС Звездара на име Јовановић Мила, Звездара, Београд. 

01-000632-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1093-21 од 06.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010405327 издата од ПС 
Звездара на име Хренек Петар, Звездара, Београд. 01-000633-2022

Решењем ПУ Краљево број 205-6-653/2021 од 03.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 009778998 издата од 
ПУ Краљево на име Вукомановић Матија, Краљево, Краљево. 

01-000634-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1297-21 од 08.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009061362 издата од 
ПС Звездара на име Вуковић Александар, Тучеп, Исток. 

01-000635-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1733-21 од 09.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007648689 издата од 
ПС Звездара на име Стојковић Митар, Звездара, Београд. 

01-000636-2022
Решењем ПУ Краљево број 205-6-651/2021 од 03.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009152910 издата од 
ПУ Краљево на име Милићевић Миломир, Краљево, Краљево. 

01-000637-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1732-21 од 09.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005318313 издата од 
ПС Палилула на име Поповић Весна, Звездара, Београд. 

01-000638-2022
Решењем ПУ Краљево број 205-6-646/2021 од 02.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010444478 издата од 
ПУ Краљево на име Анђелковић Никола, Краљево, Краљево. 

01-000639-2022
Решењем ПУ Суботица ПС Бачка Топола број 205-236/21-

148 од 09.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
010803260 издата од ПС Бачка Топола на име Балаћ Саво, Бачка 
Топола, Бачка Топола. 01-000640-2022

Решењем ППУ Суботица ПС Бачка Топола број 205-
236/21-147 од 08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта 
број 005862453 издата од ПС Бачка Топола на име Белада Татја-
на, Бачка Топола, Бачка Топола. 01-000641-2022

Решењем ПУ Сремска Митровица ПС Шид број 205-
47618/21 од 08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
010262144 издата од ПС Шид на име Крамар Зоран, Шид, Шид. 

01-000642-2022
Решењем ПУ Сремска Митровица ПС Шид број 205-

47769/21 од 08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта 
број 008348021 издата од ПС Шид на име Субашић Бошко, Бин-
гула, Шид. 01-000643-2022

Решењем ПУ Сремска Митровица ПС Шид број 205-
47688/21 од 08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
010001066 издата од ПС Шид на име Руман Јанко, Шид, Шид. 

01-000644-2022
Решењем ПУ Сремска Митровица ПС Шид број 205-

47679/21 од 08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта 
број 004965031 издата од ПС Шид на име Степановић Нада, Ку-
кујевци, Шид. 01-000645-2022

Решењем ПУ Крагујевац ПС Топола број 205-4-109/21 од 
08.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 10360266 
издата од ПС Топола на име Перишић Марко, Доња Трешњеви-
ца, Топола. 01-000646-2022

Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-432/21 од 09.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 007852030 издата од 
ПС Стара Пазова на име Нишић Горица, Стара Пазова, Стара 
Пазова. 01-000647-2022

Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-430/21 од 09.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 010744514 издата од ПС 
Стара Пазова на име Вељо Никола, Стара Пазова, Стара Пазова. 

01-000648-2022
Решењем ПС Куршумлија број 205-47985/21 од 09.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 003619106 издата од 
ПС Куршумлија на име Реџеповић Слободанка, Куршумлија, 
Куршумлија. 01-000649-2022

Решењем ПС Куршумлија број 205-47672/21 од 08.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 004836801 издата од 
ПС Куршумлија на име Смилић Славиша, Куршумлија, Куршу-
млија. 01-000650-2022

Решењем ПУ Прокупље број 205-239/21 од 03.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 006099837 издата од 
ПУ Прокупље на име Миленковић Мирослав, Баботинац, Про-
купље. 01-000651-2022

Решењем ПУ Прокупље број 205-238/21 од 02.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 008370956 издата од ПУ 
Прокупље на име Љубомировић Владица, Горња Стражава, Про-
купље. 01-000652-2022

Решењем ПУ Прокупље број 205-237/21 од 02.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 010683345 издата од ПУ 
Прокупље на име Томић Ненад, Прокупље, Прокупље. 

01-000653-2022
Решењем ПУ Прокупље број 205-235/21 од 01.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010691778 издата од ПУ 
Прокупље на име Стаменковић Андрија, Прокупље, Прокупље. 

01-000654-2022
Решењем ПУ Урошевац број 205-1-92/21 од 03.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010405582 издата 
од ПУ Урошевац на име Андријевић Никола, Доње Неродимље, 
Урошевац. 01-000655-2022

Решењем ПУ Сремска Митровица ПС Шид број 205.4-
327/21 од 27.08.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
10814315 издата од ПС Стара Пазова на име Костић Срђан, Нови 
Бановци, Нови Бановци. 01-000656-2022

Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-433/21 од 09.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 007046828 издата од 
ПС Стара Пазова на име Џанија Марина, Стара Пазова, Стара 
Пазова. 01-000657-2022

Решењем ПС Стара Пазова број 27.1-431/21 од 09.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 010889961 издата од 
ПС Стара Пазова на име Бихорац Дарко, Стара Пазова, Стара 
Пазова. 01-000658-2022

Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-428/21 од 08.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 005616557 издата од ПС 
Стара Пазова на име Ћулибрк Ненад, Голубинци, Стара Пазова. 

01-000659-2022
Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-429/21 од 08.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007389635 издата од 
ПС Стара Пазова на име Клинко Миша, Белегиш, Стара Пазова. 

01-000660-2022
Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-427/21 од 08.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009020930 издата од 
ПС Стара Пазова на име Јовановић Петар, Стара Пазова, Стара 
Пазова. 01-000661-2022

Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-426/21 од 05.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 003529590 издата од 
ПС Стара Пазова на име Раштегорац Јадранка, Стара Пазова, 
Нова Пазова. 01-000662-2022

Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-425/11 од 05.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 007366459 издата од ПС 
Стара Пазова на име Јовановић Перица, Сурдук, Стара Пазова. 

01-000663-2022
Решењем ПУ Врање ПС Бујановац број 205-275/2021 од 

02.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 008396374 
издата од ПС Бујановац на име Салихи Албина, Велики Трновац, 
Бујановац. 01-000664-2022

Решењем ПУ Врање ПС Бујановац број 205-244/2021 
од 06.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
004130668 издата од ПС Бујановац на име Накић Миодраг, Ло-
пардинце, Бујановац. 01-000665-2022

Решењем ПУ Врање ПС Бујановац број 205-273/2021 
од 01.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
010813900 издата од ПС Бујановац на име Младеновић Дијана, 
Бујановац, Бујановац. 01-000666-2022

Решењем ПУ Врање ПС Бујановац број 205-156/2021 
од 19.07.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
010068505 издата од ПС Бујановац на име Шаћири Бећир, Мухо-
вац, Бујановац. 01-000667-2022

Решењем ПУ Врање ПС Бујановац број 205-272/2021 
од 27.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
005432965 издата од ПС Бујановац на име Михајловић Никола, 
Бујановац, Бујановац. 01-000668-2022

Решењем ПУ Врање ПС Бујановац број 205-271/2021 
од 27.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
009433095 издата од ПС Бујановац на име Адиљи Фатиме, Вели-
ки Трновац, Бујановац. 01-000669-2022

Решењем ПУ Врање ПС Бујановац број 205-266/2021 
од 25.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
010251559 издата од ПС Бујановац на име Baxhuku Albert, Му-
ховац, Бујановац. 01-000670-2022

Решењем ПУ Врање ПС Бујановац број 205-270/2021 
од 27.10.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
011257474 издата од ПС Бујановац на име Асани Адем, Велики 
Трновац, Бујановац. 01-000671-2022

Решењем ПУ Бор број 205-5-403-2021 од 11.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 00759389 издата од ПУ 
Бор на име Николић Зоран, Бор, Бор. 01-000672-2022

Решењем ПУ Пријепоље број 205-8-203-21 од 05.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 0109852157 издата од 
ПУ Пријепоље на име Бећировић Ријад, Пријепоље, Пријепоље. 

01-000673-2022
Решењем ПУ Пријепоље број 205-8-2021-21 од 04.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010211774 издата од 
ПУ Пријепоље на име Мемовић Сенад, Пријепоље, Пријепоље. 

01-000674-2022
Решењем ПУ Бор број 205-5-413-2021 од 05.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010763133 издата од ПУ 
Бор на име Ђошевски Далибор, Бор, Бор. 01-000675-2022

Решењем ПУ Бор број 2055-412-2021 од 05.11.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 0040909705 издата од ПУ 
Бор на име Марковић Јелка, Бор, Бор. 01-000676-2022

Решењем ПУ Бор број 205-5-411-2021 од 04.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 003783109 издата од ПУ 
Бор на име Младеновић Добринка, Бор, Бор. 01-000677-2022

Решењем ПУ Бор број 205-410-2021 од 04.11.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 0064166597 издата од ПУ 
Бор на име Стоилковић Никола, Бор, Бор. 01-000678-2022

Решењем ПУ Бор број 205-5-409-2021 од 04.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 0041720400 издата од 
ПУ Бор на име Стаменковић Бојана, Бор, Бор. 01-000679-2022

Решењем ПУ Бор број 2055-408-2021 од 03.11.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 003836740 издата од ПУ Бор 
на име Јепурановић Младен, Шарбановац, Бор. 01-000680-2022

Решењем ПУ Бор број 205-5-407-2021 од 03.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 01128700 издата од ПУ 
Бор на име Камберовски Себастијан, Бор, Бор. 01-000681-2022

Решењем ПУ Бор број 205-406-2021 од 02.11.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 011071786 издата од ПУ 
Бор на име Реџеп Кристијан, Бор, Бор. 01-000682-2022

Решењем ПУ Бор број 205-405-2021 од 02.11.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 01165093 издата од ПУ Бор 
на име Пашић Нејас, Бор, Бор. 01-000683-2022

Решењем ПУ Бор број 205-4-404-21 од 02.11.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 0109585680 издата од ПУ 
Бор на име Зенујај Јануз, Бор, Бор. 01-000684-2022

Решењем ПС Лозница број 205-8-413-21 од 08.11.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 98244586 издата од ПС Лозни-
ца на име Саватић Миладин, Ј. Лешница, Лозница. 01-000685-2022

Решењем ПУ Крушевац број 205-6-178/2021 од 11.03.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 003792265 издата од 
ПУ Крушевац на име Матић Дејан, Крушчић, Крушевац. 

01-000686-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-177/2021 од 11.03.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10203783 издата од 
ПУ Крушевац на име Николовски Ненад, Крушевац, Крушевац. 

01-000687-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-183/2021 од 12.03.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 4048507 издата од 
ПУ Крушевац на име Рилак Јелена, Крушевац, Крушевац. 

01-000688-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2613 од 05.11.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 004918715 издата од ПУ Нови 
Сад на име Растовић Весна, Нови Сад, Нови Сад. 01-000689-2022

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2519 од 27.10.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 004738138 издата од ПС 
Шид на име Константиновић Јелена, Нови Сад, Нови Сад. 

01-000690-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-181/2021 од 12.03.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 5978431 издата од 
ПУ Крушевац на име Бацић Радмила, Крушевац, Крушевац. 

01-000691-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2608 од 05.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 011226775 издата од ПУ 
Нови Сад на име Ђук Марко, Нови Сад, Нови Сад. 01-000692-2022

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2578 од 03.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 10794888 издата од ПУ 
Нови Сад на име Стојков Татјана, Сремска Каменица, Нови Сад. 

01-000693-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-182/2021 од 12.03.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 003721688 издата од 
ПУ Крушевац на име Живковић Ђорђе, Крушевац, Крушевац. 

01-000694-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-184/2021 од 12.03.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 6436190 издата од 
ПУ Крушевац на име Васић Лепша, Крушевац, Крушевац. 

01-000695-2022
Решењем ПС Лозница број 205-8-411-21 од 08.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 006624336 издата од ПС 
Лозница на име Нинић Жељко, Руњани, Лозница. 01-000696-2022
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Решењем ПУ Крушевац број 205-6-185/2021 од 15.03.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005911684 издата од 
ПУ Крушевац на име Благојевић Ружица, Крушевац, Крушевац. 

01-000697-2022
Решењем ПС Лозница број 205-8-419-21 од 10.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 047188011 издата од ПС 
Лозница на име Радосављевић Славица, Клупци, Лозница. 

01-000698-2022
Решењем ПС Мајданпек број 205-757-2021 од 05.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 1035542 издата од 
ПС Мајданпек на име Белић Младен, Мајданпек, Мајданпек. 

01-000699-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-187/2021 од 15.03.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008733190 издата од 
ПУ Крушевац на име Петровић Јован, Крушевац, Крушевац. 

01-000700-2022
Решењем ПС Мајданпек број 205-758-2021 од 08.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 4866209 издата од ПС 
Мајданпек на име Кривељановић Љубица, Влаоле, Мајданпек. 

01-000701-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2598 од 04.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 9700382 издата од ПУ 
Нови Сад на име Бахтијаревић Анђела, Нови Сад, Нови Сад. 

01-000702-2022
Решењем ПС Мајданпек број 205-759-2021 од 08.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 8638709 издата од ПС 
Мајданпек на име Милановић Милица, Мајданпек, Мајданпек. 

01-000703-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2604 од 05.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 5902676 издата од ПУ 
Нови Сад на име Чонић Биљана, Бачки Јарак, Темерин. 

01-000704-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-180/2021 од 12.03.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 8229707 издата од 
ПУ Крушевац на име Костић Александра, Крушевац, Крушевац. 

01-000705-2022
Решењем ПС Мајданпек број 205-753-2021 од 05.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 9277863 издата од 
ПС Мајданпек на име Павловић Душица, Мосна, Мајданпек. 

01-000706-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2610 од 05.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 005993752 издата од ПУ 
Нови Сад на име Николић Зорица, Нови Сад, Нови Сад. 

01-000707-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-189/2021 од 16.03.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006056893 издата од 
ПУ Крушевац на име Петровић Мирослав, Крушевац, Крушевац. 

01-000708-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-352/2021 од 19.05.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10574058 издата од 
ПУ Крушевац на име Броз Андрија, Крушевац, Крушевац. 

01-000709-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-343/2021 од 19.05.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 9803711 издата од ПУ 
Крушевац на име Стевановић Мирослав, Крушевац, Крушевац. 

01-000710-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-351/2021 од 19.05.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 7081726 издата од 
ПУ Крушевац на име Урошевић Аница, Крушевац, Крушевац. 

01-000711-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-342/2021 од 14.05.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10847225 издата од 
ПУ Крушевац на име Савић Далибор, Крушевац, Крушевац. 

01-000712-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-343/2021 од 14.05.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009770546 издата од 
ПУ Крушевац на име Момчиловић Владимир, Крушевац, Кру-
шевац. 01-000713-2022

Решењем ПУ Крушевац број 205-6-337/2021 од 13.05.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 9695087 издата од 
ПУ Крушевац на име Вељковић Весна, Крушевац, Крушевац. 

01-000714-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-341/2021 од 14.05.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 7092556 издата од 
ПУ Крушевац на име Младеновић Весна, Крушевац, Крушевац. 

01-000715-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-345/2021 од 18.05.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 3137706 издата од ПУ 
Крушевац на име Стојановић Славица, Крушевац, Крушевац. 

01-000716-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-346/2021 од 18.05.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10791788 издата од 
ПУ Крушевац на име Ђиновић Јанко, Крушевац, Крушевац. 

01-000717-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-254/2021 од 12.04.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10291584 издата од 
ПУ Крушевац на име Танасијевић Јана, Крушевац, Крушевац. 

01-000718-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-513/2021 од 28.06.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004878660 издата од 
ПУ Крушевац на име Васић Весна, Крушевац, Крушевац. 

01-000719-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2589 од 04.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 8333791 издата од ПС Бе-
чеј на име Багарић Дамир, Нови Сад, Нови Сад. 01-000720-2022

Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-642 од 04.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 00610655858 издата 
од ПУ Шабац на име Аранђеловић Славица, Шабац, Шабац. 

01-000721-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2638 од 09.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 003543018 издата од ПУ 
Нови Сад на име Миладиновић Милица, Нови Сад, Нови Сад. 

01-000722-2022
Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-640 од 04.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0+89314039 издата 
од ПУ Шабац на име Станковић Златко, Шабац, Шабац. 

01-000723-2022

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2615 од 08.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 011390297 издата од ПУ 
Нови Сад на име Машић Душанка, Нови Сад, Нови Сад. 

01-000724-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-514/2021 од 28.06.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005365922 издата од 
ПУ Крушевац на име Бркић Марија, Крушевац, Крушевац. 

01-000725-2022
Решењем ПУ Шабац број 205-1-21-13-638 од 03.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00910602342 издата од ПУ 
Шабац на име Џиновић Никола, Шабац, Шабац. 01-000726-2022

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2594 од 04.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 3384233 издата од ПУ 
Нови Сад на име Драгин Гордана, Нови Сад, Нови Сад. 

01-000727-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2592 од 04.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 7548142 издата од ПУ 
Нови Сад на име Милошевић Александра, Футог, Нови Сад. 

01-000728-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-506/2021 од 27.07.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004177252 издата од 
ПУ Крушевац на име Гујанџић Вања, Крушевац, Крушевац. 

01-000729-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2593 од 04.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009948609 издата од ПУ 
Нови Сад на име Рајачић Биљана, Нови Сад, Нови Сад. 

01-000730-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2511 од 27.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 011004474 издата од ПУ 
Нови Сад на име Јовановић Николина, Нови Сад, Нови Сад. 

01-000731-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-507/2021 од 27.07.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006521330 издата од 
ПУ Крушевац на име Младенов Игор, Крушевац, Крушевац. 

01-000732-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2574 од 03.11.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 9911916 издата од ПУ Нови 
Сад на име Крег Марјан, Нови Сад, Нови Сад. 01-000733-2022

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2558 од 02.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 11263080 издата од ПУ 
Нови Сад на име Нинковић Дин Давид, Нови Сад, Нови Сад. 

01-000734-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2580 од 03.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 005412171 издата од ПС 
Власотинце на име Станковић Александра, Нови Сад, Нови Сад. 

01-000735-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-391/2021 од 04.06.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010266258 издата од 
ПУ Крушевац на име Пурић Тиосав, Крушевац, Крушевац. 

01-000736-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2627 од 08.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 6357038 издата од ПУ 
Нови Сад на име Вулин Александар, Нови Сад, Нови Сад. 

01-000737-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2584 од 03.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009341288 издата од ПУ 
Нови Сад на име Ристивојевић Наташа, Нови Сад, Нови Сад. 

01-000738-2022
Решењем ПС Сокобања број 20511-117-21 од 04.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007316768 издата од 
ПС Сокобања на име Обреновић Цветковић Јасмина, Сокобања, 
Соко Бања. 01-000739-2022

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2583 од 03.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 7362862 издата од ПУ 
Нови Сад на име Јелић Владимир, Нови Сад, Нови Сад. 

01-000740-2022
Решењем ПУ Ваљево број 205-47788-21-1 од 08.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004210144 издата од 
ПУ Ваљево на име Павловић Александар, Ваљево, Ваљево. 

01-000741-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2579 од 03.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 7441242 издата од ПС 
Србобран на име Букинац Јовица, Нови Сад, Нови Сад. 

01-000742-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-509/2021 од 27.07.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009669846 издата од 
ПУ Крушевац на име Младеновић Александра, Крушевац, Кру-
шевац. 01-000743-2022

Решењем ПУ Ваљево број 205-47697-21-1 од 08.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 009958334 издата од 
ПУ Ваљево на име Дамњановић Горан, Миличиница, Ваљево. 

01-000744-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/1551 од 15.07.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 7304338 издата од ПУ 
Нови Сад на име Станић Александар, Нови Сад, Нови Сад. 

01-000745-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-485/2021 од 20.07.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005916701 издата од ПУ 
Крушевац на име Димитријевић Наташа, Крушевац, Крушевац. 

01-000746-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2550 од 01.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 004419307 издата од ПУ 
Нови Сад на име Сунковић Љиљана, Нови Сад, Нови Сад. 

01-000747-2022
Решењем ПУ Ваљево број 205-47602-21-1 од 05.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 004689975 издата од ПУ 
Ваљево на име Миловановић Срђан, Горње Лесковице, Ваљево. 

01-000748-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-520/2021 од 31.07.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007525910 издата од 
ПУ Крушевац на име Вучић Небојша, Крушевац, Крушевац. 

01-000749-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2576 од 03.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 6502607 издата од ПУ 
Нови Сад на име Летић Жарко, Ченеј, Нови Сад. 01-000750-2022

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2614 од 08.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 8556713 издата од ПУ 
Нови Сад на име Ћулић Срђан, Сремска Каменица, Нови Сад. 

01-000751-2022
Решењем ПУ Ваљево број 205-45871-21-1 од 05.12.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005914794 издата од 
ПУ Ваљево на име Голоскоковић Ненад, Ваљево, Ваљево. 

01-000752-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2596 од 04.11.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 007168425 издата од ПУ Нови 
Сад на име Јарић Борис, Нови Сад, Нови Сад. 01-000753-2022

Решењем ПС Дољевац број 205-85-21 од 10.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 011342869 издата од ПС 
Дољевац на име Вукић Зоран, Мекиш, Дољевац. 01-000754-2022

Решењем ПУ Крушевац број 205-6-510/2021 од 27.07.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 008774999 издата од 
ПУ Крушевац на име Илић Александра, Крушевац, Крушевац. 

01-000755-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2611 од 05.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 4205696 издата од ПУ 
Нови Сад на име Китић Бојан, Каћ, Нови Сад. 01-000756-2022

Решењем ПУ Ваљево број 205-47551-21-1 од 05.11.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 003766340 издата од 
ПУ Ваљево на име Петровић Обрад, Горња Грабовица, Ваљево. 

01-000757-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2635 од 08.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010667608 издата од ПУ 
Нови Сад на име Илић Јован, Кисач, Нови Сад. 01-000758-2022

Решењем ПУ Ваљево број 205-47891-21-1 од 09.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 009815371 издата од ПУ 
Ваљево на име Матић Андреа, Ваљево, Ваљево. 01-000759-2022

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2625 од 08.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 0034233289 издата од 
ПУ Нови Сад на име Матић Валерија, Нови Сад, Нови Сад. 

01-000760-2022
Решењем ПУ Ваљево број 205-47923-21-1 од 09.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009893386 издата од 
ПУ Ваљево на име Тодорић Владимир, Петница, Ваљево. 

01-000761-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2612 од 05.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 6073239 издата од ПУ 
Нови Сад на име Меселџић Гордана, Нови Сад, Нови Сад. 

01-000762-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-490/2021 од 21.06.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009680250 издата од 
ПУ Крушевац на име Шарановић Саша, Крушевац, Крушевац. 

01-000763-2022
Решењем ПУ Ваљево број 205-4793-21-1 од 09.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0068744608 издата 
од ПУ Ваљево на име Алексић Добрила, Козличић, Ваљево. 

01-000764-2022
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/2605 од 05.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 7458165 издата од ПС Гор-
њи Милановац на име Цветановић Марко, Нови Сад, Нови Сад. 

01-000765-2022
Решењем ПС Кањижа број 205-52-111-21 од 04.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 01154039 издата од ПС 
Кањижа на име Жанет Блашко, Кањижа, Кањижа. 01-000766-2022

Решењем ПС Звездара број 205.2-1625/21 од 14.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 007316957 издата од 
ПС Палилула на име Бонешта Мал, Звездара, Београд. 

01-000767-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1621/21 од 14.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007295561 издата од 
ПС Звездара на име Ђокановић Слободанка, Звездара, Београд. 

01-000768-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-613/2021 од 06.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009303044 издата од 
ПУ Крушевац на име Дамњановић Никола, Крушевац, Крушевац. 

01-000769-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1624/21 од 14.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 008007127 издата од ПС 
Звездара на име Марковић Жика, Звездара, Београд. 01-000770-2022

Решењем ПС Звездара број 205.2-1622/21 од 14.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 008744747 издата од 
ПС Звездара на име Радојичић Вукица, Звездара, Београд. 

01-000771-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1623/21 од 14.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010263448 издата од ПС 
Звездара на име Тешић Смиља, Звездара, Београд. 01-000772-2022

Решењем ПС Сента број 205-1-1-90-21 од 18.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 5032557 издата од ПС 
Сента на име Шмит Ана, Сента, Сента. 01-000773-2022

Решењем ПУ Крушевац број 205-6-622/2021 од 10.09.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 009948319 издата од 
ПУ Крушевац на име Мисини Верица, Крушевац, Крушевац. 

01-000774-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1627/21 од 15.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007380965 издата од 
ПС Звездара на име Кнежевић Милан, Звездара, Београд. 

01-000775-2022
Решењем ПС Кањижа број 205-52-113-21 од 08.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0083892114 издата 
од ПС Кањижа на име Кањо Магдолна, Адорјан, Кањижа. 

01-000776-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1631/21 од 16.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010673462 издата од 
ПС Звездара на име Тресовић Ненад, Звездара, Београд. 

01-000777-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1630/21 од 15.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010956489 издата од 
ПС Звездара на име Инатовић Јована, Звездара, Београд. 

01-000778-2022
Решењем ПС Владичин Хан број 205-102-21 од 03.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007478624 издата од ПС 
Владичин Хан на име Демировић Срђан, Орљак, Владичин Хан. 

01-000779-2022
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Решењем ПУ Крушевац број 205-6-624/2021 од 13.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007481487 издата од 
ПУ Крушевац на име Милошевић Зоран, Крушевац, Крушевац. 

01-000780-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1629/21 од 15.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009849586 издата од 
ПС Звездара на име Прокић Здравко, Звездара, Београд. 

01-000781-2022
Решењем ПС Лебане број 205-4451-21 од 09.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 005584018 издата од ПС 
Лебане на име Јашаревић Зорица, Лебане, Лебане. 01-000782-2022

Решењем ПС Звездара број 205.2-1626/21 од 15.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 008521873 издата од 
ПС Звездара на име Поповић Филип, Звездара, Београд. 

01-000783-2022
Решењем ПС Лебане број 205-2662-21 од 18.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00696766 издата од ПС 
Лебане на име Милановић Марија, Лебане, Лебане. 

01-000784-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-190/2021 од 16.03.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 9029951 издата од 
ПУ Крушевац на име Грмуша Љиљана, Крушевац, Крушевац. 

01-000785-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-175/2021 од 10.03.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005013219 издата од 
ПУ Крушевац на име Мићић Гордан, Крушевац, Крушевац. 

01-000786-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-193/2021 од 18.03.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 5807933 издата од 
ПУ Крушевац на име Симић Славко, Крушевац, Крушевац. 

01-000787-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1639/21 од 18.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007318113 издата од 
ПС Звездара на име Јовановић Тамара, Звездара, Београд. 

01-000788-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-186/2021 од 15.03.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005121969 издата од 
ПУ Крушевац на име Којић Саша, Крушевац, Крушевац. 

01-000789-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1640/21 од 18.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007823105 издата од 
ПС Звездара на име Ђорђевић Зоран, Савски венац, Београд. 

01-000790-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-192/2021 од 18.03.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009873642 издата од 
ПУ Крушевац на име Марковић Даница, Крушевац, Крушевац. 

01-000791-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-4638/21 од 18.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006213043 издата од 
ПС Палилула на име Стојаковић Драгана, Звездара, Београд. 

01-000792-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1259/21 од 15.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 010709053 издата од ПС 
Звездара на име Бањац Саво, Звездара, Београд. 01-000793-2022

Решењем ПС Звездара број 205.2-1260/21 од 15.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 004261634 издата од 
ПС Звездара на име Јовановић Милица, Звездара, Београд. 

01-000794-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-188/2021 од 15.03.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010790206 издата од 
ПУ Крушевац на име Кнежевић Лара, Крушевац, Крушевац. 

01-000795-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1261/21 од 15.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010156594 издата од 
ПС Звездара на име Димитријевић Емилија, Звездара, Београд. 

01-000796-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-196/2021 од 19.03.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010975999 издата од 
ПУ Крушевац на име Петровић Александар, Крушевац, Крушевац. 

01-000797-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1616/21 од 13.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 006184287 издата од ПС 
Звездара на име Боснић Игор, Звездара, Београд. 01-000798-2022

Решењем ПС Лебане број 205-4796-21 од 08.11.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 005182590 издата од ПС Леба-
не на име Марковић Светислав, Рафуни, Лебане. 01-000799-2022

Решењем ПС Звездара број 205.2-1615/21 од 13.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 005255704 издата од 
ПС Звездара на име Вулетовић Лидија, Призрен, Призрен. 

01-000800-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1608/21 од 13.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010201556 издата од 
ПС Звездара на име Штетин Јана, Звездара, Београд. 

01-000801-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-124/2021 од 19.02.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009927466 издата од 
ПУ Крушевац на име Милорадовић Зоран, Крушевац, Крушевац. 

01-000802-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1256/21 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008430813 издата од 
ПС Палилула на име Капларевић Ђурђија, Звездара, Београд. 

01-000803-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1619/21 од 13.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 006593882 издата од ПС 
Савски венац на име Радмиловић Славица, Звездара, Београд. 

01-000804-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-201/2021 од 22.03.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 9578532 издата од ПУ 
Крушевац на име Милојевић Мирољуб, Крушевац, Крушевац. 

01-000805-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-198/2021 од 22.03.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 7095364 издата од ПУ 
Крушевац на име Живковић Милорад, Крушевац, Крушевац. 

01-000806-2022

Решењем ПС Звездара број 205.2-1614/21 од 12.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 005039811 издата од 
ПС Звездара на име Липановић Матија, Звездара, Београд. 

01-000807-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-200/2021 од 22.03.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 5812651 издата од 
ПУ Крушевац на име Игњатовић Горан, Крушевац, Крушевац. 

01-000808-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1617/21 од 13.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 005925657 издата од ПС 
Врачар на име Медин Илија, Палилула, Београд. 01-000809-2022

Решењем ПУ Лесковац број 205-3663-21 од 02.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 686716 издата од ПУ Ле-
сковац на име Јовановић Иван, Винарце, Лебане. 01-000810-2022

Решењем ПС Звездара број 205.2-1618/21 од 13.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 005597607 издата од 
ПС Младеновац на име Јанић Урош, Младеновац, Младеновац. 

01-000811-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-202/2021 од 22.03.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005624642 издата од 
ПУ Крушевац на име Илић Новица, Крушевац, Крушевац. 

01-000812-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1620/21 од 13.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008015463 издата од 
ПС Звездара на име Вукајловић Славка, Звездара, Београд. 

01-000813-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1257/2021 од 12.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007829456 издата од 
ПС Звездара на име Павловић Миливоје, Звездара, Београд. 

01-000814-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-197/2021 од 22.03.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 7734980 издата од 
ПУ Крушевац на име Мићић Михаило, Крушевац, Крушевац. 

01-000815-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1258/21 од 13.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006499004 издата од 
ПС Звездара на име Игњатовић Стана, Звездара, Београд. 

01-000816-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1633/21 од 18.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010668578 издата од 
ПС Звездара на име Петровић Даница, Звездара, Београд. 

01-000817-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-195/2021 од 19.03.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008679606 издата од 
ПУ Крушевац на име Степановић Зорица, Крушевац, Крушевац. 

01-000818-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1634/21 од 18.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004976536 издата од 
ПС Звездара на име Лековић Дуња, Звездара, Београд. 

01-000819-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1635/21 од 18.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010044237 издата од 
ПС Звездара на име Тролић Душанка, Звездара, Београд. 

01-000820-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-199/2021 од 22.03.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10716492 издата од 
ПУ Крушевац на име Кнежевић Аца, Крушевац, Крушевац. 

01-000821-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-205/2021 од 23.03.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009002721 издата од 
ПУ Крушевац на име Аризановић Вера, Крушевац, Крушевац. 

01-000822-2022
Решењем ПС Брус број 205-4-62-2021 од 04.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 007842802 издата од ПС 
Брус на име Милосављевић Танкосава, Кочине, Брус. 

01-000823-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1636/21 од 18.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009859135 издата од 
ПС Звездара на име Павловић Милун, Звездара, Београд. 

01-000824-2022
Решењем ПС Горњи Милановац број 20-2-197-21 

од 05.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 
0041103745059 издата од ПС Горњи Милановац на име Лазовић 
Немања, Парац, Горњи Милановац. 01-000825-2022

Решењем ПУ Крушевац број 205-6-203/2021 од 23.03.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 007847181 издата од 
ПУ Крушевац на име Николић Мирољуб, Крушевац, Крушевац. 

01-000826-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-5939/2021 од 18.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008375960 издата од 
ПС Звездара на име Митровић Милован, Звездара, Београд. 

01-000827-2022
Решењем ПУ Лесковац број 205-1797-21 од 01.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 7022787 издата од 
ПУ Лесковац на име Филиповић Данило, Велика Сејаница, Ле-
сковац. 01-000828-2022

Решењем ПС Горњи Милановац број 2052-196-21 од 
03.11.2021 проглашава се неважећим лична карта број 2052-1-
196-21 издата од ПС Горњи Милановац на име Обрадовић Ми-
кан, Горњи Милановац, Горњи Милановац. 01-000829-2022

Решењем ПУ Крушевац број 205-6-210/2021 од 24.03.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 008618890 издата од 
ПУ Крушевац на име Николић Соња, Крушевац, Крушевац. 

01-000830-2022
Решењем ПС Жабаљ број 2051-121-21 од 09.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 005548443 издата од ПС 
Жабаљ на име Александровић Радмила, Чуруг, Жабаљ. 

01-000831-2022
Решењем ПС Инђија број 205-7-221-21 од 10.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 01024220 издата од ПС 
Инђија на име Калаба Лазар, Марадик, Инђија. 01-000832-2022

Решењем ПС Звездара број 205.2-1643/21 од 19.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 006980344 издата од 
ПС Савски венац на име Бобић Зорица, Звездара, Београд. 

01-000833-2022

Решењем ПС Србобран број 215-21 од 26.10.2021 прогла-
шава се неважећим лична карта број 9847563 издата од ПС Ср-
бобран на име Марјанов Душан, Србобран, Србобран. 

01-000834-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1266/21 од 18.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010460518 издата од 
ПС Чукарица на име Мајсторовић Михајло, Звездара, Београд. 

01-000835-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1262/21 од 18.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006142179 издата од 
ПС Звездара на име Новаков Ђорђе, Звездара, Београд. 

01-000836-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1265/21 од 18.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010546279 издата од 
ПС Прибој на име Дробњаковић Ђорђе, Звездара, Београд. 

01-000837-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1263/21 од 18.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005487634 издата од 
ПС Палилула на име Нанушевић Вера, Палилула, Београд. 

01-000838-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1264/21 од 18.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005001408 издата од 
ПС Звездара на име Кошутић Јелић Мирјана, Звездара, Београд. 

01-000839-2022
Решењем ПС Петровац број 62-21 од 09.11.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 004760866 издата од ПС 
Петровац на име Ћирић Радиша, Велико Лаоле, Петровац на 
Млави. 01-000840-2022

Решењем ПС Звездара број 205.2-1646/21 од 19.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 010645075 издата од 
ПС Звездара на име Синанић Ана, Звездара, Београд. 

01-000841-2022
Решењем ПС Пожега број 205-195-21 од 01.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 009195557 издата од ПС 
Пожега на име Ђурић Зора, Пожега, Пожега. 01-000842-2022

Решењем ПС Звездара број 205.2-1644/21 од 19.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 009632559 издата од 
ПС Звездара на име Теофиловић Богдан, Звездара, Београд. 

01-000843-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1641/2021 од 19.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006634771 издата од 
ПС Гроцка на име Костадинов Тања, Калуђерица, Гроцка. 

01-000844-2022
Решењем ПС Лебане број 205-48235-21 од 10.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 003794449 издата од ПС 
Лебане на име Радојичић Бојан, Штулац, Лебане. 

01-000845-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1642/21 од 19.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005494186 издата од 
ПС Звездара на име Костадинов Горан, Калуђерица, Гроцка. 

01-000846-2022
Решењем ПС Србобран број 21-87 од 05.11.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 620218833 издата од ПС 
Србобран на име Недељков Илона, Србобран, Србобран. 

01-000847-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1645/21 од 19.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 003822565 издата од 
ПС Младеновац на име Аврамовић Каролина, Врачар, Београд. 

01-000848-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-485-21 од 29.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10530388 издата од 
ПС Палилула на име Пантић Милица, Палилула, Београд. 

01-000849-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1697/21 од 19.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009953852 издата од 
ПС Вождовац на име Пријовић Данило, Звездара, Београд. 

01-000850-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-1-483-21 од 29.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0048630073 издата 
од ПС Палилула на име Алексовска Тања, Борча, Београд. 

01-000851-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1647/21 од 19.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007794597 издата од 
ПС Звездара на име Ранковић Богдан, Звездара, Београд. 

01-000852-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-4-484-21 од 29.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 0401887708 издата 
од ПС Палилула на име Катарина Гајић, Овча, Београд. 

01-000853-2022
Решењем ПС Звездара број 205.2-1649/21 од 19.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010569067 издата од 
ПС Звездара на име Лакић Анастасија, Рипањ, Рипањ. 

01-000854-2022
Решењем ПС Обреновац број 205.2-481/21 од 22.09.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007744789 издата од 
ПС Обреновац на име Ћировић Катарина, Звечка, Обреновац. 

01-000855-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-208/2021 од 24.03.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 9368712 издата од ПУ 
Крушевац на име Топличанин Мирјана, Крушевац, Крушевац. 

01-000856-2022
Решењем ПС Обреновац број 205.2-494/21 од 01.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005308198 издата од 
ПС Обреновац на име Гавриловић Немања, Ушће, Обреновац. 

01-000857-2022
Решењем ПС Обреновац број 205.2-496/21 од 04.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 7009346 издата од ПС 
Обреновац на име Максимовић Марко, Обреновац, Обреновац. 

01-000858-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-211/2021 од 24.03.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009990945 издата од 
ПУ Крушевац на име Росић Стефан, Крушевац, Крушевац. 

01-000859-2022
Решењем ПС Сурчин број 205.2-377 од 11.10.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 010823775 издата од ПУ 
Београд на име Wolf Soka, Сурчин, Сурчин. 01-000860-2022
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Решењем ПУ Крушевац број 205-6-213/2021 од 25.03.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10168684 издата од 
ПУ Крушевац на име Власинић Никола, Крушевац, Крушевац. 

01-000861-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-207/2021 од 24.03.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 7161544 издата од ПУ 
Крушевац на име Јовановић Милољуб, Крушевац, Крушевац. 

01-000862-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-1-481-21 од 27.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010872599 издата од 
ПС Палилула на име Ранђеловић Милош, Борча, Београд. 

01-000863-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-209/2021 од 24.03.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006282607 издата од 
ПУ Крушевац на име Мирковић Ана, Крушевац, Крушевац. 

01-000864-2022
Решењем ПС Палилула број 205.2-448-21 од 01.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 8487157 издата од 
ПС Палилула на име Стојиљковић Јелена, Борча, Београд. 

01-000865-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-238/2021 од 05.04.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10889365 издата од ПУ 
Крушевац на име Господиновић Анђела, Крушевац, Крушевац. 

01-000866-2022
Решењем ПС Сурдулица број 205-104-21 од 04.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008180269 издата од 
ПС Сурдулица на име Суљић Демиран, Сурдулица, Сурдулица. 

01-000867-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-272/2021 од 20.04.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 9780994 издата од 
ПУ Крушевац на име Рајић Душан, Крушевац, Крушевац. 

01-000868-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-270/2021 од 19.04.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 7655112 издата од 
ПУ Крушевац на име Симић Иван, Крушевац, Крушевац. 

01-000869-2022
Решењем ПС Сурдулица број 205-103-21 од 04.11.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008207550 издата од 
ПС Сурдулица на име Момчиловић Славољуб, Сурдулица, Сур-
дулица. 01-000870-2022

Решењем ПУ Крушевац број 205-6-271/2021 од 19.04.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 7133602 издата од 
ПУ Крушевац на име Цакић Љубомир, Крушевац, Крушевац. 

01-000871-2022
Решењем ПС Вршац број 205-4-58-21 од 05.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00714806 издата од ПС 
Вршац на име Настић Велибор, Маргита, Вршац. 01-000872-2022

Решењем ПУ Крушевац број 205-6-191/2021 од 17.03.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 003459265 издата од 
ПУ Крушевац на име Мисини Зоран, Крушевац, Крушевац. 

01-000873-2022
Решењем ПС Алексинац број 128/21 од 07.11.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 003422346 издата од ПС 
Алексинац на име Коцић Милош, Алексинац, Алексинац. 

01-000874-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-277/2021 од 21.04.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 1480897 издата од ПУ 
Крушевац на име Миладиновић Дејан, Крушевац, Крушевац. 

01-000875-2022
Решењем ПС Алексинац број 135/2021 од 14.09.2021 прогла-

шава се неважећим лична карта број 008818665 издата од ПС Алек-
синац на име Ракић Никола, Мозгово, Алексинац. 01-000876-2022

Решењем ПУ Крушевац број 205-6-278/2021 од 21.04.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 9572126 издата од ПУ 
Крушевац на име Петрић Слободанка, Крушевац, Крушевац. 

01-000877-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-266/2021 од 15.04.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007669656 издата од 
ПУ Крушевац на име Балевић Батрић, Крушевац, Крушевац. 

01-000878-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-246/2021 од 07.04.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10013036 издата од 
ПУ Крушевац на име Ракић Славица, Крушевац, Крушевац. 

01-000879-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-279/2021 од 22.04.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 7340883 издата од 
ПУ Крушевац на име Лазић Никола, Крушевац, Крушевац. 

01-000880-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-279/2021 од 22.04.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 8427946 издата од 
ПУ Крушевац на име Ристић Исидора, Крушевац, Крушевац. 

01-000881-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-268/2021 од 19.04.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 10350725 издата од 
ПУ Крушевац на име Ивановић Ана, Крушевац, Крушевац. 

01-000882-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-167/2021 од 08.03.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 6386337 издата од ПУ 
Крушевац на име Марковић Слободанка, Крушевац, Крушевац. 

01-000883-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-168/2021 од 08.03.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 6206991 издата од 
ПУ Крушевац на име Илић Сања, Крушевац, Крушевац. 

01-000884-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-392/2021 од 15.06.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007300354 издата од 
ПУ Крушевац на име Поповић Душан, Крушевац, Крушевац. 

01-000885-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-583/2021 од 25.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004278449 издата од 
ПУ Крушевац на име Лукић Живота, Крушевац, Крушевац. 

01-000886-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-558/2021 од 16.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 6305057 издата од ПУ 
Крушевац на име Мијајловић Немања, Крушевац, Крушевац. 

01-000887-2022

Решењем ПУ Крушевац број 205-6-556/2021 од 16.08.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 2749530 издата од ПУ 
Крушевац на име Милосављевић Ведран, Крушевац, Крушевац. 

01-000888-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-555/2021 од 16.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 8396667 издата од 
ПУ Крушевац на име Вукојевић Драган, Крушевац, Крушевац. 

01-000889-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-559/2021 од 16.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 6240348 издата од ПУ 
Крушевац на име Димитријевић Дејан, Крушевац, Крушевац. 

01-000890-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-553/2021 од 16.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 5128055 издата од 
ПУ Крушевац на име Јовић Станимир, Крушевац, Крушевац. 

01-000891-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-554/2021 од 16.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 00915615 издата од 
ПУ Крушевац на име Терзић Јованка, Крушевац, Крушевац. 

01-000892-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-569/2021 од 19.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007115788 издата од 
ПУ Крушевац на име Лакићевић Оливера, Крушевац, Крушевац. 

01-000893-2022
Решењем ПС Смедеревска Паланка број 004394280 од 

01.09.2021 проглашава се неважећим лична карта број 004394280 
издата од ПС Смедеревска Паланка на име Ђурђевић Срђан, Сме-
деревска Паланка, Смедеревска Паланка. 01-000894-2022

Решењем ПУ Крушевац број 205-6-568/2021 од 19.08.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 10082247 издата од 
ПУ Крушевац на име Марић Павле, Крушевац, Крушевац. 

01-000895-2022
Решењем ПУ Смедерево ПС Смедеревска Паланка број 

205-35460/21 од 23.08.2021 проглашава се неважећим лична 
карта број 4191551 издата од ПС Смедеревска Паланка на име 
Обрадовић Срђан, Смедеревска Паланка, Смедеревска Паланка. 

01-000896-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-564/2021 од 17.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007876904 издата од 
ПУ Крушевац на име Красић Марија, Крушевац, Крушевац. 

01-000897-2022
Решењем ПУ Смедерево ПС Смедеревска Паланка број 

205-35079/21 од 19.08.2021 проглашава се неважећим лична 
карта број 6866675 издата од ПС Смедеревска Паланка на име 
Костић Драгољуб, Смедеревска Паланка, Смедеревска Паланка. 

01-000898-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-567/2021 од 19.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009759651 издата од 
ПУ Крушевац на име Стојковић Дијана, Крушевац, Крушевац. 

01-000899-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-521/2021 од 02.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008761920 издата од 
ПУ Крушевац на име Бојовић Миодраг, Крушевац, Крушевац. 

01-000900-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-562/2021 од 17.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008065339 издата од 
ПУ Крушевац на име Дамљановић Вања, Крушевац, Крушевац. 

01-000901-2022
Решењем ПУ Смедерево ПС Смедеревска Паланка број 

205-42074/21 од 06.10.2021 проглашава се неважећим лична 
карта број 011257509 издата од ПС Смедеревска Паланка на име 
Радосављевић Синиша, Смедеревска Паланка, Смедеревска Па-
ланка. 01-000902-2022

Решењем ПУ Крушевац број 205-6-537/2021 од 09.08.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 006684955 издата од 
ПУ Крушевац на име Милановић Станка, Крушевац, Крушевац. 

01-000903-2022
Решењем ПУ Смедерево ПС Смедеревска Паланка број 

205-42075/21 од 06.10.2021 проглашава се неважећим лична 
карта број 009108072 издата од ПС Смедеревска Паланка на име 
Раичић Петкана, Смедеревска Паланка, Смедеревска Паланка. 

01-000904-2022
Решењем ПУ Смедерево ПС Смедеревска Паланка број 

205-41745/21 од 04.10.2021 проглашава се неважећим лична карта 
број 008403596 издата од ПС Смедеревска Паланка на име Симеу-
новић Бојан, Смедеревска Паланка, Смедеревска Паланка. 

01-000905-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-574/2021 од 23.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009665581 издата од 
ПУ Крушевац на име Гајић Слободан, Крушевац, Крушевац. 

01-000906-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-570/2021 од 21.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009574837 издата од 
ПУ Крушевац на име Алексић Драгиша, Крушевац, Крушевац. 

01-000907-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-580/2021 од 24.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004904707 издата од 
ПУ Крушевац на име Спасић Виолета, Крушевац, Крушевац. 

01-000908-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-518/2021 од 29.07.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009804363 издата од 
ПУ Крушевац на име Петровић Петар, Крушевац, Крушевац. 

01-000909-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-552/2021 од 13.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008108547 издата од 
ПУ Крушевац на име Јанићијевић Јелена, Крушевац, Крушевац. 

01-000910-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-524/2021 од 02.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 008045564 издата од 
ПУ Крушевац на име Ћирковић Иван, Крушевац, Крушевац. 

01-000911-2022
Решењем ПУ Смедерево ПС Смедеревска Паланка број 

205-43086/21 од 12.10.2021 проглашава се неважећим лична 
карта број 004627581 издата од Церовац на име Савић Бранка, 
Смедеревска Паланка, Смедеревска Паланка. 01-000912-2022

Решењем ПУ Крушевац број 205-6-525/2021 од 03.08.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 8275196 издата од 
ПУ Крушевац на име Ташов Саша, Крушевац, Крушевац. 

01-000913-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-526/2021 од 04.08.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009291479 издата од 
ПУ Крушевац на име Радуловић Јован, Крушевац, Крушевац. 

01-000914-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-497/2021 од 23.07.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009643577 издата од 
ПУ Крушевац на име Васић Слободанка, Крушевац, Крушевац. 

01-000915-2022
Решењем ПУ Смедерево ПС Смедеревска Паланка број 

005417965 од 15.09.2021 проглашава се неважећим лична карта 
број 005417965 издата од ПС Смедеревска Паланка на име Фи-
липовић Зорица, Смедеревска Паланка, Смедеревска Паланка. 

01-000916-2022
Решењем ПУ Смедерево ПС Смедеревска Паланка број 

205-39660 од 20.09.2021 проглашава се неважећим лична карта 
број 010963688 издата од ПС Смедеревска Паланка на име Та-
лијан Милица, Смедеревска Паланка, Смедеревска Паланка. 

01-000917-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-517/2021 од 28.07.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 004892038 издата од 
ПУ Крушевац на име Матић Живорад, Крушевац, Крушевац. 

01-000918-2022
Решењем ПУ Смедерево ПС Смедеревска Паланка број 

205-40000/21 од 23.09.2021 проглашава се неважећим лична 
карта број 011062900 издата од ПС Смедеревска Паланка на име 
Кајтазовић Северђан, Смедеревска Паланка, Смедеревска Па-
ланка. 01-000919-2022

Решењем ПУ Крушевац број 205-6-407/2021 од 09.06.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 10220143 издата од 
ПУ Крушевац на име Васић Татјана, Крушевац, Крушевац. 

01-000920-2022
Решењем ПУ Смедерево ПС Смедеревска Паланка број 

205-40535/21 од 27.09.2021 проглашава се неважећим лична кар-
та број 007275002 издата од ПС Смедеревска Паланка на име Ра-
довановић Илија, Смедеревска Паланка, Смедеревска Паланка. 

01-000921-2022
Решењем ПУ Смедерево ПС Смедеревска Паланка број 

205-39496/21 од 20.09.2021 проглашава се неважећим лична карта 
број 009730209 издата од ПС Смедеревска Паланка на име Бати-
нић Биљана, Влашки До, Смедеревска Паланка. 01-000922-2022

Решењем ПУ Крушевац број 205-6-544/2021 од 11.08.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 009675560 издата од 
ПУ Крушевац на име Аврамовић Невена, Текија, Крушевац. 

01-000923-2022
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-316/21 од 19.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005246137 издата од 
ПУ Косовска Митровица на име Ђусић Дејан, Лазаревац, Лаза-
ревац. 01-000924-2022

Решењем ПС Лазаревац број 205.4-315/21 од 19.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 005721973 издата од 
ПС Лазаревац на име Мишић Далибор, Медошевац, Лазаревац. 

01-000925-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-425/2021 од 24.06.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009852694 издата од 
ПУ Крушевац на име Горић Предраг, Крушевац, Крушевац. 

01-000926-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-427/2021 од 19.06.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005808240 издата од 
ПУ Крушевац на име Анђелковић Мирослав, Велики Шиљего-
вац, Крушевац. 01-000927-2022

Решењем ПС Алексинац број 152-2021 од 05.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 004992540 издата од ПС 
Алексинац на име Ранђеловић Марица, Алексинац, Алексинац. 

01-000928-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-437/2021 од 25.06.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005717437 издата од 
ПУ Крушевац на име Завишић Мирјана, Крушевац, Крушевац. 

01-000929-2022
Решењем ПС Алексинац број 163-2021 од 15.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 0105276675 издата од ПС 
Алексинац на име Богдановић Јован, Алексинац, Алексинац. 

01-000930-2022
Решењем ПС Алексинац број 165-2021 од 20.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 008112607 издата од ПС 
Алексинац на име Вуксановић Снежана, Моравац, Алексинац. 

01-000931-2022
Решењем ПС Алексинац број 166-2021 од 20.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 00112540 издата од ПС 
Алексинац на име Стојановић Никола, Нозрина, Алексинац. 

01-000932-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-454/2021 од 06.06.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 156597 издата од ПС 
Параћин на име Јанићијевић Сабина, Наупаре, Крушевац. 

01-000933-2022
Решењем ПС Алексинац број 161-2021 од 29.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 03570781 издата од ПС 
Алексинац на име Аризановић Ивана, Алексинац, Алексинац. 

01-000934-2022
Решењем ПС Алексинац број 167-2021 од 20.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 006176069 издата од ПС 
Алексинац на име Петровић Бојан, Алексинац, Алексинац. 

01-000935-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-404/2021 од 09.06.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 3345841 издата од 
ПУ Крушевац на име Ракић Данијела, Велики Шиљеговац, Кру-
шевац. 01-000936-2022

Решењем ПС Лозница број 205-8-410-21 од 08.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 7851992 издата од ПС Ло-
зница на име Пантић Видоје, Југовићи, Лозница. 01-000937-2022
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Решењем ПС Лозница број 205-8-408-21 од 03.11.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 110878515 издата од ПС 
Лозница на име Васиљковић Далибор, Лешница, Лозница. 

01-000938-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-402/2021 од 09.06.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 3454140 издата од 
ПУ Крушевац на име Михајловић Радослав, Макрешане, Кру-
шевац. 01-000939-2022

Решењем ПУ Крушевац број 205-6-428/2021 од 21.06.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 008619238 издата од 
ПУ Крушевац на име Петронијевић Славиша, Мала река, Кру-
шевац. 01-000940-2022

Решењем ПУ Крушевац број 205-6-460/2021 од 09.07.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 009626375 издата од 
ПУ Крушевац на име Вучковић Аранђел, Крушевац, Крушевац. 

01-000941-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-459/2021 од 08.07.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006351366 издата од 
ПУ Крушевац на име Павловић Драгана, Крушевац, Крушевац. 

01-000942-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-451/2021 од 05.07.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009834835 издата од 
ПУ Крушевац на име Ђокић Гроздијана, Крушевац, Крушевац. 

01-000943-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-475/2021 од 13.07.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 003306751 издата од 
ПУ Крушевац на име Вермезовић Драги, Крушевац, Крушевац. 

01-000944-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-476/2021 од 13.07.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009461672 издата од ПУ 
Крушевац на име Милосављевић Војкан, Крушевац, Крушевац. 

01-000945-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-464/2021 од 13.07.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009600928 издата од 
ПУ Крушевац на име Вукадиновић Јелена, Крушевац, Крушевац. 

01-000946-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-466/2021 од 13.07.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007037224 издата од 
ПУ Крушевац на име Митровић Снежана, Крушевац, Крушевац. 

01-000947-2022
Решењем ПС Лазаревац број 205.9-317/21 од 19.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 003628084 издата од 
ПС Лазаревац на име Премовић Менка, Лазаревац, Лазаревац. 

01-000948-2022
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-314/21 од 19.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 011232226 издата од 
ПС Лазаревац на име Брковић Данијела, Лазаревац, Лазаревац. 

01-000949-2022
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-318/21 од 20.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005961353 издата од 
ПС Лазаревац на име Јовановић Љиљана, Јунковац, Лазаревац. 

01-000950-2022
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-319 од 20.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 005916728 издата од ПС 
Лазаревац на име Јоксић Слађана, Вреоци, Лазаревац. 

01-000951-2022
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-320 од 21.10.2021 про-

глашава се неважећим лична карта број 006987989 издата од ПС 
Лазаревац на име Пешић Владан, Соколово, Лазаревац. 

01-000952-2022
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-321/21 од 21.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 006952909 издата од 
ПС Лазаревац на име Димитријевић Мирјана, Лазаревац, Лаза-
ревац. 01-000953-2022

Решењем ПУ Јагодина број 205-44375/21 од 19.10.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 006570474 издата од 
ПУ Јагодина на име Баковић Мирјана, Јагодина, Јагодина. 

01-000954-2022
Решењем ПУ Јагодина број 205-44177/21 од 18.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 007591932 издата од 
ПУ Јагодина на име Марић Радован, Јагодина, Јагодина. 

01-000955-2022
Решењем ПУ Јагодина број 205-44272/21 од 18.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 009639775 издата од 
ПУ Јагодина на име Јевремовић Радован, Јагодина, Јагодина. 

01-000956-2022
Решењем ПУ Јагодина број 205-44671/21 од 20.10.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 005470968 издата од 
ПУ Јагодина на име Максимовић Милорад, Рибаре, Јагодина. 

01-000957-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-465/2021 од 13.07.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 003791128 издата од 
ПУ Крушевац на име Петровић Миленковић Марија, Крушевац, 
Крушевац. 01-000958-2022

Решењем ПУ Крушевац број 205-6-462/2021 од 13.07.2021 
проглашава се неважећим лична карта број 07828095 издата од ПУ 
Крушевац на име Миловановић Драгна, Крушевац, Крушевац. 

01-000959-2022
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-457/2021 од 07.07.2021 

проглашава се неважећим лична карта број 010074444 издата од 
ПУ Крушевац на име Милојевић Милош, Крушевац, Крушевац. 

01-000960-2022

– ИСПРАВЕ СТРАНАЦА –
Gianni Euric de Castro Paiva Muzadi, Београд, дипломатска 

лична карта рег. бр. AGO-00002 (D-03231), издата од Министар-
ства спољних послова РС. 03-04-000004-2022

Jeremy Robin Fox, Београд, службена лична карта бр. GBR-
00058, издата од Министарства спољних послова РС. 

03-04-000005-2022
Marei M. A. Almontasr, Београд, дипломатска лична карта 

рег. бр. LBY-00067 (D-01815), издата од Министарства спољних 
послова РС. 03-04-000006-2022

Almabrouk R. A. Elgabri, Београд, дипломатска лична карта 
рег. бр. LBY-00050 (D-01792), издата од Министарства спољних 
послова РС. 03-04-000007-2022

Naima Ali Abdulsalam El Gabri, Београд, дипломатска лич-
на карта рег. бр. LBY-00066 (D-01793), издата од Министарства 
спољних послова РС. 03-04-000008-2022

Ritaj M. R. Algabri, Београд, дипломатска лична карта рег. 
бр. LBY-00052 (D-01794), издата од Министарства спољних по-
слова РС. 03-04-000009-2022

Kais Mabrouk Rajab El Gabri, Београд, дипломатска лична 
карта рег. бр. LBY-00053 (D-01795), издата од Министарства 
спољних послова РС. 03-04-000010-2022

Лична карта за странца број 13/19 издатa од ППУ Нови 
Пазар на име Astitou Zakaria, Београд, решењем ПУ Београд - 
Управа за странце број 26.2-24/22 од 10.01.2022. 

03-01-000011-2022

– СЛУЖБЕНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ –
Protecta Group d.o.o., Београд, службена легитимација слу-

жбеника приватног обезбеђења број 43224, издата од Министар-
ства унутрашњих послова РС, на име Станисављевић Горан. 

04-10-000014-2022
Павловић Владимир, Лапово, службена легитимација слу-

жбеника приватног обезбеђења бр. 46572, издата од Министар-
ства унутрашњих послова РС (ПУ Ниш). 04-10-000015-2022

Митровић Горан, Крагујевац војна књижица АА 0024500, 
издата/е од Војног одсека у Крагујевцу. 04-02-000016-2022

Dobergard d.o.o., Београд, службена легитимација службе-
ника приватног обезбеђења број 50302, издата од Министарства 
унутрашњих послова РС на име Тодосијевић Мира. 

04-10-000017-2022
Dobergard d.o.o., Београд, службена легитимација службе-

ника приватног обезбеђења број 51871, издата од Министарства 
унутрашњих послова РС на име Стевић Томислав. 

04-10-000018-2022
Aнтић Бранислав, Београд –Чукарица војна легитимација 

бр. 000093956 издата од Војске Србије у Београду. 
04-01-000019-2022

Цвијановић Драган, Сремчица, службена легитимација 
службеника приватног обезбеђења број 1676, издата од Мини-
старства унутрашњих послова РС. 04-10-000020-2022

Остојић Дејан, Београд, службена легитимација издата од 
МУП Републике Србије. 04-10-000021-2022

Sparta Security d.o.o., Београд, службена легитимација слу-
жбеника приватног обезбеђења бр. 13380, издата од Министар-
ства унутрашњих послова РС, на име Елез Миле Синиша. 

04-10-000022-2022
Sparta Security d.o.o., Београд, службена легитимација слу-

жбеника приватног обезбеђења бр. 13428, издата од Министар-
ства унутрашњих послова РС, на име Кнежевић Милан Дарко. 

04-10-000023-2022
Sparta Security d.o.o., Београд, службена легитимација слу-

жбеника приватног обезбеђења бр. 33093, издата од Министарства 
унутрашњих послова РС, на име Георгијевић Бошко Милован. 

04-10-000024-2022
Sparta Security d.o.o., Београд, службена легитимација слу-

жбеника приватног обезбеђења бр. 16905, издата од Министар-
ства унутрашњих послова РС, на име Бугарин Добривој Радивој. 

04-10-000025-2022
Малешевић Владимир, Бачка Паланка војна књижица 

000167521, издата/е од Министарства одбране РС. 
04-02-000026-2022

Павловић Срђан, Крагујевац војна књижица АБ-053930, 
издата/е од Војног одсека у Крагујевцу. 04-02-000027-2022

Миланов Сима, Београд –Нови Београд, легитимација при-
ватног обезбеђења бр. 49445, издата од МУП Београда. 

04-10-000028-2022
Безбедносно-информативна агенција, Београд, службена 

легитимација радника на одређеним дужностима, рег. бр. 1704, 
сер. бр. Б 0005960, издата 26.09.2008. године, у једноделној ко-
жној футроли, црне боје. 04-10-000029-2022

Tisten group d.o.o., Београд, службена легитимација слу-
жбеника приватног обезбеђења број 13014, издата од Министар-
ства унутрашњих послова на име Мирковић Зоран. 

04-10-000030-2022
VIP security d.o.o., Београд –Нови Београд, службена леги-

тимација службеника приватног обезбеђења број 28588, издата од 
Министарства унутрашњих послова на име Вујичић Драгомир. 

04-10-000031-2022
Петровић Вујадин, Београд службена легитимација слу-

жбеника приватног обезбеђења бр. 3861 издата/e од Полицијска 
Управа за град Београд. 04-09-000032-2022

Стошић Александар, Београд адвокатска легитимација бр. 
8602 издата од Адвокатске коморе Београд. 04-06-000033-2022

Тодоровић Милан, Београд –Земун службена легитимација 
радника приватног обезбеђења бр. 11465 издата/e од Министар-
ства унутрашњих послова Републике Србије у Београду. 

04-09-000034-2022
Dobergard plus d.o.o., Београд, службена легитимација слу-

жбеника приватног обезбеђења број 24656, издата од Министар-
ства унутрашњих послова РС, на име Николић Радослав. 

04-10-000035-2022
Станојевић Милан, Ниш војна књижица , издата/е од Реги-

оналног центра Министарства одбране Ниш. 04-02-000036-2022
Божовић Вања, Београд легитимација адвокатског при-

правника бр. 7656 издата/e од Адвокатске коморе Београд. 
04-09-000037-2022

Бјелогрлић Александар, Чачак војна књижица . 
04-02-000038-2022

Стефановић Јован, Крагујевац војна књижица НД 000354, 
издата/е од Министарства одбране. 04-02-000039-2022

Ивановић Небојша, Београд службена легитимација слу-
жбеника приватног обезбеђења бр. 179 издата/e од Полицијске 
управе за град Београд. 04-09-000040-2022

– МЕНИЦЕ И ЧЕКОВИ –
Јоксимовић Саша, Београд, чек/ови бр. 0000296511322,  

0000296511330 издат/и од Комерцијалне банке а.д. Београд. 
05-01-000056-2022

Хуска Јожеф, Пландиште, чек/ови бр. 0000821182763 изда-
т/и од OTP bankе Srbija a.d. Novi Sad. 05-01-000057-2022

Омчикус Маријана, Футог, чек/ови бр. 0000105559629 из-
дат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-000059-2022

Вукчевић Дејан, Равно Село, чек/ови бр. 0000007589237, 
0000007589245, 0000007589286 издат/и од OTP bankе Srbija a.d. 
Novi Sad. 05-01-000060-2022

Шкундрић Зорана, Зрењанин, чек/ови бр. 8306417, 
8306409 издат/и од AIK Banke a.d. 05-01-000061-2022

Пантелић Јована, Крагујевац, чек/ови бр. 0000140821646 
издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-000062-2022

Загорац Вера, Београд –Звездара, чек/ови бр. 0000168167542 
издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-000063-2022

Рајковић Хранислав, Ниш, чек/ови бр. 55957541 издат/и од 
Банке Поштанске штедионице а.д. Београд. 05-01-000064-2022

Хорват Марија, Пожаревац, чек/ови бр. 111362067 издат/и 
од Banca Intesa a.d. 05-01-000065-2022

Дрљевић Мирјана, Нови Сад, чек/ови бр. 9000006640517 
издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-000066-2022

Galenika-fitofarmacija a.d., Београд –Земун, меница/е бр. АС 
6000437, АС 6000438 издатa/e од Galenika-fitofarmacija a.d.. 

05-02-000067-2022
Кикић Светлана, Руменка, чек/ови бр. 0000192686012 из-

дат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-000068-2022
Бојанић Дејан, Ветерник, чек/ови бр. 0000162510317, 

0000170244560, 0000170244578, 0000170244586 издат/и од 
Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-000069-2022

Раковић Гордана, Београд, чек/ови бр. 13425531, 13425540, 
1345558, 13425566, 13425574, 13425582, 13425590 издат/и од 
Банке Поштанске штедионице а.д. Београд. 05-01-000070-2022

Благојевић Борко, Уб, чек/ови бр. 0000146694336, 
0000146694344 издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-000071-2022

Messer Tehnogas a.d., Београд, меница/е бр. AD 0224950, AD 
0224949 издатa/e од Eko maber inženjering d.o.o. 05-02-000072-2022

Тркуља Раде, Нови Сад, чек/ови бр. 201000167134, 
201000167159, 201000167167, 201000167175 издат/и од ERSTE 
bank a.d. Novi Sad. 05-01-000073-2022

Rac Kevi Čaba, Сента, чек/ови бр. 8843078, 8843079 изда-
т/и од Raiffeisen bank a.d. 05-01-000074-2022

Крстић Небојша, Панчево, чек/ови бр. 0000185055340, 
0000185055357 издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-000075-2022

Шево Драган, Београд –Нови Београд, чек/ови бр. 
0000194730966, 00001947300974, 0000194730982 издат/и од 
Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-000076-2022

Дујановић Воиславка, Неготин, чек/ови бр. 0000182089367, 
0000188832521, 0000189834146 издат/и од Banca Intesa a.d. 

05-01-000077-2022
Петровић Жаклина, Београд, чек/ови бр. 16978442 издат/и 

од UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd. 05-01-000078-2022
Каришик Мелита, Сјеница, чек/ови бр. 0000198859282 из-

дат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-000079-2022
Пјевац Јованка, Нова Пазова, чек/ови бр. 0000197330640 

издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-000080-2022
Тот Карћик Сабина, Суботица, чек/ови бр. 5610746, 

5610747 издат/и од Raiffeisen bank a.d. 05-01-000081-2022
Mилисављевић Јасмина, Београд, чек/ови бр. 0000198365892, 

0000202301040, 0000202301057, 000020230165, 0000202536686 из-
дат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-000082-2022

Петровић Оливера, Београд, чек/ови бр. 29555303 издат/и од 
Банке Поштанске штедионице а.д. Београд. 05-01-000083-2022

Бацетић Вера, Београд, меница/е бр. 0000196378657, 
0000196378673, 0000196378681, 0000196378699, 0000196378707 
издатa/e од Banca Intesa a.d. 05-02-000084-2022

Ловачко удружење „Смедерево”, Смедерево, меница/е бр. 
AD2677941 издатa/e од Ловачког удружења „Смедерево”. 

05-02-000085-2022
Георгијевић Весна, Београд –Нови Београд, чек/ови бр. 

0000283187458, 0000283187466, 0000283187474, 0000283187482, 
0000283187490 издат/и од Комерцијалне банке а.д. 05-01-000086-2022

Спирић Никола, Београд –Земун, чек/ови бр. 0000134882968, 
0000134882976 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-000087-2022

ЈКП „Београдске електране”, Београд –Нови Београд, ме-
ница/е бр. АБ 2806196, АБ 2806197, АБ 2806198, АБ 2806199 
издатa/e од Kalman d.o.o. Београд. 05-02-000088-2022

Велемиров Данило, Кикинда, чек/ови бр. 8847101 издат/и 
од Raiffeisen bank a.d. 05-01-000089-2022

Миладиновић Синиша, Београд –Нови Београд, чек/ови бр. 
49219210 издат/и од Банке Поштанске штедионице а.д. Београд. 

05-01-000090-2022
Петровић Мирјана, Александровац, чек/ови бр. 

0000002070474, 0000002363562, 0000002363563 издат/и од Banca 
Intesa a.d.. 05-01-000091-2022

Вукотић Стефан, Београд –Нови Београд, чек/
ови бр. 0000162080469. 0000162080477, 0000162080485, 
0000162080493, 0000162080501 издат/и од Banca Intesa a.d. 
Beograd. 05-01-000092-2022

Вујовић Слободан, Врбас, чек/ови бр. 0000037584612 изда-
т/и од Banca Intesa a.d. 05-01-000093-2022

Караћ Стеван, Гаково, чек/ови бр. 0000192405652 издат/и 
од Banca Intesa a.d. 05-01-000094-2022

Канлић Љиљана, Београд, чек/ови бр. 0000184839603 изда-
т/и од Banca Intesa a.d. 05-01-000095-2022

Божиновић-Кнежевић Александра, Београд, чек/ови бр. 
0000287514541, 0000287514558, 0000287514566, 0000287514574, 
0000287514673 издат/и од Комерцијалне банке а.д. Београд. 

05-01-000096-2022
Митровић Слађана, Брестовац, чек/ови бр. 8227194, 

7460534 издат/и од Raiffesien bank a.d. 05-01-000097-2022
Пекић Светлана, Београд, чек/ови бр. 0000044542728 изда-

т/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-000098-2022
Вавић Слободан, Београд, чек/ови бр. 0000105408355, 

0000105408363 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 
05-01-000099-2022

Срећковић Вукица, Горњи Милановац, чек/ови бр. 
0000139036941 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 

05-01-000100-2022
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Срећковић Вукица, Горњи Милановац, чек/ови бр. 

0000146492707 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 
05-01-000101-2022

Срећковић Вукица, Горњи Милановац, чек/ови бр. 
0000184762482 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 

05-01-000102-2022
Стојановић Урош, Ниш, чек/ови бр. 0000175196948, 

0000200915957, 0000200915965, 0000200915973, 0000200915981, 
0000200915999, 0000200916005,0000200958015,  0000200958023, 
0000200958031, 0000200958049 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 

05-01-000103-2022
Марковић Живојин, Кладово, чек/ови бр. 0000199619768 

издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-000104-2022
Димитријевић Александар, Београд, чек/ови бр. 4269327, 

4367435, 4367436, 4367437, 4367438, 4367439 издат/и од ERSTE 
bank a.d. 05-01-000105-2022

Павловић Маја, Сурчин, чек/ови бр. 0000010541316, 
0000010541324, 0000010541332, 0000010541340, 0000010541357 
издат/и од OTP banke a.d. 05-01-000106-2022

Дринчић Зорица, Лазаревац, чек/ови бр. 0000009482761, 
0000009482779 издат/и од OTP banke a.d. 05-01-000107-2022

Ђурђевић Светлана, Београд, чек/ови бр. 1000011504866 
издат/и од OTP banke a.d. 05-01-000108-2022

Аћимовић Нада, Београд, чек/ови бр. 4886458 издат/и од 
Raiffeisen bank a.d. 05-01-000109-2022

Ждрале Милена, Београд, чек/ови бр. 49537719, 49537727, 
49537735, 49537743, 49537751, 49537760, 49537778, 49537786, 
495337794, 49537808, 46439651 издат/и од Банке Поштанске 
штедионице а.д. Београд. 05-01-000110-2022

Бајић Тамара, Београд –Земун, чек/ови бр. 0000193834314 
издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-000111-2022

Ивковић Милан, Краљево, чек/ови бр. 9901323 издат/и од 
Raiffeisen bank a.d. Beograd. 05-01-000112-2022

Бајаловић Немања, Београд –Земун, чек/ови бр. 
0000183499508 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 

05-01-000113-2022
Јањатовић Јелена, Крагујевац, чек/ови бр. 1831253, 

1831254 издат/и од Raiffeisen bank a.d. 05-01-000114-2022
Мартиновић Меланија, Зрењанин, чек/ови бр. 0000168850501 

издат/и од Banca intesa a.d. Beograd. 05-01-000115-2022
Михајлов Ненад, Београд –Нови Београд, чек/ови бр. 

0000087878419 издат/и од Banca intesa a.d. Beograd. 
05-01-000116-2022

Николић Ивица, Власотинце, чек/ови бр. 4340269, 4340271 
издат/и од ERSTE bank a.d. у Лесковцу. 05-01-000117-2022

Ковачевић Владимир, Кикинда, чек/ови бр. 15357568 издат/и 
од Банке Поштанске штедионице а.д. Београд. 05-01-000118-2022

Митровић Живомир, Београд, чек/ови бр. 0000279636229, 
0000297339624, 0000302036959, 0000305602435, 0000307871459, 
0000308393917, 0000308393925, 0000308393933 издат/и од Ко-
мерцијалне банке а.д. 05-01-000119-2022

Марковић Десанка, Београд –Нови Београд, чек/ови бр. 
83591412, 83591420, 83591439, 83591447, 83591455, 83591463, 
83591471, 83591480, 83591498, 83591501 издат/и од Банке По-
штанске штедионице а.д. Београд. 05-01-000120-2022

Вуковић Радинка, Бачко Добро Поље, чек/ови бр. 3602332 
издат/и од ERSTE bank a.d. 05-01-000121-2022

Марковић Стојанка, Ниш, чек/ови бр. 14459316, 14459324, 
14459332, 14459340 издат/и од Банке Поштанске штедионице а.д. 

05-01-000122-2022
Комадинић Весна, Ивањица, чек/ови бр. 0000017049842, 

0000017049859 издат/и од Eurobank a.d. 05-01-000123-2022
Миливојевић Јоцић Александра, Ваљево, чек/ови бр. 

4732477 издат/и од ERSTE bank a.d. 05-01-000124-2022
Чолић Александар, Топола, чек/ови бр. 0000193489457, 

0000200112977 издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-000125-2022
Пејовић Миленко, Чајетина, чек/ови бр. 0000015708860 из-

дат/и од NLB bankе a.d. Beograd. 05-01-000126-2022
Сувајџић Ђорђе, Суботица, чек/ови бр. 0000049194996, 

0000049195001 издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-000127-2022
Ловаш Ференц, Нови Сад, чек/ови бр. 300007542917 изда-

т/и од ERSTE bank a.d. 05-01-000128-2022
Шошкић Снежана, Београд –Нови Београд, чек/ови бр. 

48492452 издат/и од Банке Поштанске штедионице а.д. Београд. 
05-01-000129-2022

Мемић Мухамед, Нови Пазар, чек/ови бр. 0000003756764 
издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-000130-2022

Мемић Мухамед, Нови Пазар, чек/ови бр. 00000003756763 
издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-000131-2022

Мемић Мухамед, Нови Пазар, чек/ови бр. 0000003756762 
издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-000132-2022

Мемић Мухамед, Нови Пазар, чек/ови бр. 0000003756761 
издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-000133-2022

Мемић Мухамед, Нови Пазар, чек/ови бр. 0000003756760 
издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-000134-2022

Мемић Мухамед, Нови Пазар, чек/ови бр. 0000003756759 
издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-000135-2022

Мемић Мухамед, Нови Пазар, чек/ови бр. 0000003756758 
издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-000136-2022

Носоњин Савица, Кумане, чек/ови бр. 0000116634726 изда-
т/и од Banca Intesa a.d. 05-01-000137-2022

Благојевић Маринко, Нови Сад, чек/ови бр. 0000119601946, 
0000119601953, 0000119601995 издат/и од Banka Intesa a.d. 

05-01-000138-2022
Радосављевић Горан, Београд –Нови Београд, чек/ови 

бр. 0000090680729, 0000090680737, 0000090680745 издат/и од 
Banca Intesa a.d. 05-01-000139-2022

Благојевић Мирјана, Крагујевац, чек/ови бр. 0000016638827 
издат/и од Eurobank Direktna a.d.. 05-01-000140-2022

Димитријевић Бранислав, Београд, чек/ови бр. 0000202351342 
издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-000141-2022

Вашек Јурај, Ковачица, чек/ови бр. 0000117332239, 
0000117332247, 0000117332254, 0000117332262 издат/и од Banca 
Intesa a.d. 05-01-000142-2022

Младеновић Божидар, Панчево, чек/ови бр. 0000143330421, 
0000143330439, 0000143330447, 0000143330454, 0000143330462, 
0000143330470 издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-000143-2022

Петровић Драган, Зрењанин, чек/ови бр. 166037457, 
174123885 издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-000144-2022

Нуридини Фета, Београд, чек/ови бр. 0000130578065, 
0000130578073 издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-000145-2022

Пантић Драгиша, Александровац, чек/ови бр. 158247809 
издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-000146-2022

Аслани Ђенђи, Ветерник, чек/ови бр. 0000046221537, 
0000046221545, 0000046221552, 0000046221560, 0000046221578 
издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-000147-2022

Стојков Горан, Београд, чек/ови бр. 2991382, 2991383, 
3605002 издат/и од Raiffeisen bank a.d. 05-01-000148-2022

Вучковић Биљана, Београд, чек/ови бр. 0000097406805., 
0000097406813, 0000097406821, 0000111557047, 0000111557054, 
0000111557062, 0000111557070, 0000111557088, 0000111557096 
издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-000149-2022

Гаврић Дејан, Београд, чек/ови бр. 13229520 издат/и од 
UniCredit Bank a.d. 05-01-000150-2022

Јоковић Андријана, Крагујевац, чек/ови бр. 0000207219874, 
0000207219882, 0000207330960, 0000207330978, 0000207330986, 
0000207330994, 0000207331000 издат/и од Banca Intesa a.d. 

05-01-000151-2022
Брничанин Суада, Београд –Нови Београд, чек/ови бр. 

0000155013055 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 
05-01-000152-2022

– ДОКУМЕНТИ ОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА –
Компанија „Дунав осигурање” а.д.о. ГФО Смедерево, Сме-

дерево полиса/е за путничко здравствено осигурање ПЗО бр. 
1405798 издатa/e од Компаније „Дунав осигурања” а.д.о. - ГФО 
Смедерево. 06-01-000009-2022

Матић Ђорђе, Ваљево полиса/е животног осигурања бр. 
SL2002008505 издатa/e од Сава животног осигурања а.д.о. 

06-01-000010-2022
Матић Ђорђе, Ваљево полиса/е животног осигурања бр. 

SL2002008506 издатa/e од Сава животног осигурања а.д.о. 
06-01-000011-2022

Раденковић Милан, Крагујевац полиса/е животног осигура-
ња бр. SL2002004924 издатa/e од Сава животног осигурања а.д.о. 

06-01-000012-2022

– ЈАВНЕ ИСПРАВЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА –

Бериша Ређеп, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Филип Вишњић” у Београду. 07-01-000043-2022

Матић Горан, Младеновац, сведочанство/а ОШ „Коста Ђу-
кић” у Младеновцу. 07-03-000044-2022

Зубовић Тамара, Београд, сведочанство/а о завршеном 
основном образовању ОШ „Марија Бурсаћ” у Београду. 

07-03-000045-2022
Шаћири Насер, Сремчица, сведочанство/а ОШ „Вук Кара-

џић” у Сремчици од 1981/89. 07-03-000046-2022
Jанковић Сара, Београд, ђачка књижица Музичке школе 

„Ватрослав Лисински” у Београду. 07-01-000047-2022
Ћосић Драгана, Параћин, сведочанство/а ОШ „Момчило 

Поповић Озрен” у Параћину. 07-03-000048-2022
Дојчиновић Дејан, Звездан, сведочанство/а Основне школе 

од 20.06.1985. 07-03-000049-2022
Бишевац Мујо, Нови Пазар, сведочанство/а VIII разреда 

ОШ „Вук Караџић” у Новон Пазару. 07-03-000050-2022
Дукадиновић Joвана, Београд, ђачка књижица II циклуса 

ОШ „Драгојло Дудић” у Београду. 07-01-000051-2022
Бишевац Мујо, Нови Пазар, уверење о обављеном завршном 

испиту у основном образовању и васпитању. 07-04-000052-2022
Бишевац Мујо, Нови Пазар, сведочанство/а о завршеном 

основном образовању у васпитању ОШ „Вук Караџић”. 
07-03-000053-2022

Перић Сања, Рановац, сведочанство/а ОШ „Јован Шерба-
новић” у Рановцу. 07-03-000054-2022

Бабић Бранко, Београд, сведочанство/а о завршеном основ-
ном образовању и васпитању ОШ „Ђура Даничић” у Београду. 

07-03-000055-2022
Видицки Зорица, Београд, сведочанство/а о завршеном 

основном образовању и васпитању ШООО „Вождовац”  у Бео-
граду. 07-03-000056-2022

Милошевић Иван, Зајечар, сведочанство/а ОШ „Љуба Не-
шић” у Зајечару. 07-03-000057-2022

Вулић Милан, Београд –Нови Београд, сведочанство/а ОШ 
„Соња Маринковић” у Земуну. 07-03-000058-2022

Матић Димитрије, Београд, ђачка књижица ОШ „Михајло 
Петровић Алас” у Београду. 07-01-000059-2022

Кусићки Никола, Уљма, сведочанство/а о завршеној ОШ 
„Бранко Радичевић” у Уљми. 07-03-000060-2022

Поп-Ценић Предраг, Вршац, ђачка књижица ОШ „Вук Ка-
раџић” у Вршцу. 07-01-000061-2022

Кузмановић Душан, Рипањ, сведочанство/а V и VI разреда 
ОШ „Вук Караџић” у Рипњу  – Београд. 07-03-000063-2022

Бељић Слободан, Чачак, сведочанство/а ОШ „Коста Нова-
ковић” у Чачку. 07-03-000064-2022

Радић Дамјан, Београд –Земун, ђачка књижица ОШ „Ми-
хајло Пупин”. 07-01-000065-2022

Митић Душан, Крагујевац, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Станислав Сремчевић” у Крагујевцу. 07-01-000066-2022

Раденковић Ненад, Ниш, сведочанство/а ОШ „Радоје До-
мановић” у Нишу. 07-03-000067-2022

Јакшић Виктор, Београд –Нови Београд, ђачка књижица II 
циклуса ОШ „Краљ Александар Први”. 07-01-000068-2022

Дробац Љиљана, Нови Сад, сведочанство/а о завршеном 
основном образовању ОШ „Доситеј Обрадовић” у Новом Саду. 

07-03-000069-2022
Тешић Јована, Београд, ђачка књижица ОШ „Павле Савић”. 

07-01-000070-2022

Зера Ивана, Сефкерин, сведочанство/а ОШ „Доситеј Обра-
довић” у Опову од 2007/08. 07-03-000071-2022

Ракић Душица, Крагујевац, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Трећи крагујевачки батаљон” у Крагујевцу. 07-01-000072-2022

Стојановић Ана, Бели Поток, сведочанство/а ОШ „Дими-
трије Драговић” у Сокобањи од 2007/08. 07-03-000073-2022

Мишић Вукашин, Пожаревац, сведочанство/а ОШ „Свети 
Сава” у Пожаревцу. 07-03-000074-2022

Николић Ивица, Велики Црљени, сведочанство/а Школе за 
основно образовање одраслих „Ђуро Салај” у Београду. 

07-03-000075-2022
Пантић Никола, Јасика, сведочанство/а ОШ „Станислав 

Бинички” у Јасици. 07-03-000076-2022

– ЈАВНЕ ИСПРАВЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА –
Давитковић Слађана, Велика Плана, диплома IV степена 

Машинско електротехничке школе „Гоша” у Смедеревској Па-
ланци од 1986/87. 08-05-000112-2022

Живковић Ирена, Ниш, сведочанство/а I разреда Медицин-
ске школе „Др Миленко Хаџић” у Нишу. 08-04-000113-2022

Цветковић Александар, Крагујевац, диплома Друге тех-
ничке школе у Крагујевцу. 08-05-000114-2022

Ђукановић Драган, Чачак, диплома Техничке школе у Чачку. 
08-05-000115-2022

Петковић Тамара, Ниш, сведочанство/а I, II, III и IV разре-
да Уметничке школе у Нишу. 08-04-000116-2022

Петковић Тамара, Ниш, диплома Уметничке школе у 
Нишу. 08-05-000117-2022

Стојићевић Боривоје, Велика Плана, диплома Гимназије у 
Великој Плани, дел. бр. 10/47 од 11.06.2010. 08-05-000118-2022

Симић Саша, Ашања, диплома Саобраћајно-техничке шко-
ле у Земуну, смер возач моторних возила. 08-05-000119-2022

Петровић  Емилија, Београд –Нови Београд, диплома Фи-
лолошке гимназије у Београду. 08-05-000120-2022

Петровић Емилија, Београд –Нови Београд, сведочанство/а 
I, II, III и IV разреда Филолошке гимназије у Београду. 

08-04-000121-2022
Теодоровић Милица, Ноћај, сведочанство/а I разреда Ме-

дицинске школе „Драгиња Никшић” у Сремској Митровици, 
дел. бр. 9-75/13 од 29.08.2013. 08-04-000122-2022

Теодоровић Милица, Ноћај, сведочанство/а II разреда Ме-
дицинске школе „Драгиња Никшић” у Сремској Митровици, 
дел. бр. 9-47/14 од 23.06.2014. 08-04-000123-2022

Теодоровић Милица, Ноћај, сведочанство/а III разреда 
Медицинске школе „Драгиња Никшић” у Сремској Митровици, 
дел. бр. 9-42/15 од 22.06.2015. 08-04-000124-2022

Теодоровић Милица, Ноћај, сведочанство/а IV разреда 
Медицинске школе „Драгиња Никшић” у Сремској Митровици, 
дел. бр. 9-7/16 од 27.05.2016. 08-04-000125-2022

Теодоровић Милица, Ноћај, диплома Медицинске школе 
„Драгиња Никшић” у Сремској Митровици, дел. бр. 9-15/16 од 
15.06.2016. 08-05-000126-2022

Столић Радмила, Котеж, диплома Фармацеутско-физиоте-
рапеутске школе у Београду. 08-05-000127-2022

Игњатовић Срђан, Ниш, сведочанство/а III разреда ЕТШ 
„Никола Тесла” у Нишу. 08-04-000128-2022

Тешић Зорица, Ужице, диплома Образовног центра у Ко-
сјерићу. 08-05-000129-2022

Јовић Драгана, Врање, сведочанство/а I, II и III разреда 
Техничке школе у Врању, смер возач моторних возила. 

08-04-000130-2022
Витић Јадранка, Смедеревска Паланка, диплома IV степе-

на СШ „Жикица Дамњановић” у Смедеревској Паланци. 
08-05-000131-2022

Петровић Марија, Кончарево, диплома Пољопривред-
но-ветеринарске школе у Рековцу, дел. бр. 134 од 10.02.2009. 

08-05-000132-2022
Јовановић Саша, Штрпце, диплома Економско-трговинске 

школе „Јован Цвијић” у Штрпцу. 08-05-000133-2022
Петровић Бојана, Панчево, уверење Гимназије „Урош Пре-

дић” у Панчеву од 10.12.2019. 08-03-000134-2022
Коларски Маја, Нови Сад, диплома Саобраћајне школе 

„Пинки” у Новом Саду. 08-05-000135-2022
Гвозденовић Бојана, Крушевац, диплома Хемијско-техно-

лошке школе у Крушевцу. 08-05-000136-2022
Апић Горана, Нови Сад, диплома Средње школе „Светозар 

Милетић” у Новом Саду. 08-05-000137-2022
Kрчмаров Душан, Београд, диплома Електротехничке шко-

ле „Раде Кончар” у  Београду. 08-05-000138-2022
Мердовић Радош, Кула, диплома СТШ „Михајло Пупин” у 

Кули. 08-05-000139-2022
Митић Весна, Београд, диплома IV степена Хемијско-пре-

храмбено технолошке школе у Београду од 1988. 08-05-000141-2022
Мулина Данило, Ужице, сведочанство/а  – дупликат I разре-

да Медицинскe школe у Ужицу. 08-04-000142-2022
Мулина Данило, Ужице, сведочанство/а  – дупликат II ра-

зреда Медицинскe школe у Ужицу. 08-04-000143-2022
Мулина Данило, Ужице, сведочанство/а  – дупликат III ра-

зреда Медицинскe школe у Ужицу. 08-04-000144-2022
Мулина Данило, Ужице, сведочанство/а  – дупликат IV ра-

зреда Медицинске школе у Ужицу. 08-04-000145-2022
Трнинић Горан, Београд, диплома Геолошке и хидромете-

оролошке школе „Милутин Миланковић” у Београду. 
08-05-000146-2022

Цветковић Лазар, Краљево, сведочанство/а I, II, III и IV ра-
зреда ЕСТШ „Никола Тесла” у Краљеву. 08-04-000147-2022

Ћосић Зденка, Сомбор, диплома СШ „Свети Сава” у Сом-
бору, дел. бр. 862 од 04.06.1998. 08-05-000148-2022

Стојановић Татјана, Врање, диплома Економско-трговин-
ске школе у Врању, смер комерцијални техничар. 

08-05-000149-2022
Милосављевић Славица, Краљево, диплома ПХШ „Др 

Ђорђе Радић” у Краљеву. 08-05-000150-2022
Јовановић Синиша, Нова Пазова, диплома средње Машин-

ско техничке школе „Змај” у Земуну. 08-05-000151-2022
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Мандић Дејан, Крагујевац, сведочанство/а I и II разреда 

Школе за техничко образовање одраслих „Радник” у Крагујевцу. 
08-04-000152-2022

Милановић Вук, Крагујевац, диплома Средње медицинске 
школе „Доситеј Обрадовић” у Крагујевцу. 08-05-000153-2022

Николић Миодраг, Ниш, сведочанство/а I, II и III разреда 
Угоститељско-туристичке школе у Нишу. 08-04-000154-2022

Стојковић Немања, Калуђерица (Гроцка), сведочанство/а I, 
II, III и IV разреда Техничке школе ГСП. 08-04-000155-2022

Стојковић Немања, Калуђерица (Гроцка), диплома Технич-
ке школе ГСП. 08-05-000156-2022

Зорић Дамир, Старчево, диплома СШ „Никола Тесла” у 
Панчеву од 2004/05. 08-05-000157-2022

Немет Оскар, Нови Сад, диплома Средње школе „Лукијан 
Мушицки” у Темерину. 08-05-000158-2022

Немет Оскар, Нови Сад, сведочанство/а I, II, III и IV разре-
да Средње школе „Лукијан Мушицки” у Темерину. 

08-04-000159-2022
Стојановић Никола, Београд, диплома Геолошке и хидро-

метеоролошке школе „Милутин Миланковић”. 
08-05-000160-2022

Молнар Андреа, Нови Сад, диплома средње Економско-тр-
говинске школе у Кикинди. 08-05-000161-2022

Бећировић Мирослав, Брестовац, диплома Техничке школе 
„12. фебруар” у Нишу. 08-05-000162-2022

Обрехт Андрија, Ниш, диплома Школе моде и лепоте у 
Нишу. 08-05-000163-2022

Бајић Марко, Бачка Паланка, диплома СШ „Светозар Ми-
летић” у Новом Саду. 08-05-000164-2022

Гајић Александра, Ниш, дупликат сведочанства I, II, III и 
IV разреда Гиманзије „Светозар Марковић” у Нишу. 

08-08-000165-2022
Гајић Александра, Ниш, дупликат дипломе Гимназије 

„Светозар Марковић” у Нишу. 08-08-000166-2022
Златковић Сузана, Ниш, диплома Стручне школе „Филип 

Кљајић” у Нишу. 08-05-000167-2022
Матановић Филип, Крагујевац, сведочанство/а I, II и III ра-

зреда Политехничке школе у Крагујевцу. 08-04-000168-2022
Петровић Сима, Нови Кнежевац, диплома Гимназије и 

стручне школе „Доситеј Обрадовић” у Новом Кнежевцу. 
08-05-000169-2022

Делић Џемил, Нови Пазар, диплома Техничке школе у Но-
вом Пазару. 08-05-000170-2022

Лалић Милан, Костолац, диплома „Пожаревачке гимнази-
је” у Пожаревцу од 2007. 08-05-000171-2022

Ђокић Слободан, Пожега, диплома Машинске школе у По-
жеги од 1994/95. 08-05-000172-2022

Зарић Митар, Бања Ковиљача, диплома Економске школе у 
Лозници од 2009/10. 08-05-000173-2022

Марковић Славиша, Лозница, диплома Гимназије од 
2002/06. 08-05-000174-2022

Јанков Јасмина, Зрењанин, диплома ХПТШ „Урош Пре-
дић” у Зрењанину. 08-05-000175-2022

Коларски Љиљана, Нови Сад, диплома Средње школе 
„Светозар Милетић” у Новом Саду. 08-05-000176-2022

Мршић Миле, Зрењанин, диплома Музичке школе „Јосиф 
Маринковић” у Зрењанину, дел. бр. 903 од 31.10.2014. 

08-05-000177-2022
Јовановић Градимир, Трстеник, диплома Гимназије „Вук 

Караџић” у Трстенику, бр. 293/12 од 03.06.1996. 
08-05-000178-2022

Маринковић Дејан, Баточина, диплома СШ „Никола Те-
сла” у Баточини од 1989/90. 08-05-000179-2022

Фирановић Снежана, Бор, диплома Економско-трговинске 
школе у Бору од 2003/04. 08-05-000180-2022

Литрић Предраг, Лесковац, диплома СШ „Станимир Вељ-
ковић Зеле” у Лесковцу од 1990. 08-05-000181-2022

Маодуш Марко, Београд, диплома Машинско-енергетске и 
електротехничке школе „Стеван Филиповић” у Београду. 

08-05-000182-2022
Марковић Марија, Сталаћ, сведочанство/а III разреда Хе-

мијско-технолошке школе у Крушевцу. 08-04-000183-2022
Радовановић Милица, Мало Црниће, диплома IV степена 

Економско-трговинске школе у Пожаревцу од 2017/18. 
08-05-000184-2022

Жутић Зоран, Нови Сад, диплома Mашинске школе у Но-
вом Саду. 08-05-000185-2022

Жутић Зоран, Нови Сад, сведочанство/а I, II и III разреда 
Mашинске школе у Новом Саду. 08-04-000186-2022

Бошњаковић Мирослава, Београд, диплома Хемијско пре-
храмбено технолошке школе у Београду. 08-05-000187-2022

Радић Огњен, Бела Црква, диплома Хемиjско медицинскe 
школе у Вршцу. 08-05-000188-2022

Зурковић Милан, Србобран, диплома Саобраћајне школе 
„Пинки” у Новом Саду. 08-05-000189-2022

Обрехт Андрија, Ниш, сведочанство/а I, II, III, IV разреда 
Школе моде и лепоте у Нишу. 08-04-000190-2022

Јелесијевић Филип, Ваљево, диплома Пољопривредне 
школе са домом ученика „Ваљево” у Ваљеву. 08-05-000191-2022

Стојовић Јасмина, Костолац, диплома IV степена Техничке 
школе са домом ученика „Никола Тесла” у Костолцу. 

08-05-000192-2022
Стевановић Иван, Ужице, диплома ТШ „Радоје Марић” у 

Ужицу. 08-05-000193-2022
Радојевић Јасмина, Београд –Земун, сведочанство/а I, II 

и III разредa Средње текстилне школе у Београду, смер кројач 
женске одеће. 08-04-000194-2022

Гимбаровски Срђан, Шид, диплома Гимназије „Сава Шу-
мановић” у Шиду, сер. бр. 01-196503 од 11.06.2008. 

08-05-000195-2022
Котур Звездана, Београд –Земун, сведочанство/а I, II, III и 

IV разреда Машинско-техничке школе „Змај” у Земуну. 
08-04-000196-2022

Котур Звездана, Београд –Земун, диплома Машинско-тех-
ничке школе „Змај” у Земуну. 08-05-000197-2022

Мирковић Милан, Смољинац, диплома Економско трго-
винске школе у Пожаревцу од 2002/03. 08-05-000198-2022

Спасојевић Владимир, Београд, диплома средње Медицин-
ске школе у Београду, педијатријски смер. 08-05-000199-2022

Марић Луна, Панчево, диплома Пољопривредне школе 
„Јосиф Панчић” у Панчеву. 08-05-000200-2022

Латиновић Момир, инђија, сведочанство/а I, II и III разреда 
Средње школе „Др Ђорђе Натошевић” у Инђији. 

08-04-000201-2022
Тасић Владимир, Челарево, диплома Техничке школе „9. 

мај” у Бачкој Паланци, дел. бр. 61-179/38 од 15.06.2017. 
08-05-000202-2022

Младеновић Драган, Београд, диплома Трговачке школе 
„Јездимир Ловић” од 1991. 08-05-000203-2022

Станојевић Јован, Прокупље, диплома Техничке школе 
„15. мај” у Прокупљу. 08-05-000204-2022

Михајловић Милан, Мала Плана, диплома Техничке школе 
„15. мај” у Прокупљу. 08-05-000205-2022

Никодијевић Драган, Кљајићево, диплома СТШ „Михајло 
Пупин” у Кули. 08-05-000206-2022

Милошевић Христина, Ниш, диплома Гимназије „Стеван 
Сремац” у Нишу. 08-05-000207-2022

Јевтић Радмила, Београд, сведочанство/а I, II, III и IV ра-
зреда Гимназије у Великој Плани. 08-04-000208-2022

Павлешић Сандра, Рума, диплома Медицинске школе 
„Драгиња Никшић” у Сремској Митровици, дел. бр. 9-39/13 од 
14.06.2013. 08-05-000209-2022

Андонова Станислава, Врање, сведочанство/а I, II, III и IV 
разреда Економско-трговинске школе у Врању. 

08-04-000210-2022
Андонова Станислава, Врање, диплома Економско-трго-

винске школе у Врању. 08-05-000211-2022
Милетић Никола, Јагодина, сведочанство/а I и II разреда 

Прве техничке школе у Јагодини. 08-04-000212-2022
Квргић Сања, Београд, диплома Митровачке гимназије од 

2010. 08-05-000213-2022
Мијаиловић Јелена, Обреновац, диплома Пољопривредно 

хемијске школе у Обреновцу. 08-05-000214-2022
Радмилац Владимир, Чачак, диплома Гимназије у Чачку. 

08-05-000215-2022
Бабић Бранко, Београд –Звездара, сведочанство/а I, II и III 

разреда Школе за негу и лепоту у Београду  – Вождовац. 
08-04-000216-2022

Шапић Немања, Београд, диплома Школе за средње и 
основно образовање „Вожд” у Београду. 08-05-000217-2022

Стефановић Предраг, Београд, сведочанство/а I разреда 
средње Угоститељско-туристичке школе у Београду. 

08-04-000218-2022
Степановић Јасмина, Чачак, диплома Машинско саобраћај-

не школе у Чачку. 08-05-000219-2022
Стојановић Урош, Ниш, диплома Угоститељско-туристич-

ке школе у Нишу. 08-05-000220-2022
Вељковић Бојан, Бор, диплома Техничке школе у Бору од 

2013/14. 08-05-000221-2022
Јаковљевић Марко, Врњачка Бања, диплома Гимназије у 

Врњачкој Бањи, дел. бр. 04-249 од 09.06.2003. 08-05-000222-2022
Нешић Лидија, Велика Плана, диплома IV степена СШ 

„Жикица Дамњановић” у Смедеревској Паланци. 
08-05-000223-2022

Минић Милица, Панчево, сведочанство/а I разреда ЕТШ 
„Паја Маргановић” у Панчеву од 2014/15. 08-04-000224-2022

Ђурковић Игор, Београд, диплома Средње школе у Барајеву. 
08-05-000225-2022

Гавриловић Јасмина, Београд, диплома Треће београдске 
гимназије у Београду од 1996/97. 08-05-000226-2022

Вукићевић Никола, Крушевац, диплома Гимназије у Кру-
шевцу. 08-05-000227-2022

Матејић Небојша, Бор, диплома Техничке школе у Бору 
од 1983. 08-05-000228-2022

Микшик Вељко, Пожаревац, сведочанство/а I разреда Ме-
дицинске школе у Пожаревцу од 2003/04. 08-04-000229-2022

Микшик Вељко, Пожаревац, сведочанство/а II разреда Ме-
дицинске школе у Пожаревцу од 2004/05. 08-04-000230-2022

Микшик Вељко, Пожаревац, сведочанство/а III разреда 
Медицинске школе у Пожаревцу од 2005/06. 08-04-000231-2022

Микшик Вељко, Пожаревац, сведочанство/а IV разреда 
Медицинске школе у Пожаревцу од 2006/07. 08-04-000232-2022

Лукић Јована, Нови Сад, диплома Техничке школе „Миле-
ва Марић-Ајнштајн” у Новом Саду. 08-05-000233-2022

Тир Јармила, Пивнице, диплома Средње школе „7. април” 
у Новом Саду. 08-05-000234-2022

Карпузовић Небојша, Нови Сад, диплома Средње машин-
ске школе у Новом Саду. 08-05-000235-2022

Радојевић Јелена, Севојно, диплома Економске школе у 
Ужицу. 08-05-000236-2022

Миладиновић Мирјана, Пејковац, диплома Техничке шко-
ле „15. мај” у Прокупљу од 1994/95. 08-05-000237-2022

Јевђенић Предраг, Инђија, диплома Техничке школе „Ми-
хајло Пупин” у Инђији. 08-05-000238-2022

Радочај Небојша, Руско Село, диплома Средње школе 
„Милош Црњански” у Кикинди. 08-05-000239-2022

Трнинић Ранка, Врбас, сведочанство/а I разреда ССШ „4. 
јули” у Врбасу, дел. бр. 3881/18 од 17.06.2003. 

08-04-000240-2022
Трнинић Ранка, Врбас, сведочанство/а II разреда ССШ „4. 

јули” у Врбасу, дел. бр. 862/14 од 25.06.2004. 08-04-000241-2022
Трнинић Ранка, Врбас, сведочанство/а III разреда ССШ „4. 

јули” у Врбасу, дел. бр. 1145/9 од 27.06.2005. 08-04-000242-2022
Трнинић Ранка, Врбас, сведочанство/а IV разреда ССШ „4. 

јули” у Врбасу, дел. бр. 1123/15 од 12.06.2006. 
08-04-000243-2022

Јоцић Дарко, Младеновац, сведочанство/а I, II, III и IV ра-
зреда Техничке школе у Младеновцу. 08-04-000244-2022

Jeвремовић Јелена, Београд, сведочанство/а III и IV разре-
да издата од Машинско енергетско електротехничке школе „Сте-
ван Филиповић” у Београду. 08-04-000245-2022

Јоцић Дарко, Младеновац, диплома Техничке школе у 
Младеновцу. 08-05-000246-2022

Тешић Благоје, Черевић, диплома Саобраћајне школе 
„Пинки” у Новом Саду. 08-05-000247-2022

Павловић Ана, Ниш, сведочанство/а I, II, III и IV разреда 
Трговинске школе у Нишу. 08-04-000248-2022

Павловић Ана, Ниш, диплома Трговинске школе у Нишу. 
08-05-000249-2022

Балог Слободан, Апатин, диплома III степена Техничке 
школе у Сомбору од 1997. 08-05-000250-2022

Струхар Стефан, Сремска Митровица, диплома СТШ „Ни-
кола Тесла” у Сремској Митровици од 2015/16. 

08-05-000251-2022
Лотрјан-Брић Анамариа, Алибунар, диплома ЕТШ 

„Доситеј Обрадовић” у Алибунару, дел. бр. 03-6-71/2016 од 
16.06.2016. 08-05-000252-2022

Павловић Мирослав, Београд, диплома Девете београдске 
гимназије. 08-05-000253-2022

Потпаревић Владимир, Београд, диплома XIV београдске 
гимназије у Београду. 08-05-000254-2022

Томић Немања, Смедеревска Паланка, диплома СШ „Жи-
кица Дамњановић” у Смедеревској Паланци. 08-05-000255-2022

Мијаиловић Јелена, Обреновац, сведочанство/а I, II, III и 
IV разреда Пољопривредно хемијске школе у Обреновцу. 

08-04-000256-2022
Бојић Слободан, Београд –Звездара, диплома средње Уго-

ститељско-туристичке школе у Београду. 08-05-000257-2022
Шкрњић Мирослав, Бајина Башта, диплома IV степена 

Техничке школе у Бајиној Башти од 2011/12. 08-05-000258-2022
Симовић Димитрије, Севојно, диплома ТШ „Радоје Ма-

рић” у Ужицу. 08-05-000259-2022
Бицок Кристиан, Београд, диплома средње Техничке шко-

ле „Дрво Арт” у Београду. 08-05-000260-2022
Кривокућа Јованка, Радичевић, диплома Техничке школе у 

Бечеју од 1974/75. 08-05-000261-2022
Ивачковић Димитрије, Делиблато, диплома Средње 

пољопривредне школе „Ковин” у Ковину, дел. бр. 370/7 од 
16.06.2008. 08-05-000262-2022

Костић Маја, Ниш, диплома Медицинске школе „Др Ми-
ленко Хаџић” у Нишу. 08-05-000263-2022

Балзам Кристиан, Бечеј, диплома Техничке школе Бечеј од 
2009/10. 08-05-000264-2022

Будаи Саболч, Врбас, диплома Техничке школе Бечеј од 
2017/18. 08-05-000265-2022

Рушовић Мелида, Нови Пазар, сведочанство/а I разреда 
Техничке школе у Новом Пазару. 08-04-000266-2022

Рушовић Мелида, Нови Пазар, сведочанство/а II разреда 
Техничке школе у Новом Пазару. 08-04-000267-2022

Рушовић Мелида, Нови Пазар, сведочанство/а III разреда 
Техничке школе у Новом Пазару. 08-04-000268-2022

Делиђорђевић Стеванка, Ковиљ, диплома ЕТШ „Михајло 
Пупин” у Новом Саду. 08-05-000269-2022

Рушовић Мелида, Нови Пазар, сведочанство/а IV разреда 
Техничке школе у Новом Пазару. 08-04-000270-2022

Атанацковић Владимир, Београд, сведочанство/а III и IV 
разреда Прве економске школе у Београду. 08-04-000271-2022

Атанацковић Владимир, Београд, диплома Прве економске 
школе у Београду. 08-05-000272-2022

Илић Алекса, Београд, сведочанство/а I разреда Зуботех-
ничке школе у Београду, дел. бр. 01-482/11 од 26.06.2018. 

08-04-000273-2022
Илић Алекса, Београд, сведочанство/а II разреда Зуботех-

ничке школе у Београду, дел. бр. 01-538/12 од 30.08.2019. 
08-04-000274-2022

Илић Алекса, Београд, сведочанство/а III разреда Зуботех-
ничке школе у Београду, дел. бр. 01-320/12 од 24.06.2020. 

08-04-000275-2022
Јанковић Данијела, Суботица, диплома Приватне средње 

економске школе „Глобал” у Суботици од 2012. 
08-05-000276-2022

Журка Милан, Вршац, диплома Хемијско-медицинске 
школе у Вршцу. 08-05-000277-2022

Вујић Михаило, Врчин, диплома Образовног-машинског 
центра у Новом Београду. 08-05-000278-2022

Трумпић Јелена, Ниш, сведочанство/а I, II, III и IV разреда 
ЕТШ „Никола Тесла” у Нишу. 08-04-000279-2022

Крзнарић Немања, Београд –Земун, диплома Земунске гим-
назије у Земуну, бр. 447/01. 08-05-000280-2022

Чигоја Марија, Рума, сведочанство/а I разреда Гимназије 
„Стеван Пузић” у Руми. 08-04-000281-2022

Чигоја Марија, Рума, сведочанство/а II разреда Гимназије 
„Стеван Пузић” у Руми. 08-04-000282-2022

Чигоја Марија, Рума, сведочанство/а III разреда Гимназије 
„Стеван Пузић” у Руми. 08-04-000283-2022

Чигоја Марија, Рума, сведочанство/а IV разреда Гимназије 
„Стеван Пузић” у Руми. 08-04-000284-2022

Чигоја Марија, Рума, диплома Гимназије „Стеван Пузић” у 
Руми. 08-05-000285-2022

Бабић Предраг, Смедерево, сведочанство/а I, II и III разре-
да ОЦ „Јован Јанићијевић” у Смедереву. 08-04-000286-2022

Марковић Марија, Велики Поповић, диплома Средње школе. 
08-05-000287-2022

Ћиећевић Драгојла, Ниш, диплома СШ „Свети Сава” у Ло-
зници од 1995/96. 08-05-000288-2022

Савановић Милован, Житиште, сведочанство/а I, II и III 
разреда Средње пољопривредне школе у Зрењанину. 

08-04-000289-2022
Вељковић Бојан, Мали Извор, диплома Техничке школе у 

Бору. 08-05-000290-2022
Стојановић Александра, Ниш, диплома Стручне школе 

„Филип Кљајић” у Нишу. 08-05-000291-2022
Вулић Илија, Бачка Паланка, диплома Техничке школе „9. 

мај” у Бачкој Паланци. 08-05-000292-2022
Јовановић Небојша, Љутово, сведочанство/а Саобраћајне 

школе „Пинки”, бр. 163/11 од 1984/85. 08-04-000293-2022
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Андрић Катарина, Београд, сведочанство/а I, II, III и IV ра-

зреда „Ваљевске гимназије” у Ваљеву од 2007/11. 
08-04-000294-2022

Андрић Катарина, Београд, диплома „Ваљевске гимназије” 
у Ваљеву од 2007/11. 08-05-000295-2022

Рушовић Мелида, Нови Пазар, диплома Техничке школе у 
Новом Пазару. 08-05-000296-2022

Михајло Милота Зузана, Кисач, сведочанство/а I разреда 
Медицинске школе „Др Ружица Рип” у Сомбору од 91/92. 

08-04-000297-2022
Михајло Милота Зузана, Кисач, сведочанство/а II разреда 

Медицинске школе „Др Ружица Рип” у Сомбору од 92/93. 
08-04-000298-2022

Михајло Милота Зузана, Кисач, сведочанство/а III разреда 
Медицинске школе „Др Ружица Рип” у Сомбору од 93/94. 

08-04-000299-2022
Костревц Марио, Добановци, диплома ЕТШ „Никола Те-

сла” у Београду. 08-05-000300-2022
Марић Стефан, Краљево, диплома Економско-трговинске 

школе у Краљеву. 08-05-000301-2022
Стјепановић Драгана, Вршац, сведочанство/а о завршеној 

Хемијско технолошкој школи „Браћа Ацкета” у Вршцу. 
08-04-000302-2022

Милосављевић Саша, Ниш, диплома Техничке школе „Рат-
ко Павловић” у Нишу. 08-05-000303-2022

Иванчић Зоран, Панчево, диплома Пољопривредне школе 
„Јосиф Панчић” у Панчеву. 08-05-000304-2022

Татарин Дејан, Београд, диплома Техничке школе „Петар 
Драпшин” у Београду. 08-05-000305-2022

Томашев Горан, Нови Сад, диплома Школе за основно и 
средње образовање „Др Милан Петровић” у Новом Саду. 

08-05-000306-2022
Пренкпаљај Николина, Смедеревска Паланка, сведочан-

ство/а I и II разреда СШ „Жикица Дамњановић” у Смедеревској 
Паланци. 08-04-000307-2022

Живков Ивана, Београд, диплома Правно-биротехничке 
школе „9. мај” у Београду. 08-05-000308-2022

Николић Јелена, Параћин, диплома IV степена Економ-
ско-трговинске школе у Параћину од 2008/09. 08-05-000309-2022

Гајдош Славко, Врбас, диплома СТШ „Михајло Пупин” у 
Кули. 08-05-000310-2022

Багарић Саша, Крушчић, сведочанство/а I разреда За-
једничке средње школе у Црвенки, дел. бр. 02-04-75/1 од 
18.06.1983. 08-04-000311-2022

Клипа Радослав, Београд, диплома Машинско образовног 
центра „Змај”. 08-05-000312-2022

Багарић Саша, Крушчић, сведочанство/а II разреда За-
једничке средње школе у Црвенки, дел. бр. 02-04-78/1 од 
20.06.1984. 08-04-000313-2022

Нефир Мирослав, Вршац, диплома средње Техничке шко-
ле „Никола Тесла” у Вршцу. 08-05-000314-2022

Станишин Ненад, Кикинда, диплома Економско трговин-
ске школе у Кикинди. 08-05-000315-2022

Ристић Весна, Врање, сведочанство/а I, II, III и IV разреда 
Економско трговинске школе у Врању, смер рачуноводствени 
техничар. 08-04-000316-2022

Димитров Стефан, Долово, диплома Машинске школе 
„Панчево” у Панчеву, бр. 6/20 од 2013/14. 08-05-000317-2022

Вучковић Данијела, Ниш, диплома Стручне школе „Филип 
Кљајић” у Нишу, образовни профил текстилни техничар. 

08-05-000318-2022

– ЈАВНЕ ИСПРАВЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА –

Полуга Јована, Београд, студентска књижица - индекс Гра-
ђевинског факултета, бр. 2/19. 09-01-000024-2022

Јевремовић Марко, Чачак, студентска књижица - индекс 
Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија, 
бр. НРТ 53/20. 09-01-000025-2022

Ристић Ненад, Београд, диплома Више медицинске школе 
у Београду, бр. 3674/05, смер виши физиотерапеутски техничар. 

09-02-000026-2022
Anestis Vasileios, Нови Сад, диплома Новосадског универ-

зитета у Новом Саду, бр. 8-М-4/МО. 09-02-000027-2022
Јовановић Катарина, Ниш, диплома Правног факултета за 

привреду и правосуђе у Новом Саду, бр. 841. 09-02-000028-2022
Поповић Милица, Нови Сад, студентска књижица - индекс 

Медицинског факултета у Новом Саду, бр. 015572. 
09-01-000029-2022

Вучићевић Лука, Зрењанин, студентска књижица - ин-
декс Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, бр. 
080025/2019. 09-01-000031-2022

Валан Дијана, Темерин, диплома Правног факултета у Но-
вом Саду, бр. 11830 од 29.09.2017. 09-02-000032-2022

Перић Мила, Београд, студентска књижица - индекс Фа-
култета политичких наука у Београду, бр. 833/19. 

09-01-000033-2022
Вукајловић Жељка, Нови Сад, студентска књижица - ин-

декс Технолошког факултета Универзитета у Новом Саду, бр. 
33/20-М. 09-01-000034-2022

Трбојевић Александар, Београд, студентска књижица - 
индекс Факултета за медије и комуникације у Београду, бр. 
6039/16. 09-01-000035-2022

Ивановић Матија, Ваљево, студентска књижица - индекс 
Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду, бр. М 
103/21. 09-01-000036-2022

Илић Валентина, Доња Борина, студентска књижица - ин-
декс Факултета техничких наука у Новом Саду, бр. ЕЕ178/2019. 

09-01-000037-2022
Илић Сања, Будисава, студентска књижица - индекс Еко-

номског факултета у Суботици, бр. ФБО 110/15. 
09-01-000038-2022

Ристић Андрија, Лесковац, студентска књижица - индекс 
Криминалистичко-полицијског универзитета у Земуну, бр. 
1А10006/20. 09-01-000039-2022

Савић Дуња, Београд –Звездара, уверење о дипломирању 
Правног факултета Универзитета у Београду. 09-04-000040-2022

Дрековић Еркан, Нови Пазар, студентска књижица - ин-
декс Природно математичког факултета у Косовској Митривици, 
бр. 513/2020. 09-01-000041-2022

Радојчић Драгана, Нови Сад, студентска књижица - индекс 
Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду, бр. 
054/2021 VVH. 09-01-000042-2022

Ђурђевић Марко, Београд, студентска књижица - индекс 
Факултета ветеринарске медицине, бр. 2017/154. 

09-01-000043-2022
Универзитет „Сингидунум”- Факултет здравствених и по-

словних студија, Ваљево, додатак дипломи Универзитета „Син-
гидунум”, Факултета здравствених и пословних студија у Ваље-
ву, бр. 21/2020 на име Радовановић Сунчица. 09-03-000044-2022

Ђукић Марина, Крушчић, студентска књижица - индекс По-
љопривредног факултета Универзитета у Новом Саду, бр. 004. 

09-01-000045-2022
Костић Јелена, Београд, студентска књижица - индекс Ви-

соке струковне школе ИЦЕПС, смер здравствена нега. 
09-01-000046-2022

Лабан Сергеј, Београд, студентска књижица - индекс Фа-
култета политичких наука у Београду, бр. 449/19. 

09-01-000047-2022

– ПЕЧАТИ –
Devilla d.o.o. Beograd  – Savski venac, Београд, печат окру-

глог облика исписан латиничним текстом: DEVILLA; D.O.O.; • 
BEOGRAD •. 10-000003-2022

– РАЗНО –
МЖМС д.о.о., Сјеница, извод лиценце за превоз тере-

та у домаћем и међународном друмском саобарћају бр. ЛТДМ 
3017/2019-1, серијски бр. обрасца 02590, за теретно возило ре-
гистарске ознаке SJ003-GH, издато од Министарства саобраћаја, 
гарађевинарства и инфраструктуре. 11-000102-2022

Паркинг простор д.о.о., Суботица, уверење о испитивању 
возила  – контролисању возила које се увози као употребљавано 
бр. 115289-19П на обрасцу бр. 784401, издато од Агенције за бе-
збедност саобраћаја. 11-000103-2022

Живковић Вера, Нови Сад, уверење о испитивању возила 
које се преправља као употребљавано бр. 016751-16 одштампа-
но на обрасцу бр. 0082537-16, издато од Агенције за безбедност 
саобраћаја. 11-000104-2022

Станојевић Марина, Прилужје, легитимација расљеног 
лица бр. 70459-01-00233, издата од Комесаријата за избеглице у 
Врњачкој бањи. 11-000105-2022

Крстић Миодраг, Приштина, легитимација расељеног лица 
бр. 70483/50/00061, издата од Комесаријата за избеглице Репу-
блике Србије. 11-000107-2022

Internacional šped d.o.o., Ваљево, дозвола за међународни 
транспорт UA-bt бр. 328105, издата од Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000108-2022

Internacional šped d.o.o., Ваљево, дозвола за међународни 
транспорт BY-t бр. 1092831, издата од Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000109-2022

Internacional šped d.o.o., Ваљево, дозвола за међународни 
транспорт BY-t бр. 1092832, издата од Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000110-2022

Internacional šped d.o.o., Ваљево, дозвола за међународни 
транспорт BY-t бр. 1092833, издата од Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000111-2022

Николић Јован, Руски Крстур, меморијска картица диги-
талног тахографа за возача бр. SRB0000013269011, издата од 
Агенције за безбедност саобраћаја. 11-000112-2022

Тодосијевић Владимир, Крагујевац, картица возача бр. 
АВЅ157331 серијски бр. ЅRB121315, издата од Агенције за бе-
збедност саобраћаја. 11-000113-2022

Илић Милица, Београд, уверење о испитивању возила које 
се преправља бр. 004919-21 штампано на обрасцу бр. 1102976, 
издато од Агенције за безбедност саобраћаја. 11-000114-2022

Аутолинија д.о.о., Змајево, дозвола за међународни јавни 
превоз ствари PL 7407394, издата од Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000115-2022

Стошић Ђорђе, Ниш, уверење о испитивању возила које се 
преправља бр. 042053-19, серијски број обрасца 0878459, издато 
од Агенције за безбедност саобраћаја. 11-000116-2022

Стошић Ђорђе, Ниш, потврда о исправности уређаја и 
опреме за погон возила на ТНГ број 042053-19, серијски број 
обрасца 0511917, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-000117-2022
Мудрић Ненад, Вршац, меморијска картица дигиталног та-

хографа за возача бр. SRB0000097КUH000, издата од Агенције 
за безбедност саобраћаја. 11-000118-2022

Милошевић Јовица, Крагујевац, потврда о исправности 
уређаја и опреме за погон возила на ТНГ бр. 035816-19, серијски 
број 0507705, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-000119-2022
Ђуринац Славиша, Урошевац, легитимација расељеног 

лица бр. 706700400829, издата од Комесаријата за избеглице и 
миграције. 11-000120-2022

Lotus - travel d.o.o., Нови Пазар, извод лиценце за линијски 
превоз путника у друмском саобраћају ЛПМЛ - 589/2020 - 16 за 
возило регистарске ознаке NP 116 FA, издата од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000121-2022

Lotus -travel d.o.o., Нови Пазар, извод лиценце број за 
међународни линијски превоз путника у друмском саобраћа-
ју ЛПМЛ-589/2020-16 за возило издата 13.9.2021. регистарске 
ознаке NP 116FA, издата од Министарства грађевинарства, сао-
браћаја и инфраструктуре. 11-000122-2022

КЕНОМ, Суботица, уверење о контролисању возила из 
увоза бр. 139916-21П, серијски број 1266876, издато од Агенције 
за безбедност саобраћаја. 11-000123-2022

Inter-trans V.M.V. d.o.o., Горњи Милановац, дозвола за ме-
ђународни транспорт B uni 1399, издата од Министарства грађе-
винарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000124-2022

Inter-trans V.M.V.d.o.o., Горњи Милановац, дозвола за међу-
народни транспорт GR b 2833, издата од Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000125-2022

Јовичић Цвета, Лозница, уверење о испитивању вози-
ла  – контролисању возила које се увози као употребљавано бр. 
171842-19П на обрасцу бр. 854683, издато од Агенције за бе-
збедност саобраћаја. 11-000126-2022

Inter-trans V.M.V d.o.o., Горњи Милановац, дозвола за ме-
ђународни транспорт PL bt 7399746, издата од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000127-2022

Inter-trans V.M.V. d,o,o,, Горњи Милановац, дозвола за ме-
ђународни транспорт RUS b 727843, издата од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000128-2022

Inter-trans V.M.V. d.o.o., Горњи Милановац, дозвола за ме-
ђународни транспорт UA bt 323057, издата од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000129-2022

Новковић Дарко, Шабац, уверење о испитивању вози-
ла  – контролисању возила које се увози као употребљавано бр. 
093425-20 на обрасцу бр. 0986894, издато од Агенције за безбед-
ност саобраћаја. 11-000130-2022

СТ Превоз д.о.о., Крагујевац, извод лиценце за превоз те-
рета ЛТДМ-573/2017-86, издата од Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000131-2022

Алексић Слађана, Ниш, картица за повлашћену вожњу ин-
валида издата од Градске управе за друштвене делатности Града 
Ниша. 11-000132-2022

Žitopromet d.o.o., Рума, извод лиценце за превоз терета 
у домаћем и међународном друмском саобраћају, бр. ЛTДМ-
2395/2018-10, за теретно возило регистарских ознака RU046NŠ, 
издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре. 11-000133-2022

Žitopromet d.o.o., Рума, извод лиценце за превоз терета 
у домаћем и међународном друмском саобраћају, бр. ЛTДМ-
2395/2018-3, за теретно возило регистарских ознака RU038RH, 
издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре. 11-000134-2022

Грачанин Миодраг, Ваљево, потврда о исправности уређа-
ја и опреме за погон возила на ТНГ бр. 007831-20, сер. бр. обр. 
0528244, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-000135-2022
Шандор Новак, Каћ, квалификациона картица за професи-

оналне возаче, бр. SRB 058444, издата од Агенције за безбедност 
саобраћаја. 11-000136-2022

Шандор Новак, Каћ, сертификат о стручној компетентно-
сти оспособљености лица одговорног за превоз терета у наци-
оналном и међународном друмском саобраћају бр. SRB 058444, 
издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре. 11-000137-2022

Николић Оливера, Севојно, уверење о испитивању возила 
бр. 000067-17, сер. бр. обр. 0094922, издато од Агенције за бе-
збедност саобраћаја. 11-000138-2022

Ђоковић Видоје, Чачак, квалификациона картица возача 
бр. SRB139048, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-000139-2022
Костић Милутин, Зрењанин, штедна књижица бр. 

160583019001446135, издата од Banca Intesa a.d. 11-000140-2022
Костић Милутин, Зрењанин, штедна књижица бр. 

160023010000440809, издата од Banca Intesa a.d. 11-000141-2022
Truck-International d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међунаро-

едни транспорт TR-bt BP/2021/ бр. 666944, издата од Министар-
ства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

11-000142-2022
Truck-International d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међуна-

родни транспорт TR-br BP/2021/ бр. 666948, издата од Мини-
старства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

11-000143-2022
Томић Синиша, Београд, тахо картица возача бр. 

SRB0000032510002, иѕдата од Агенције за безбедност саобраћаја. 
11-000144-2022

Ђокић Никола, Лесковац, UEFA А лиценца бр. 1096, издата 
од Фудбалског савеза Србије. 11-000145-2022

Sun Travel d.o.o., Горњи Милановац, дозвола за ванлиниј-
ски превоз путника у друмском саобраћају MK бр. 920-бр. 344-
03-67359/2021-03, од 14.07.2021, издата од Министарства грађе-
винарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000146-2022

Паркинг простор д.о.о., Суботица, уверење о испитивању 
возила  – контролисању возила које се увози као употребљавано 
бр. 168984-21П на обрасцу бр. 1302306, издато од Агенције за 
безбедност саобраћаја. 11-000147-2022

Sun Travel d.o.o., Горњи Милановац, дозвола за ванлиниј-
ски превоз путника у друмском саобраћају BG660127-344-03-
67356/2021-03 од 14.07.2021, издата од Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000148-2022

Вукојев Иван, Самош, тахографска картица бр. 
SRB0000067571000, издата од Дунав осигурања у Панчеву. 

11-000149-2022
Sun Travel d.o.o., Горњи Милановац, дозвола за ванлиниј-

ски превоз путника у друмском саобраћају TR 1123-бр. 344-03-
38248/2021-03 од 10.5..2021, издата од Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000150-2022

Sun Travel d.o.o., Горњи Милановац, дозвола за ванлиниј-
ски превоз путника у друмском саобраћају BG бр. 660045-бр. 
344-03-38248/2021-03 од 10.5..2021, издата од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000151-2022

Sun Travel d.o.o., Горњи Милановац, дозвола за ванлиниј-
ски превоз путника у друмском саобраћају HR бр. 244-бр. 344-
03-67358/2021-03 од 14.07.2021, издата од Министарства грађе-
винарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000152-2022

Живановић Славица, Барајево, дозвола за управљање 
трамвајем бр. АВС000614, издата од Агенције за безбедност сао-
браћаја. 11-000153-2022
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Милић Мирослав, Падеж, тахографска картица бр. SRB 

0000097AB0000, издата од Дунав осигурања. 11-000154-2022
Ковачевић Милан, Младеновац, меморијска картица диги-

талног тахографа бр. SRB0000067154000, издата од Агенције за 
безбедност саобраћаја. 11-000155-2022

Милојевић Борко, Ниш, уверење о испитивању возила које 
се увози као употребљавано бр. 107196-21 П, серијски број об-
расца 1221308/2, издато од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-000156-2022
Viergroup d.o.o., Београд, дозвола бр. 734529 за међународ-

ни саобраћај за Русију по решењу бр. 344-00-55979/2021, издата 
од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

11-000157-2022
Братић Богосав, Кладово, овлашћење за вођу палубе бр. 

KL00176, издато од Лучке капетаније Кладово од 17.09.2015. 
11-000158-2022

Динчић Трајко, Јагодина, уверење о исправности уређаја 
и опреме за погон возила на ТНГ бр. 018993-15, сер. бр. обр. 
0063880, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-000159-2022
Милисављевић Никола, Београд, меморијска картица ди-

гиталног тахографа за возача бр. SRB0000071027000, издата од 
Агенције за безбедност саобраћаја. 11-000160-2022

GFG Motors doo, Београд, уверење о испитивању вози-
ла  – контролисању возила које се увози као употребљавано бр. 
113514-17 П на обрасцу сер. бр. 431349, издато од Агенције за 
безбедност саобраћаја. 11-000161-2022

Olimp 021 d.o.o., Сремска Каменица, такси легитимација 
бр. 3018 заштитни број 1225 за возило Toyota avensis регистар-
ски број NS 3697- TX, издата од Градске управе за саобраћај и 
путеве града Новог Сада. 11-000162-2022

Мраковић Миљан, Шабац, уверење о испитивању вози-
ла  – контролисању возила које се увози као употребљавано бр. 
114083-16 на обрасцу бр. 0295707, издато од Агенције за безбед-
ност саобраћаја. 11-000163-2022

Ђорђевић Бранко, Београд, потврда о контроли уградње 
уређаја за погон возила на ТНГ бр. 001474-19 серијски број об-
расца 0477281, издато од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-000164-2022
Мајсторовић Жарко, Чачак, уверење о испитивању возила 

бр. 020129-15 на обрасцу бр. 0064552, издато од Агенције за бе-
збедност саобраћаја. 11-000166-2022

Kraljica Tise d.o.o., Београд, уверење о испитивању возила 
број 101301-21, сер. бр. обр. 1219336, издато од Агенције за бе-
збедност саобраћаја. 11-000167-2022

Стојановић Милош, Ражањ, картица возача бр. SRB 
0000044483000, издата од Дунав осигурања у Варварину. 

11-000168-2022
Саобраћајно едукативни центар д.о.о. Крушевац, Кру-

шевац, уверење о испитивању возила бр. 025554-17, издато 
28.12.2017. од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-000169-2022
Bejtullah Rexhepi, Прешево, сертификат -  КОD 95 за про-

фесионалне возаче бр. SRB147641, одштампан на обрасцу сериј-
ски бр. ABS148223, издат од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-000170-2022
Декор ауто д.о.о., Београд, уверење о испитивању возила 

које се увози као употребљавано бр. 102559-16П, серијски број 
обрасца 280092, издато од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-000171-2022
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструк-

туре, Београд, билатерална дозвола за међународни јавни ли-
нијски превоз путника за страног превозника, са редом вожње, 
скицом итинерера и ценовником, евиденциони бр. 65/II-19, При-
мерак бр. 1, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре, страном превознику „As tours d.o.o. Sarajevo” 
за одржавање линије Sarajevo (BIH) - Priboj (SRB). 

11-000172-2022
Масаловић Даница, Шабац, лиценца медицинске сестре 

бр. 124982/2021, издата од Коморе медицинских сестара и здрав-
ствених техничара Србије (огранак Ужице) од 25.02.2021. 

11-000173-2022
Auto omega d.o.o., Суботица, уверење о испитивању вози-

ла  – контролисању возила које се увози као употребљавано бр. 
025269-19 на обрасцу бр. 673859, издато од Агенције за безбед-
ност саобраћаја. 11-000174-2022

Oblak Logistic d.o.o, Шабац, меморијска картица дигитал-
ног тахографа за возача бр. SRB0000075017000, издата од Аген-
ције за безбедност саобраћаја, на име Мићић Родољуб. 

11-000175-2022
Крстић Славејка, Књажевац, картица возача бр. 

SRB0000026569001, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 
11-000176-2022

V.m.v. transport 2020, Дебрц, дозвола за међународни 
транспорт BY t 1093463, издата од Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктре. 11-000177-2022

Јадранин Марија, Обреновац, лиценца професионалног во-
зача ABS 017865, серијски број SRB017741, издата од Агенције 
за безбедност саобраћаја. 11-000178-2022

Јадранин Марија, Обреновац, картица дигиталног тахо-
графа бр. SRB000008521000, издата од Агенције за безбедност 
саобраћаја. 11-000179-2022

Mobil transport d.o.o., Београд, међународна дозвола за 
друмски превоз ствари MNE број 0000327, издата од Министар-
ства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, по решењу 
бр. 344-03-20894 од 08.03.2021. 11-000180-2022

Дукић Ненад, Београд, уверење о испитивању возила 
 – контролисању возила које се увози као употребљавано бр. 
145573-21П на обрасцу бр. 1257057, издато од Агенције за бе-
збедност саобраћаја. 11-000181-2022

Бојковић Љиљана, Београд, легитимација расељеног лица 
бр. 70254501441, издата од Повереништва за избегла и расељена 
лица општине Чукарица. 11-000182-2022

Ferata trend d.o.o., Суботица, потврда о исправности уре-
ђаја и опреме за погон возила на ТНГ бр. 013019-18 сер. бр. 
0418307, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-000183-2022
Смиљанић Раде, Делиблато, тахографска картица бр. 

SRB0000064439000, издата од Дунав центра Смедерево. 
11-000184-2022

Симић Душан, Крагујевац, меморијска картица дигиталног 
тахографа бр. SRB000009772О000, издата од Агенције за безбед-
ност саобраћаја. 11-000185-2022

ТИБ д.о.о. Земун, Београд –Земун, дозвола за међународни 
транспорт бр. 339701, издата од Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре. 11-000186-2022

Антић Лазар, Београд, уверење о испитивању возила бр. 
025625-20 серијско број обрасца 1107553, издато од Машинског 
факултета у Београду. 11-000187-2022

ТИБ д.о.о. Земун, Београд –Земун, дозвола за међународни 
транспорт бр. 330914 транзит УА, издата од Министарства гра-
ђевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000188-2022

Ристић Роберт, Бор, квалификациона картица возача бр. 
SRB 148802 (АВS 150613), издата од Агенције за безбедност са-
обраћаја. 11-000189-2022

Станић Мирослав, Челарево, меморијска картица дигитал-
ног тахографа за возача бр. SRB0000076932000, издата од Аген-
ције за безбедност саобраћаја. 11-000190-2022

ТИБ д.о.о. Земун, Београд –Земун, дозвола за међународни 
транспорт бр. 339701 за транзит UA, издата од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000191-2022

Ferata trend d.o.o., Суботица, уверење о исправности уређа-
ја и опреме за погон возила на ТНГ бр. 013019-18 сер. бр. обра-
сца 0138284, издато од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-000192-2022
Миладиновић Гроздан, Смедерево, уверење о испитивању 

возила бр. 014391-14, серијски број обрасца 0036868, издато од 
Агенције за безбедност саобраћаја. 11-000193-2022

Михајловић Зоран, Београд, штедна књижица бр. 13-01-
16744-3, бр. партије 708011, издата од Београдске банке а.д. Бео-
град. 11-000194-2022

Михајловић Зоран, Београд, штедна књижица бр.13-01-
19989-9, бр. партије 708011, издата од Београдске банке а.д. у 
Београду. 11-000195-2022

Михајловић Зоран, Београд, штедна књижица бр. рачуна 
169-919-5115248, издата од АИК Банке а.д. Београд. 

11-000196-2022
Михајловић Зоран, Београд, штедна књижица бр. рачуна 

777002 бр. партије 10550424, издата од  Београдске банке  а.д. 
Београд. 11-000197-2022

Vuković prevoz d.o.o., Вршац, међународна дозвола за пре-
воз ствари DE (2021) бр. 37023, издата од Министарства грађе-
винарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000198-2022

Стефановић Душан, Београд –Нови Београд, потврда о ис-
питивању возила бр. 001230-19 штампано на обрасцу 0475937, 
издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 11-000199-2022

Forza auto d.o.o., Суботица, уверење о испитивању вози-
ла  – контролисању возила које се увози као употребљавано бр. 
001062-22 на обрасцу бр. 1308042, издато од Агенције за безбед-
ност саобраћаја. 11-000200-2022

SVS Commerce d.o.o., Суботица, уверење о испитивању во-
зила  – контролисању возила које се увози као употребљавано бр. 
168571-21 на обрасцу бр. 1302100, издато од Агенције за безбед-
ност саобраћаја. 11-000201-2022

Max jumbo d.o.o., Мионица, дозвола за међународни транс-
порт D bt E5 бр. 25278, издата од Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре. 11-000202-2022

Младеновић Далибор, Зајечар, меморијска картица диги-
талног тахографа за возача бр. SRB0000025305001, издата од 
Агенције за безбедност саобраћаја. 11-000203-2022

Прелевић Слободанка, Приштина, легитимација расеље-
ног лица бр. 708580300226, издата од Комесаријата за избеглице 
и миграције. 11-000204-2022

Вуковић Стефан, Нови Пазар, уверење о испитивању вози-
ла- контролисању возила које се увози као употребљавано  бр. 
069652-17 на обрасцу бр.386389, издато од Агенције за безбедн-
ност саобраћаја. 11-000205-2022

Илић Срђан, Београд, меморијска картица дигиталног та-
хографа SRB 0000074927000, издата од Агенције за безбедност 
саобраћаја. 11-000206-2022

Mитровић Милош, Београд, потврда о исправности уређаја 
за погон возила на ТНГ бр. 025625-20 на обрасцу бр. 0571889, 
издата од Машинског факултета у Београду. 11-000207-2022

Савић Снежана, Косовска Митровица, легитимација расе-
љеног лица бр. 708580201506, издата од Комесаријата за избе-
глице и миграције. 11-000208-2022

Радошевић Лазар, Крушевац, легитимација интерно расе-
љеног лица бр. 70670-02-00180, издата 06.03.2000. у Крушевцу. 

11-000209-2022
Шушић Саша, Краљево, потврда о исправности уређаја 

и опреме за погон возила на течни нафтни гас бро. 000910-21 
штампана на обрасцу серијски број 0581542. 11-000210-2022

Линта Душан, Београд –Нови Београд, мемориjска картица 
дигиталног тахографа бр. SRB0000030579001, издата од Aгенци-
је за безбедност саобраћаја. 11-000211-2022

Арсић Драгица, Крушевац, потврда о исправности уређаја 
и опреме за погон возила на течни нафтни гас бр. 8461-19 штам-
пано на обрасцу 0467565, издата од Агенције за безбедност сао-
браћаја. 11-000212-2022

Kralj Ekspres d.o.o., Краљево, књига путних листова за 
међународни превоз путника издата 23.01.2019 по решењу број 
344-00-6504/2019, број књиге 1901, издата од Министарства гра-
ђеванарства, саобраћаја и инфаструктуре. 11-000213-2022

Boban comerc d.o.o., Врњачка Бања, дозвола за међународ-
ни транспорт TR bt-657466, издата од Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000214-2022

Boban comerc d.o.o., Врњачка Бања, дозвола за међународ-
ни транспорт TR bt-657467, издата од Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000215-2022

Рашовић Радиша, Суботица, уверење о испитивању возила 
бр. 083125-21 Р, сер. бр. обр. 1199681, издато од Агенције за бе-
збедност саобраћаја. 11-000216-2022

PP Sava Kovačević a.d., Врбас, потврда о исправности уре-
ђаја и опреме за погон возила на ТНГ бр. 031362-18K, одштам-
пана на обрасцу бр. 0431940, издата од Агенције за безбедност 
саобраћаја. 11-000217-2022

Sadan d.o.o., Санад, потврда о исправности уређаја и опре-
ме за погон возила на ТНГ бр. 024850-21 K, одштампана на об-
расцу бр. 0575325, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-000218-2022
PP Sava Kovačević a.d., Врбас, уверење о исправности уре-

ђаја и опреме за погон возила на ТНГ бр. 001865-13, одштам-
пано на обрасцу бр. 0003622, издато од Агенције за безбедност 
саобраћаја. 11-000219-2022

Алексић Милош, Медвеђа, квалификациона картица про-
фесионалног возача бр. ABS 150790, сер. бр. SRB 148964, издата 
од Агенције за безбедност саобраћаја. 11-000220-2022

G motors trade d.o.o., Београд, уверење о испитивању мо-
торног возила бр. 080432-21, одштампан на обрасцу бр. 1193373, 
издато од Ауто мото савеза Србије. 11-000221-2022

Благојевић Милош, Београд –Земун, картица професионал-
ног возача ЦПЦ, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-000222-2022
Митић Душан, Јасика, сертификат о стручној компетент-

ности којим се потврђује почетна квалификација професионал-
ног возача за превоз терета у националном и међународном 
друмском саобраћају број: СПК/Т 011 160, издата од Агенције за 
безбедност саобраћаја. 11-000223-2022

Стојиљковић Јасна, Београд, потврда о исправности уређа-
ја и опреме за погон возила на ТНГ бр. 000812-17 на обрасцу бр. 
0339549, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-000225-2022
Тарајић Душан, Зрењанин, штедна књижица бр. 

160021010001104777, издата од Bance Intese a.d. 11-000226-2022
„12. juli” d.o.o., Бачка Паланка, дозвола за међународни 

јавни превоз ствари RUS-b (2021) бр. 0733979, издата од Мини-
старства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

11-000227-2022
Pro transport d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни 

транспорт TR-bt (2021) бр. 667255, издата од Министарства гра-
ђевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000228-2022

Pro transport d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни 
транспорт TR-bt (2021) бр. 652225, издата од Министарства гра-
ђевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000229-2022

Pro transport d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни 
транспорт BSEC bt (2021)-2107651, издата од Министарства гра-
ђевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000230-2022

Лишанчић Дејан, Београд, dозвола за управљача чамцем 
бр. 10752, издата 01.07.1995. 11-000231-2022

Pro transport d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни 
транспорт BSEC bt(2021)-2107652, издата од Министарства гра-
ђевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000232-2022

Опачић Дејан, Нови Сад, такси легитимација бр. 719 за 
возило бр. NS 3085TX марке Опел Мерива, издата од Градске 
управа за саобраћај и путеве града Новог Сада. 11-000233-2022

Сибиновић Никола, Крушевац, тахографска картица бр. 
SRB 000009776А000, издата од Дунав осигурања у Крушевцу. 

11-000234-2022
Рандељ Биљана, Каћ, о завршеном основном образовању 

ОШ „Ђура Јакшић” у Каћу. 11-000235-2022
Столић Невенка, Матарушка Бања, легитамица расељеног 

лица бр. 70483-50-00073, издата од Комесаријата за избеглице 
Републике Србије у Горњем Милановцу. 11-000236-2022

Новаковић Чедомир, Крушевац, легитимација интерно 
расељеног лица бр. 70670-02-00080, издата 03.03.2000. године у 
Крушевцу. 11-000237-2022

Дубић Ружица, Београд, легитимација расељеног лица са 
Косова и Метохије бр. 70653/11/141, издата од Комесаријата за 
избегле у РС. 11-000238-2022

Стошић Коста, Житорађа, потврда о исправности уређаја 
и опреме за погон возила на ТНГ бр. 000487-20, серијски број 
обрасца 0511905, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-000239-2022
Мартиновић Олга, Чачак, потврда о исправности уређаја и 

опреме за погон возила на ТНГ бр. 041680-19, одштампана на 
обрасцу серијског броја 0527080, издата од Агенције за безбед-
ност саобраћаја. 11-000240-2022

One car import d.o.o., Суботица, уверење о испитивању 
возила које се увози као употребљено бр. 005528-19П, сер. бр. 
обрасца 647029, издато од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-000241-2022
Рајић Душан, Руменка, меморијска картица дигиталног та-

хографа за возача бр. SRB0000082837000, издата од Агенције за 
безбедност саобраћаја. 11-000242-2022

Centrorejting d.o.o., Железник, извод лиценце за превоз те-
рета ЛТДМ - 3037/2019 - 3, издата од Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000243-2022

Centrorejting d.o.o., Железник, извод лиценце за превоз те-
рета ЛТДМ - 3037/2019-4, издата од Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000244-2022

Centrrejting d.o.o., Железник, извод лиценце за превоз те-
рета ЛТДМ - 3037/2019-5, издата од Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-000245-2022

Рес Рота д.о.о., Београд –Земун, уверење о контролисању 
употребљаваног возила бр. 171464-Р21, издато од Агенције за 
безбедност саобраћаја. 11-000246-2022

Ћирковић Миле, Александровац, тахографска картица 
SRB0000044094000, издата од Дунав осигурања. 11-000247-2022
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На основу члана 46. став 6. Закона о култури („Службени гла-
сник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16  – исправка, 6/20, 47/21 и 78/21) 
и члана 43. стaв 2. Зaконa о Влaди („Службени гласник РС”, бр. 
55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора 
Етнографског музеја у Београду

I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Етнографског 

музеја у Београду:
1. Миомир Тодоровић, председник, 
2. Бранислава Јордановић, члан,
3. др Милош Матић, члан.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-343/2022
У Београду, 20. јануара 2022. године 

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

228
На основу члана 46. став 6. Закона о култури („Службени гла-

сник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16  – исправка, 6/20, 47/21 и 78/21) 
и члана 43. стaв 2. Зaконa о Влaди („Службени гласник РС”, бр. 
55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању председника и чланова Надзорног одбора 
Етнографског музеја у Београду

I
У Надзорни одбор Етнографског музеја у Београду именују се:
1) за председника:
 – Ђуро Косић, директор Основне школе „Љуба Ненадовић”, 

Београд;  
2) за чланове:
(1) Гордана Радић, дипл. правник, Јавно предузеће ”Електро-

привреда Србије”, Београд,
(2) Јелена Пушица, виши дипломирани библиотекар, Етно-

графски музеј у Београду.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

24 број 119-344/2022
У Београду, 20. јануара 2022. године 

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

229
На основу члана 59. став 7, а у вези са чланом 74. став 1. 

Закона о јавним предузећима („Службени гласник РСˮ, бр. 15/16 и 
88/19) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, 
бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Програм пословања 
Акционарског друштва за управљање јавном 

железничком инфраструктуром „Инфраструктура 
железнице Србије”, Београд за 2022. годину

I
Даје се сагласност на Програм пословања Акционарског дру-

штва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Ин-
фраструктура железнице Србије”, Београд за 2022. годину, који је 
донела Скупштина Акционарског друштва за управљање јавном 
железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Ср-
бије”, Београд, на седници од 19. јануара 2022. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

05 број 023-457/2022
У Београду, 20. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 59. став 7, a у вези са чланом 74. став 1. 

Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 
88/19) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, 
бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Програм пословања 
Акционарског друштва за железнички превоз путника 

„Србија Воз”, Београд за 2022. годину

I
Даје се сагласност на Програм пословања Акционарског 

друштва за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд за 
2022. годину, који је донела Скупштина Акционарског друштва за 
за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд на седници 
од 20. јануара 2022. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

05 број 023-465/2022
У Београду, 20. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 25. став 2. Одлуке о измени оснивачког акта 

„Коридори Србијеˮ д.о.о. Београд („Службени гласник РС”, број 
5/17) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, 
бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси
Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Програм пословања 
„Коридори Србије” друштво с ограниченом 

одговорношћу Београд за 2022. годину

I
 Даје се сагласност на Програм пословања „Коридори Срби-

је” друштво с ограниченом одговорношћу Београд за 2022. годину, 
који је донела Скупштина „Коридори Србије” д.о.о. Београд, на 
седници од 11. јануара 2022. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
05 број 023-369/2022

У Београду, 20. јануара 2022. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 59. став 7, а у вези са чланом 74. став 1. 

Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 
88/19) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, 
бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси
Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Програм пословања Друштва 
с ограниченом одговорношћу „Aеродроми Србије” Ниш 

за 2022. годину

I
Даје се сагласност на Програм пословања Друштва с огра-

ниченом одговорношћу „Аеродроми Србије” Ниш за 2022. годину, 
који је донела Скупштина Друштва с ограниченом одговорношћу 
„Аеродроми Србије” Ниш, на седници од 13. јануара 2022. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
05 број 023-426/2022

У Београду, 20. јануара 2022. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 8. став 3. и члана 29. став 2. Одлуке о измена-

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

Влада доноси
Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Програм рада Института за 
стандардизацију Србије за 2022. годину

I
Даје се сагласност на Програм рада Института за стандарди-

зацију Србије за 2022. годину, који је донео Управни одбор Инсти-
тута за стандардизацију Србије, на седници од 17. новембра 2021. 
године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

05 број 021-267/2022
У Београду, 20. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 42. Закона о јавним агенцијама („Службе-

ни гласник РС”, бр. 18/05, 81/05  – исправка и 47/18) и члана 43. 
став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 
и 30/18  – др. закон), 

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Одлуку о изменама 
Финансијског плана Агенције за квалификације за 

2021. годину

I 
Даје се сагласност на Одлуку о изменама Финансијског 

плана Агенције за квалификације за 2021. годину, коју је усвојио 
Управни одбор Агенције за квалификације, на седници одржаној 
3. децембра 2021. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

05 број 400-371/2022
У Београду, 20. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 41. став 3. Закона о јавним агенцијама 

(„Службени гласник РС”, бр. 18/05, 81/05  – исправка и 47/18), 
и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 
55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон), 

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Правилник о измени 
Правилника о раду Агенције за реституцију

I
Даје се сагласност на Правилник о измени Правилника о раду 

Агенције за реституцију, који је донео Управни одбор Агенције за 
реституцију на седници одржаној 19. новембра 2021. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

05 број 110-236/2022
У Београду, 20. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 4. ст. 1. и 2. Закона о посебним поступци-
ма ради реализације пројеката изградње и реконструкције линиј-
ских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику 
Србију („Службени гласник РС”, брoj 9/20) и члана 136. Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 
95/18  – аутентично тумачење), на предлог Министарства  грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре,

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, админи-
стративни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 
у циљу реконструкције и изградње саобраћајнице у Привредној 
зони града Ваљева са прикључком на државни пут IБ реда број 21, 
на основу Просторног плана града Ваљева („Службени гласник 

града Ваљева”, број 3/13), Генералног урбанистичког плана града 
Ваљева („Службени гласник града Ваљева”, број 5/13), Плана ге-
нералне регулације Колубаре („Службени гласник града Ваљева”, 
бр. 6/15 и 12/17) и Плана генералне регулације Привредне зоне 
(„Службени гласник града Ваљева”, бр. 6/15 и 8/19), као објекта од 
значаја за Републику Србију.

II. Утврђује се да је крајњи корисник експропријације из тач-
ке I. овог решења Јавно предузеће „Путеви Србије”, Београд.

III. Ово решење објавити у ,,Службеном гласнику Републике 
Србијеˮ.

05 број 465-368/2022 
У Београду, 20. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

М И Н И С ТА Р С Т ВА
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На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољо-
привреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 
142/14, 103/15 и 101/16), 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

П РА В И Л Н И К

о изменама и допуни Правилника о подстицајима 
за инвестиције у физичку имовину пољопривредног 

газдинства за набавку нових машина и опреме за 
унапређење дигитализације сточарске пољопривредне 

производње

Члан 1.
У Правилнику о подстицајима за инвестиције у физичку 

имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и 
опреме за унапређење дигитализације сточарске пољопривредне 
производње („Службени гласник РСˮ, бр. 46/19 и 87/20), у члану 2. 
тачка 5) мења се и гласи:

„5) реализација инвестиције јесте извршење свих радњи 
везаних за набавку предмета инвестиције (промет робе, издава-
ње докумената који прате робу, преузимање робе, исплата цене у 
потпуности), као и стављање предмета инвестиције у функцију у 
складу са наменом;”.

Члан 2.
У члану 5. став 2. мења се и гласи:
„Лице из става 1. овог члана остварује право на подстицаје 

за инвестиције у набавку млекомата ако поред услова из става 1. 
овог члана:

1) испуњава и ветеринарско-санитарне, односно опште и по-
себне услове у складу са прописима којима се уређује безбедност 
хране и ветеринарство;

2) је као субјект у пословању храном регистровало млекомат у 
складу са посебним прописом  о регистрацији, односно одобрава-
њу објеката за производњу и промет хране животињског порекла;

3) путем млекомата крајњем потрошачу продаје само сирово 
млеко од млечних крава са свог газдинства.”

После става 2. додаје се став 3, који гласи:
„Лице из ст. 1. и 2. овог члана остварује право на подстицаје 

за инвестиције у набавку до највише три млекомата по захтеву за 
остваривање права на подстицаје у току једне календарске године.”

Члан 3.
У члану 8. став 1. тачка 6) мења се и гласи:
„6) копију решења о испуњености ветеринарско-санитар-

них услова и услова хигијене хране за предметни млекомат, као и 

копију решења о упису у Регистар објеката у складу са посебним 
прописом о регистрацији, односно одобравању објеката за прои-
зводњу и промет хране животињског порекла;”.

У ставу 3. реч: „извод” замењује се речима: „копију извода”.

Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Број 110-00-197/2021-09
У Београду, 19. јануара 2022. године

Министар,
Бранислав Недимовић, с.р.

238
На основу члана 12. ст. 5. и 7. Уредбе о мерама за спречавање 

и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, 
бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 
29/21, 34/21, 48/21, 54/21, 59/21, 60/21, 64/21, 69/21, 86/21, 95/2, 
99/21, 101/21, 105/21, 108/21, 117/21, 125/21 и 7/22), 

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре до-
носи

П РА В И Л Н И К 

о изменама Правилника о проценту одржавања 
полазака у друмском саобраћају у међумесном и 

међународном превозу путника 

Члан 1.
У Правилнику о проценту одржавања полазака у друмском 

саобраћају у међумесном и међународном превозу путника („Слу-
жбени гласник РС”, број 125/21) у члану 2. речи: „До 1. фебруара 
2022. године” замењују се речима: „До 1. априла 2022. године”.

Члан 2.
У члану 3. речи: „До 1. фебруара 2022. године” замењују се 

речима: „До 1. априла 2022. године”.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-175/2021-03
У Београду, 19. јануара 2022. године

Министар,
Томислав Момировић, с.р.
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На основу члана 141. став 4. Закона о заштити потрошача 

(„Службени гласник РСˮ, број 88/21),
Министар трговине, туризма и телекомуникација доноси

П РА В И Л Н И К

о садржини пријаве, начину вођења Евиденције 
удружења и савеза удружења за заштиту потрошача и 

условима за упис

Предмет

Члан 1.
Oвим правилником ближе се прописују садржина пријаве за 

упис у Евиденцију удружења и савеза удружења за заштиту потро-
шача (у даљем тексту: Евиденција), начин вођења Евиденције, као 
и услови за упис у погледу одговарајућих кадровских, материјал-
них и техничких капацитета и одговарајућег искуства, стручности 
и вештине представника удружења, односно савеза удружења у 
области заштите потрошача.

Услови за упис у Евиденцију

Члан 2.
Удружење за заштиту потрошача, односно савез удружења за 

заштиту потрошача (у даљем тексту: удружење или савез) може се 
уписати у Евиденцију ако:

1) има запосленог најмање једног дипломираног правника и 
најмање једно лице са VII степеном стручне спреме;

2) удружење, савез или члан удружења има у својини или за-
купу пословни простор који користи искључиво у сврху обављања 
делатности за које је регистровано;

3) је простор из тачке 2) овог става опремљен савременим 
средствима комуникације (фиксни и мобилни телефон и приступ 
интернету);

4) запослени и лица на руководећем положају у удружењу 
или савезу поседују одговарајуће дипломе, сертификате, потврде 
или документе о одговарајућој стручности, искуству, знању и ве-
штинама за обављање делатности заштите потрошача.

Пријава за упис

Члан 3.
Пријава за упис у Евиденцију подноси се у складу са законом 

и овим правилником.
Пријава из става 1. овог члана подноси се у писаном облику 

и садржи:
1) назив и скраћени назив;
2) седиште и адресу;
3) област остваривања циљева;
4) матични број;
5) име и презиме заступника;
6) број и датум доношења решења о упису и промени подата-

ка из Регистра удружења;
7) потпис заступника.
Уз пријаву се подносе докази о испуњености услова из члана 

2. овог правилника, и то:
1) списак чланова удружења или савеза, са личним, односно 

матичним бројем и потписима чланова, оверен од стране заступ-
ника удружења или савеза;

2) уговор о раду са запосленим из члана 2. тачка 1) овог пра-
вилника;

3) дипломе запослених из члана 2. тачка 1) овог правилника;
4) доказ о основу коришћења пословног простора из члана 

2. тачка 2) овог правилника (уговор о закупу пословног простора, 
доказ о праву својине на непокретности или други доказ о основу 
коришћења пословног простора);

5) доказ о опремљености простора из члана 2. тачка 3) овог 
правилника (изјава заступника, уговор са оператором, рачун или 
други доказ);

6) дипломе, сертификати, потврде или документи запослених 
и лица на руководећем положају о одговарајућој стручности, ис-
куству, знању и вештинама за обављање делатности заштите по-
трошача;

7) извештај о спроведеним активностима и постигнутим ре-
зултатима у области заштите потрошача и финансијски извештај 
(подаци о изворима финансирања, утрошеним средствима на го-
дишњем нивоу, укључујући трошкове пословања) за три године 
које претходе години у којој се врши упис;

8) изјаве чланова органа управљања удружења или савеза да 
немају својство државног службеника, службеника у органима ло-
калне самоуправе, да нису на руководећем или надзорном положа-
ју код трговца или у удружењу трговаца, односно на руководећем 
или надзорном положају у политичкој странци или синдикату.

Докази из става 3. овог члана достављају се у оригиналу или 
овереној фотокопији.

Начин вођења Евиденције

Члан 4.
Евиденција се води у писаном и електронском облику.
Електронски облик Евиденције објављује се на званичној 

интернет страници министарства надлежног за послове заштите 
потрошача.

Члан 5.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о начину вођења Евиденције удружења и савеза удру-
жења за заштиту потрошача и условима за упис („Службени гла-
сник РСˮ, број 21/15).

Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Број 110-00-00193/2021-11
У Београду, 14. јануара 2022. године

Министар,
Татјана Матић, с.р.
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На основу члана 145. став 12. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 
 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21), 

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

П РА В И Л Н И К

o измени Правилника о дозволи за рад наставника, 
васпитача и стручних сарадника

Члан 1.
У Правилнику о дозволи за рад наставника, васпитача и 

стручних сарадника („Службени гласник РС”, бр. 22/05, 51/08, 
88/15, 105/15 и 48/16), у члану 14. став 7. брише се.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-246/2021-04
У Београду, 17. јануара 2022. године

Министар,
Бранко Ружић, с.р.
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На основу члана 9. став 10. и члана 10. став 7. Закона о ин-
спекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15, 44/18  – 
др. закон и 95/18), 

Министар здравља доноси

П РА В И Л Н И К 

о посебним елементима процене ризика, критеријуми 
за процену ризика, посебним елементима плана 

инспекцијског надзора и учесталост вршења 
инспекцијског надзора инспектора за лекове и 
медицинска средства на основу процене ризика

Предмет

Члан 1.
Овим правилником прописују се посебни елементи процене 

ризика, критеријуми за процену ризика, посебни елементи плана ин-
спекцијског надзора и учесталост вршења инспекцијског надзора ин-
спектора за лекове и медицинска средства на основу процене ризика.

Посебни елементи за процену ризика

Члан 2.
Инспекцијски надзор инспектора за лекове и медицинска 

средства заснива се на процени ризика, која се врши у току при-
преме плана инспекцијског надзора, као и пре и у току инспекциј-
ског надзора.

Процена ризика у току припреме плана инспекцијског надзо-
ра инспектора за лекове и медицинска средства врши се на основу 
праћења и анализе стања у области под надзором инспектора за 
лекове и медицинска средства, идентификовањем ризика и проце-
ном тежине штетних последица и вероватноће њиховог настанка.

Степен ризика израчунава се као производ вероватноће на-
станка штетних последица и тежине тих последица.

Тежина штетних последица процењује се полазећи од приро-
де и обима штетних последица.

Природа штетних последица произилази из области под на-
зором инспектора за лекове и медицинска средства, као и могућег 
утицаја штетних последица на живот и здравље људи.

Обим штетних последица произилази из броја лица која ко-
ристе лекове, односно медицинска средства.

Посебни критеријуми за процену ризика

Члaн 3. 
Процена природе штетних последица у обављању делатно-

сти под надзором инспектора за лекове и медицинска средства 
врши се на основу процене могућег утицаја штетних последица 
на живот и здравље људи у одређеној области у којој делатност 
обавља надзирани субјекат.

У случају да надзирани субјекат обавља делатност из више 
области, природа штетних последица одређује се према највећој 
нумеричкој вредности природе штетних последица за област коју 
надзирани субјекат обавља.

Процена обима штетних последица врши се према врсти 
објеката и могућем броју корисника.

Нумеричка вредност природе и обима штетних последица на 
живот и здравље људи исказује се бодовима од 1 до 5.

Нумеричка вредност тежине штетних последица добија се 
множењем нумеричких вредности природе и обима штетних по-
следица у обављању делатности надзираног субјекта.

Нумеричка вредност тежине штетних последица у обављању 
делатности надзираног субјекта исказује се бодовима у распону од 
1 до 25.

Бодови нумеричке вредности тежине штетних последица у 
обављању делатности надзираног субјекта своде се на бодове у 
матрици процене ризика у распону од 1 до 5.

Вероватноћа настанка штетних последица у обављању делат-
ности надзираног субјекта процењује се полазећи од:

1) Последњег утврђеног стања законитости и усклађено-
сти пословања и поступања надзираног субјекта (степена ризика 
утврђеног у последњем редовном инспекцијском надзору или на 

основу последњег извештаја о самопровери испуњености захте-
ва из контролне листе и самопроцени ризика, који су претходили 
процени вероватноће);

2) Претходног пословања и поступања надзираног субјекта 
(незаконитости и неправилности утврђених у инспекцијским над-
зорима у претходној календарској години);

3) Спремности и способности надзираног субјекта да обезбеди 
законитост и усклађеност пословања и поступања и да отклони или 
умањи вероватноћу настанка и вероватну тежину штетних последица, 
на основу ефикасности у отклањању раније утврђених незаконитости;

4) Спремности и способности надзираног субјекта да обезбеди 
законитост и усклађеност пословања и поступања и да отклони или 
умањи вероватноћу настанка и вероватну тежину штетних последи-
ца, на основу интерне провере квалитета рада надзираног субјекта;

5) Спремности и способности надзираног субјекта да обезбе-
ди законитост и усклађеност пословања и поступања и да отклони 
или умањи вероватноћу настанка и вероватну тежину штетних по-
следица, на основу сарадње остварене са инспектором за лекове и 
медицинска средства током надзора.

Нумеричка вредност сваког од критеријума вероватноће на-
станка штетних последица из става 8. овог члана исказује се бодо-
вима од 1 до 5.

Нумеричка вредност вероватноће настанка штетних последи-
ца у обављању делатности надзираног субјекта добија се као арит-
метичка средина нумеричких вредности за применљиве критери-
јуме вероватноће из става 8. овог члана, изражена као цео број.  

Нумеричка вредност вероватноће настанка штетних после-
дица у обављању делатности надзираног субјекта исказује се бо-
довима у распону од 1 до 5.

Код новооснованих субјеката (субјеката који су основани и 
почели са обављањем делатности у последњих годину дана), као 
и код субјеката код којих претходно није вршен инспекцијски над-
зор, нумеричка вредност вероватноће настанка штетних последи-
ца у матрици ризика је 3 (средњи степен ризика).

Нумеричка вредност степена ризика у обављању делатности 
надзираног субјекта добија се множењем тежине штетних после-
дица, изражене у бодовима у матрици процене ризика, и нумерич-
ке вредности вероватноће њиховог настанка.

Преглед посебних критеријума за процену ризика у области 
под надзором инспектора за лекове и медицинска средства, матри-
ца тежине штетних последица и матрица ризика, (Прилог) је од-
штампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Прoцeнa ризикa зa вaнрeдни инспeкциjски нaдзoр 

Члaн 4. 
Прoцeнa ризикa зa вaнрeдни инспeкциjски нaдзoр врши сe нa 

oснoву:
1) Критeриjумa зa прoцeну ризикa зa рeдoвaн инспeкциjски 

нaдзoр;
2) Процене кoликo je oпaснoст кoнкрeтнa и вероватна;
3) Јaчине угрoжaвaњa живота и здрaвљa лица која користе 

лекове, односно медицинска средства;
4) Групације становништва и броја лица којима је угрожен 

живот и здравље;
5) Спремност и способност нaдзирaног субjeкта да обезбеди 

законитост и усклађеност пословања и поступања и спрeчи, от-
клони или умањи вероватноћу настанка и вероватну тежину штет-
них последица;

6) Постојања основа сумњe дa je извршeн прeкршaj, приврeд-
ни прeступ или кривичнo дeлo. 

Прoцeнa ризикa пре покретања поступка по службеној дужно-
сти на основу пoднeтe прeдстaвкe, oднoснo инициjaтивe зa пoкрeтaњe 
вaнрeднoг инспeкциjскoг нaдзoрa врши сe нa oснoву прoцeне тежине 
и вероватноће настанка штетних последица у обављању делатности 
надзираног субјекта и кoликa je jaчинa угрoжaвaњa здрaвљa лица која 
користе лекове, односно медицинска средства. 

Посебни елементи плана инспекцијског надзора инспектора 
за лекове и медицинска средства

Члан 5.
План инспекцијског надзора инспектора за лекове и меди-

цинска средства, поред обавезних елемената, садржи и:
1) Број и врсту надзираних субјеката у којима је планиран ре-

дован инспекцијски надзор, по областима надзора дефинисаним 
контролним листама;
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2) Број и врсту надзираних субјеката у којима су планиране 
службене саветодавне посете, по областима службених саветодав-
них посета.  

Планом инспекцијског надзора активности инспектора за ле-
кове и медицинска средства се усмеравају првенствено ка: 

1) Надзираним субјектима са високим степеном ризика;
2) Надзираним субјектима код којих је инспекцијским надзо-

ром у претходној календарској години утврђен висок ризик;
3) Надзираним субјектима код којих у претходној години 

није вршен инспекцијски надзор, у складу са проценом ризика.

Учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене 
ризика

Члан 6.
Учесталост вршења инспекцијског надзора инспектора за 

лекове и медицинска средства утврђује се на основу процењеног 
степена ризика у обављању делатности надзираног субјекта.

Кoд нaдзирaнoг субjeктa кoд кoга je степен ризика процењен 
као критичaн, инспекцијски надзор се врши без одлагања, а најка-
сније у року од три дана.

Кoд нaдзирaнoг субjeктa кoд кoга je степен ризика процењен као 
висoк, инспекцијски надзор се врши најмање једном у години дана.

Кoд нaдзирaнoг субjeктa кoд кoга je степен ризика процењен као 
средњи, инспекцијски надзор се врши најмање једном у пет година.

Кoд нaдзирaнoг субjeктa кoд кoга je степен ризика процењен као 
низак, инспекцијски надзор се врши најмање једном у десет година.

Завршна одредба

Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Рeпублике Србије”.

Брoj 110-00-00297/2021-11
У Бeoгрaду, 17. децембра 2021. године

Mинистaр,
др Златибор Лончар, с.р.

Прилoг 

ПРEГЛEД ПOСEБНИХ КРИТЕРИЈУМА ЗA ПРOЦEНУ 
РИЗИКA У OБЛAСТИ ПОД НАДЗОРОМ ИНСПЕКТОРА 
ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА, МАТРИЦА 

ТЕЖИНЕ ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА И МАТРИЦA РИЗИКA 

I. Пoсeбни критeриjуми зa прoцeну ризикa 

1. Пoсeбни критeриjуми зa прoцeну прирoдe штeтнe пoслeдицe 

Област под надзором инспекције за лекове 
и медицинска средства

Природа 
штeтнe 

пoслeдицe

Нумeричкa 
врeднoст 
природе 
штетних 

последица
секундарно паковање лекова

зaнeмaрљивa 
мала

1
2

оглашавање
промет на мало медицинских средстава класе 
I и IIa у специјализованој продавници
производња медицинских средстава за 
хендикепирана лица
производња in vitro нестерилних 
медицинских средстава
производња нестерилних чврстих 
фармацеутских облика
производња лекова за клиничко испитивање 
 – део производног поступка
производња лекова од фазе примарног 
паковање, нестерилних производа
производња медицинских средстава  – 
хранљивих подлога
производња стоматолошког материјала
производња нестерилних медицинских 
средстава за офталмолошку употребу 

производња медицинских средстава  – 
апарата и уређаја
фармаковигиланца лекова
вигиланца медицинских средстава
производња нестерилних течних 
фармацеутских облика

умерена 3

производња нестерилних получврстих 
фармацеутских облика
производња стерилних лекова за локалну 
примену
производња медицинских гасова
производња АПИ  – део производног 
поступка
израда нестерилних лекова у галенској 
лабораторији
промет на мало медицинских средстава класе 
IIb и III у специјализованој продавници
производња in vitro медицинских средстава 
 – реагенси
производња нестерилних медицинских 
средстава за офталмолошку примену
производња in vitro стерилних медицинских 
средстава
производња медицинских средстава  – 
софтвера
производња AV система и канила
производња медицинских средстава за 
клиничка испитивања  – део производног 
поступка
промет на велико лекова и медицинских 
средстава
промет на велико медицинских средстава
промет на мало лекова у апотеци
производња радиофармацеутика нестерилних

тешка 4

производња стерилних лекова са применом 
терминалне стерилизације
контрола квалитета лекова
производња АПИ  – цео производни поступак
производња стерилних хируршких конаца
израда стерилних галенских лекова за 
локалну примену
магистрална израда лекова
производња стерилног санитетског 
материјала
производња in vitro медицинских средстава 
 – реагенси
промет лекова и медицинских средстава за 
клиничка испитивања
производња медицинских средстава за 
клиничка испитивања  – цео производни 
поступак
промет на велико полазних супстанци за 
производњу лекова и израду магистралних и 
галенских лекова
промет на велико термолабилних лекова и 
медицинских средстава
производња биолошких лекова 

изузетно тешка 5

производња лекова из крви или крвне плазме
производња радиофармацеутика стерилних
производња лекова који садрже токсичне 
супстанце (цитостатика)
производња лекова који садрже високо 
сензибилизирајуће супстанце 
производња стерилних производа за 
парентералну примену
производња стерилних производа 
асептичним поступком
производња инфузионих раствора
израда стерилних парентералних галенских 
лекова 
производња имплантата
промет фалсификованих лекова
промет нерегистрованих лекова/
медицинских средстава
стерилизација лекова и медицинских 
средстава
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испитивање безбедности супстанци у 
лабораторији
производња лекова за клиничко испитивање 
 – цео производни поступак
клиничко испитивање лекова и медицинских 
средстава
микробиолошка контрола квалитета лекова и 
медицинских средстава

2. Пoсeбни критeриjуми зa прoцeну oбимa штeтних пoслeдицa 

Врста надзираног субјекта Обим штeтних 
пoслeдицa

Нумeричкa 
врeднoст 

обима штетних 
последица

специјализована продавница
незнатан 1

апотека која нема закључен уговор са РФЗО

мaли 2лабораторија за испитивање безбедности 
супстанци (ДЛП лабораторија)

апотека са израдом магистралних лекова

срeдњи 3

галенска лабораторија
произвођач активне супстанце  – АПИ
велепродаја медицинских средстава
произвођач медицинских средстава
контролна лабораторија 
велепродаја лекова и медицинских средстава 
на делу територије Републике Србије
 апотека која има закључен уговор са РФЗО
здравствена установа  – место клиничког 
испитивања
апотека на секундарном и терцијерном нивоу 
(болничка апотека)

вeлики 4

оглашивачи
велепродаја лекова и медицинских средстава 
која врши дистрибуцију и по уговору
велепродаја лекова и медицинских средстава 
на целој територији Републике Србије
контролна лабораторија  – уговорна
носилац дозволе за лек (фармаковигиланца)
носилац уписа у регистар медицинских 
средстава (вигиланца)
произвођач лекова изрaзитo вeлики 5

3. Матрица тежине штетних последица

Нумеричка 
вредност 
природе 
штетних 

последица

Нумеричка вредност обима 
штетних последица

Боја у 
распону 

нумеричких 
вредности 

тежине 
штетних 

последица

Бодови 
тежине 

штетних 
последица 
у матрици 

ризика
1 2 3 4 5

5 5 10 15 20 25  1
4 4 8 12 16 20  2
3 3 6 9 12 15  3
2 2 4 6 8 10  4
1 1 2 3 4 5  5

4. Пoсeбни критeриjуми зa прoцeну вeрoвaтнoће нaстaнкa 
штeтних пoслeдицa 

а) СТЕПЕН РИЗИКА УТВРЂEН У ПОСЛЕДЊЕМ РЕДОВНОМ 
ИНСПЕКЦИЈСКОМ НAДЗOРУ ИЛИ НA OСНOВУ ПОСЛЕДЊЕГ 

ИЗВEШТAJA O СAМOПРOЦEНИ РИЗИКА*1

Стeпeн ризикa Вeрoвaтнoћа настанка 
штетних последица

Нумeричкa 
врeднoст 

вероватноће 
настанка 
штетних 

последица
Нeзнaтaн вероватно неће настати 1

Низaк
не очекује се да ће се 

настати, али је могуће да 
настану

2

Срeдњи могу настати 3
Висoк вероватно ће настати 4

Критичaн врло је вероватно да ће 
настати 5

б) НEЗAКOНИТOСТИ И НEПРAВИЛНOСТИ УТВРЂEНE У ВАНРЕДНИМ 
ИНСПEКЦИJСКИМ НAДЗOРИМA У ПРEТХOДНОЈ  КАЛЕНДАРСКОЈ 

ГOДИНИ*2

Мере управљене према надзираном 
субјекту 

Вeрoвaтнoћа настанка 
штетних последица

Нумeричкa 
врeднoст 

вероватноће 
настанка 
штетних 

последица
Није било изречених мера или су мере 
за отклањање незаконитости наложене 
записником 

вероватно неће настати 1

Донето најмање једно решење којим 
су изречене мере за отклањање 
незаконитости 

не очекује се да ће се 
настати, али је могуће да 

настану
2

Поднет зaхтeв зa пoкрeтaњe 
прeкршajнoг пoступкa могу настати 3

Изречена мера забране обављања 
делатности вероватно ће настати 4

Поднета кривичнa приjaвa врло је вероватно да ће 
настати 5

в) ЕФИКАСНОСТ У ОТКЛАЊАЊУ РАНИЈЕ УТВРЂЕНИХ 
НЕЗАКОНИТОСТИ*3

Пoступaњe надзираног субјекта Вeрoвaтнoћа настанка 
штетних последица

Нумeричкa 
врeднoст 

вероватноће 
настанка 
штетних 

последица
Поступљено по мерама за отклањање 
незаконитости наложених записником, 
у целости

вероватно неће настати 1

Делимично поступљено по мерама за 
отклањање незаконитости наложених 
записником, односно поступљено по 
мерама за отклањање незаконитости 
наложених решењем у целости

не очекује се да ће се 
настати, али је могуће да 

настану
2

Није  поступљено по мерама за 
отклањање незаконитости наложених 
записником, али је поступљено по 
мерама за отклањање незаконитости 
наложених решењем у целости

могу настати 3

Делимично поступљено по мерама за 
отклањање незаконитости наложених 
решењем

вероватно ће настати 4

Није поступљено по изреченим 
мерама за отклањање незаконитости 
наложених решењем

врло је вероватно да ће 
настати 5

г) СПРОВОЂЕЊЕ РЕДОВНЕ ИНТЕРНЕ ПРОВЕРЕ КВАЛИТЕТА 
СТРУЧНОГ РАДА*4

Пoступaњe надзираног субјекта Вeрoвaтнoћа настанка 
штетних последица

Нумeричкa 
врeднoст 

вероватноће 
настанка 
штетних 

последица
Интерна провера квалитета стручног 
рада спроводи се на прописани начин 
у надзираном субјекту у целости

вероватно неће настати 1

Интерна провера квалитета стручног 
рада спроводи се у надзираном 
субјекту у целости, али извештај о 
спроведеној интерној провери не 
одговара прописаном

не очекује се да ће се 
настати, али је могуће да 

настану
2

Интерна провера квалитета стручног 
рада се спроводи у надзираном 
субјекту, али не по прописаном 
поступку 

могу настати 3

Интерна провера квалитета 
стручног рада се спроводи у 
надзираном субјекту, али не у свим 
организационим целинама

вероватно ће настати 4

Интерна провера квалитета стручног 
рада се не спроводи у надзираном 
субјекту

врло је вероватно да ће 
настати 5
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д) САРАДЊА СА ИНСПЕКТОРОМ ТОКОМ НАДЗОРА*5

Пoступaњe надзираног субјекта Вeрoвaтнoћа настанка 
штетних последица

Нумeричкa 
врeднoст 

вероватноће 
настанка 
штетних 

последица
Изузетно висок степен сарадње са 
инспектором током надзора вероватно неће настати 1

Висок степен сарадње са инспектором 
током надзора

не очекује се да ће се 
настати, али је могуће да 

настану
2

Средњи степен сарадње са 
инспектором током надзора могу настати 3

Низак степен сарадње са инспектором 
током надзора вероватно ће настати 4

Несарадња са инспектором током 
надзора

врло је вероватно да ће 
настати 5

Напомена:
*1  Критеријум је неприменљив уколико није било ни редовних инспекцијских над-

зора ни самопроцене ризика у надзираном субјекту.
*2  Критеријум је неприменљив уколико није било ванредних инспекцијских надзо-

ра у надзираном субјекту у прeтхoдној календарској гoдини.
*3  Критеријум је неприменљив уколико није било раније утврђених незаконитости.
*4  Критеријум не може бити неприменљив. 
*5  Критеријум је применљив уколико је у надзираном субјекту вршен инспекцијски 

надзор било које врсте.

II. Maтрицa ризикa 

Бодови 
тежине 

штетних 
последица 
у матрици 

ризика

Нумеричка вредност вероватноће 
штетних последица

Боја у 
распону 

нумеричке 
вредности 

степена 
ризика

Степен 
ризика

1 2 3 4 5

5 5 10 15 20 25  незнатан
4 4 8 12 16 20  низак
3 3 6 9 12 15  средњи
2 2 4 6 8 10  висок
1 1 2 3 4 5  критичан

242
На основу члана 31а. став 6. Закона о култури („Службе-

ни гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16  – исправка, 6/20, 47/21 и 
78/21), 

Министар културе и информисања доноси

П РА В И Л Н И К

о ближој садржини Регистра установа културе и 
документацији потребној за регистрацију

Уводне одредбе

Члан 1.
Овим правилником уређује се ближа садржина Регистра 

установа културе (у даљем тексту: Регистар) који води Агенција 
за привредне регистре (у даљем тексту: Агенција), садржина и 
образац пријаве за упис у Регистар и документација потребна за 
регистрацију.

Регистар се води као јединствена, централна, јавна електрон-
ска база података о установама културе (у даљем тексту: установа).

Ближа садржина Регистра

Члан 2.
У Регистар се уписују:
1) назив и седиште установе; 
2) врста власништва установе (установа у јавној, приватној 

или мешовитој својини); 
3) област културне делатности; 
4) подаци о оснивачу; 
5) подаци о заступнику, председнику управног одбора и чла-

новима управног одбора; 

6) регистарски број и ПИБ установе; 
7) контакт подаци и бројеви рачуна у банци; 
8) подаци о оснивачком акту, статуту, изменама и допунама 

статута, односно пречишћеном тексту статута;
9) подаци о статусној промени, ликвидацији, стечају и бриса-

њу из Регистра;
10) број и датум доношења решења о упису у Регистар.
Регистар садржи и следеће податке, ако ти подаци постоје, 

и то: 
1) назив на језику и писму националне мањине; 
2) назив у преводу на страни језик;
3) назив, адресу и врсту огранка; 
4) забележбе података од значаја за правни промет. 
У Регистру се објављују документа у складу са законом.

Саставни део Регистра

Члан 3.
Регистар, поред података из члана 2. овог правилника, садр-

жи и документа на основу којих је извршена регистрација.

Решење, сагласност, дозвола, мишљење или други акт 
надлежног органа

Члан 4.
Ако је законом којим се уређује правни положај и пословање 

установа (у даљем тексту: Закон), или другим посебним законом, 
као услов за регистрацију прописано решење, сагласност, дозво-
ла, мишљење или други акт надлежног органа, уз регистрациону 
пријаву и документацију прописану овим правилником, подноси 
се одговарајуће решење, сагласност, дозвола, мишљење, односно 
други акт надлежног органа.

Упис у Регистар

Члан 5.
Упис у Регистар врши се на основу прописане пријаве за 

упис, прописане документације која је у оригиналу или овереној 
фотокопији и доказа о уплати прописане накнаде.

Подаци о матичном броју и пореском идентификационом 
броју (ПИБ) код уписа оснивања, и броју рачуна у банци, уписују 
се у Регистар по службеној дужности, на основу одлуке надлежног 
органа о додели матичног броја, пореског идентификационог бро-
ја (ПИБ) односно на основу  података преузетих од Народне банке 
Србије.

Упис оснивања установе 

Члан 6.
Уз јединствену регистрациону пријаву оснивања правних 

лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар по-
реских обвезника, подноси се:

1) акт о оснивању; 
2) статут и сагласност надлежног органа на статут за устано-

ве у јавној својини;
3) одлука о именовању заступника, председника управног од-

бора и чланова управног одбора;
4) фотокопија личне карте, пасоша, личне карте за странца 

или извода из надлежног регистра као документ о идентитету 
оснивача, заступника и чланова управног одбора у складу са За-
коном;

5) одлука о образовању огранка ако није образован статутом;
6) друге исправе утврђене законом; 
7) доказ о уплати прописане накнаде.
Потписи оснивача на акту о оснивању установе у приватној 

својини се оверавају у складу са законом.

Упис образовања огранка установе 

Члан 7.
Уз пријаву за упис огранка, подноси се: 
1) одлука надлежног органа о образовању огранка, ако није 

образована статутом; 
2) доказ о уплати прописане накнаде.
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Упис промене оснивача

Члан 8.
Уз пријаву за упис, промену или брисање оснивача, подноси се: 
1) уговор о приступању или иступању или акт који предста-

вља основ за упис, промену или брисање оснивача; 
2) акт о измени оснивачког акта; 
3) фотокопија личне карте, пасоша, личне карте за странца 

или извода из надлежног регистра, као документ о идентитету 
оснивача у складу са Законом; 

4) доказ у уплати прописане накнаде.

Упис промене заступника и чланова управног одбора

Члан 9.
Уз пријаву за упис, промену или брисање заступника и чла-

нова упрaвног одбора, подноси се: 
1) акт надлежног органа о именовању, односно разрешењу 

заступника односно председника и чланова управног одбора; 
2) фотокопија личне карте, пасоша, личне карте за странца, 

као документ о идентитету новоименованог директора односно 
лица овлашћеног за заступање у складу са Законом;

3) доказ у уплати прописане накнаде.
Уз пријаву за упис оставке заступника односно председника 

и чланова управног одбора, подноси се:
1) оставка заступника односно председника и чланова управ-

ног одбора;
2) доказ о уплати прописане накнаде.

Упис промене података о регистрованим лицима

Члан 10.
Уз пријаву за упис промене података о регистрованим лици-

ма, подноси се:
1) фотокопија личне карте, пасоша, личне карте за странца, 

извода из надлежног регистра или други документ који предста-
вља правни основ за промену тих података;

2) доказ о уплати прописане накнаде.

Упис промене назива

Члан 11.
Уз пријаву за промену назива, скраћеног назива, назива на је-

зику и писму националне мањине или назива у преводу на страни 
језик установе културе, огранка установе, подноси се:

1) акт о измени оснивачког акта за промену назива, скраћеног 
назива, назива на језику и писму националне мањине или назива у 
преводу на страни језик установе, односно одлука надлежног ор-
гана о промени назива, скраћеног назива, назива на језику и писму 
националне мањине или назива у преводу на страни језик огранка  
установе;

2) доказ о уплати прописане накнаде.

Упис промене седишта

Члан 12.
Уз пријаву за промену седишта установе, односно огранка, 

подноси се:
1) акт о измени оснивачког акта за промену седишта устано-

ве, односно одлука надлежног органа о промени седишта огранка;
2) доказ о уплати прописане накнаде.

Упис промене области културне делатности 

Члан 13.
Уз пријаву за промену области културне делатности, подноси се:
1) акт о измени  оснивачког акта; 
2) акт надлежног органа о усвајању новог статута или измена 

и допуна статута;
3) нови статут или пречишћени текст статута;
4) сагласност надлежног органа на нови статут или измене и 

допуне статута  установе у јавној својини;
5) доказ о уплати прописане накнаде.

Упис промене врсте власништва установе културе

Члан 14.
Уз пријаву за промену врсте власништва установе, подноси се:
1) акт о измени оснивачког акта; 
2) акт надлежног органа о усвајању новог статута или измена 

и допуна статута;
3) нови статут или пречишћени текст статута;
4) сагласност надлежног органа на нови статут или измене и 

допуне статута  установе у јавној својини;
5) доказ о уплати прописане накнаде.

Упис измене оснивачког акта

Члан 15.
Уз пријаву за упис измена оснивачког акта, подноси се:
1) акт о измени оснивачког акта;
2) акт надлежног органа о усвајању измена оснивачког акта; 
3) доказ о уплати прописане накнаде.

Упис новог статута и измена и допуна статута

Члан 16.
Уз пријаву за упис новог статута или измена и допуна стату-

та, подноси се: 
1) акт надлежног органа о усвајању новог статута или измена 

и допуна статута;
2) нови статут или пречишћени текст статута; 
3) сагласност надлежног органа на нови статут или на измене 

и допуне статута установе у јавној својини;
4) доказ о уплати прописане накнаде.

Упис промене контакт података

Члан 17.
За упис промене или брисања контакт података подноси се 

регистрациона пријава промене, односно брисања контакт пода-
така.

Упис статусне промене установа у приватној својини

Члан 18.
Уз пријаву за објављивање на интернет страни Агенције на-

црта уговора о статусној промени, односно нацрта плана поделе, 
свака установа која учествује у статусној промени подноси:

1) нацрт уговора о статусној промени, односно нацрт плана 
поделе;

2) доказ о уплати прописане накнаде. 
Уз пријаву статусне промене, свака установа која учествује у 

статусној промени подноси:
1) одлуке надлежних органа установа које учествују у стату-

сној промени, којима се одобрава статусна промена;
2) уговор о статусној промени, односно план поделе устано-

ве, оверен од надлежног органа овере; 
3) измене акта о оснивању, односно статута као и пречишће-

ни текст статута, ако  установа које учествује у статусној промени 
наставља да постоји; 

4) документација која се доставља за упис оснивања, ако ста-
тусном променом настаје нова установа; 

5) финансијски извештај установа, које учествују у статусној 
промени, са мишљењем ревизора, извештај ревизора о извршеној 
статусној промени, или изјава заступника установе да су оснива-
чи сагласни да се финансијски извештаји, извештај ревизора, не 
сачињава;

6) доказ о уплати прописане накнаде.
Ако услед статусне промене установа престаје да постоји, ис-

товремено са регистрационом пријавом статусне промене, подно-
си се и регистрациона пријава за брисање те установе из Регистра.

Брисање из Регистра установе у јавној својини

Члан 19.
Уз пријаву за брисање из Регистра установе у јавној својини, 

подноси се:
1) акт оснивача о укидању установе;
2) доказ о уплати прописане накнаде.
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Упис покретања поступка ликвидације установе у приватној 
својини

Члан 20.
Уз пријаву покретања поступка ликвидације и објаве огласа, 

подноси се: 
1) одлука надлежног органа о покретању поступка ликвида-

ције; 
2) одлука надлежног органа о именовању ликвидационог 

управника, ако то лице није регистровани заступник установе; 
3) фотокопија личне карте, пасоша или личне за странца као 

документ о идентитету ликвидационог управника, у складу са За-
коном  – ако то лице није регистровани директор или лице овла-
шћено за заступање установе;

4) доказ о уплати прописане накнаде.

Регистрација почетног ликвидационог извештаја, односно 
годишњег ликвидационог извештаја установе у приватној 

својини

Члан 21.
Уз пријаву регистрације почетног ликвидационог извештаја, 

односно годишњег ликвидационог извештаја, подноси се: 
1) почетни, односно годишњи ликвидациони извештај; 
2) одлука надлежног органа о усвајању тих извештаја;
3) доказ о уплати прописане накнаде.

Упис обуставе поступка ликвидације установе у приватној 
својини

Члан 22.
Уз пријаву уписа обуставе поступка ликвидације подноси се: 
1) одлука надлежног органа о обустави ликвидације; 
2) одлука о именовању директора или лица овлашћеног за за-

ступање;
3) фотокопија личне карте, пасоша или личне карте за стран-

ца као документ о идентитету директора или лица овлашћеног за 
заступање, у складу Законом;

4) доказ о уплати прописане накнаде.

Брисање установе у приватној својини након ликвидације

Члан 23.
Уз пријаву брисања из Регистра установе у приватној својини 

након окончања поступка ликвидације, подноси се: 
1) одлука надлежног органа о окончању поступка ликвида-

ције; 
2) извештај ликвидационог управника о спроведеној ликви-

дацији; 
3) изјава ликвидационог управника да су све обавезе а по 

основу пријављених потраживања измирене у потпуности и да се 
против установе не воде други поступци; 

4) одлука надлежног органа о подели ликвидационог остатка 
ако га има; 

5) одлука надлежног органа о лицу коме се пословне књиге и 
документа поверавају на чување или изјава ликвидационог управ-
ника о имену и адреси тог лица; 

6) потврде надлежних пореских органа о престанку обавеза 
јавних прихода; 

7) потврда надлежног пореског органа о брисању из евиден-
ције ПДВ, ако је правно лице било обвезник ПДВ; 

8) доказ о уплати прописане накнаде.

Упис отварања стечајног поступка над установом у приватној 
својини

Члан 24.
Уз пријаву за упис отварања стечајног поступка над устано-

вом у приватној својини, подноси се:
1) Решење надлежног стечајног суда о отварању стечајног 

поступка и именовању стечајног управника;
2) доказ о уплати прописане накнаде.
На упис у Регистар других података који се односе на стечај 

установе у приватној својини сходно се примењују одредбе закона 
којим се уређује стечај, и то одредбе о упису у надлежни регистар 
одлука из стечајног поступка.

Упис обуставе стечајног поступка над установом у приватној 
својини

Члан 25.
Уз пријаву за упис обуставе стечајног поступка над устано-

вом у приватној својини, подноси се:
1) решење надлежног стечајног суда о обустављању стечај-

ног поступка;
2) одлука надлежног надлежног органа о именовању дирек-

тора, односно лица овлашћеног за заступање;
3) фотокопија личне карте, пасоша или личне карте за стран-

ца, као документ о идентитету директора, односно лица овлашће-
ног за заступање, у складу са Законом;

4) доказ о уплати прописане накнаде.

Брисање установе у приватној својини из Регистра након 
закључења стечаја

Члан 26.
Уз пријаву брисања установе у приватној својини из Регистра 

након закључења стечаја, подноси се:
1) правоснажно решење надлежног стечајног суда о закљу-

чењу стечаја;
2) доказ о уплати прописане накнаде.

Забележба

Члан 27.
Уз регистрациону пријаву уписа или брисања забележбе чи-

њеница од значаја за правни промет, подноси се:
1) документација на основу које се утврђује основ за упис 

или брисање забележбе;
2) доказ о уплати прописане накнаде.

Упис усклађивања у Регистар

Члан 28.
Уз регистрациону пријаву уписа усклађивања, подноси се:
1) важећи оснивачки акт;
2) нови статут;
3) сагласност надлежног органа на нови статут установе у 

јавној својини;
4) ако је у поступку усклађивања дошло до промене других 

података који се уписују у Регистар, документација која је пропи-
сана за ту врсту промене.

Oбрасци пријаве за упис у Регистар

Члан 29.
Пријава за упис усклађивања у Регистар из члана 28. овог 

правилника (са додацима), дата је на Обрасцу 1 који је одштампан 
уз овај правилник и чини његов саставни део.

Пријава за упис промене података из чл. 7 –18, 20 –22, 24, 25, 
и 27. овог правилника (са додацима) дата је на Обрасцу 2 који је 
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Пријава за брисање из Регистра из чл. 19, 23, и 26. овог пра-
вилника (са додацима), дата је на Обрасцу 3 који је одштампан уз 
овај правилник и чини његов саставни део.

Пријаве из ст. 1. до 3. овог члана, као и јединствена реги-
страциона пријава оснивања правних лица и других субјеката и 
регистрације у јединствени регистар пореских обвезника, могу се 
преузети на интернет страници званичног сајта Агенције.

Ступање на снагу

Члан 30.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а почиње да се 
примењује 18. новембра 2022. године, односно даном почетка 
рада Регистра који води Агенција.

Број 110-00-88/2021-07
У Београду, 10. јануара 2022. године

Министар,
Маја Гојковић, с.р.
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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 
„EPICURE CIGARS” DOO, Београд, Војводе Степе 355, спрат 1, број стана 9, под редним бројем 48.

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

02-33 број 26-1/22
У Београду, 5. јануара 2022. године

Директор,
Слободан Ердељан, с.р.

УСТАВНИ СУД
244

Уставни суд, Велико веће, у саставу: председник Суда Сне-
жана Марковић, председник Већа и судије Весна Илић Прелић, др 
Драгана Коларић, др Тамаш Корхец (Korhecz Tamás), др Јован Ћи-
рић, Гордана Ајншпилер Поповић, др Наташа Плавшић и Лидија 
Ђукић, чланови Већа, на основу члана 167. став 1. тачка 1. Устава 
Републике Србије, на седници Већа одржаној 9. децембра 2021. го-
дине, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Одбацује се иницијатива за покретање поступка за оцену 
уставности и сагласности са потврђеним међународним уговором 
одредаба члана 9. став 2. и члана 44. ст. 2, 7. и 8. Закона о стано-
вању и одржавању зграда („Службени гласник РС”, брoj 104/16). 

2. Одбацује се захтев за обуставу извршења Решења о грађе-
винској дозволи Управе градске општине Чукарица, Одељење за 
грађевинске и комуналне послове и координацију инвестиционог 
пројектовања, Одсек за грађевинске послове, ROP-CUK-34320-
CPIH-3/2019 од 30. маја 2019. године. 

Образложење

I
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка 

за оцену уставности и сагласности са потврђеним међународним 
уговором одредаба члана 9. став 2. и члана 44. ст. 2, 7. и 8. Закона 
наведеног у тачки 1. изреке, којима је одређено да о располагању 
заједничким деловима зграде власници посебних делова одлучују 
у складу са одредбама овог закона које се односе на рад и одлучи-
вање стамбене заједнице (члан 9. став 2.), да о наведеном распола-
гању скупштина стамбене заједнице одлучује већином коју чине 
2/3 укупног броја гласова, да се истом већином доноси сагласност 
скупштине стамбене заједнице у случају располагања заједничким 
деловима зграде за потребе надзиђивања и одређена је садржина 
уговора који управник стамбене заједнице закључује са инвести-
тором на основу наведене сагласности скупштине стамбене зајед-
нице (члан 44. ст. 2, 7. и 8.). Иницијатор сматра да је оспореним 
законским одредбама, супротно одредбама члана 58. Устава и 
одредби члана 1. став 1. Протокола 1 уз Европску конвенцију за за-
штиту људских права и основних слобода, омогућено одузимање 
заједничке својине и њено претварање у искључиву својину или 
сусвојину трећих лица, јер је „омогућена промена намене и рас-
полагање заједничком својином вољом већине, а не сагласношћу 
свих заједничара”. На наведени начин Законом је омогућено да се 
искључи део власника из одлучивања приликом располагања за-
једничком имовином „што представља онемогућавање у вршењу 
својинскоправних овлашћења и одузимање имовине власнику и то 
вољом већине, што није у складу са чланом 58. Устава и потвр-
ђеним међународним уговором”. Иницијатор сматра да Закон не 
пружа гаранцију, нити механизам заштите у случају произвољног 
и неправедног лишавања својине појединих власника посебних 

делова зграде, што је такође супротно гаранцијама „које је успо-
ставио Устав и члан 1. Протокола 1 уз Европску конвенцију” и 
наводи да је 2/3 сагласношћу чланова скупштине стамбене зајед-
нице (коју чине четири члана) лишен права својине и коришћења 
заједничке просторије коју су користили он и инвеститор, али не 
и остали чланови скупштине који „су власници станова на дру-
гом улазу зграде и корисници засебне заједничке просторије”. С 
тим у вези, иницијатор је предложио да Уставни суд, до доношења 
коначне одлуке, обустави извршење Решења о грађевинској дозво-
ли ROP-CUK-34320-CPIH-3/2019 од 30. маја 2019. године које је 
Градска општина Чукарица, Одељење за грађевинске и комуналне 
послове и координацију инвестиционог пројектовања донела на 
основу одлуке скупштине стамбене заједнице којом је подноси-
лац иницијативе лишен права својине на заједничкој просторији. 
Цитирајући одредбе чл. 18, 20, 21, 58. и 194. Устава иницијатор 
наводи да се одредбом члана 44. став 2. Закона власници посебних 
делова зграде који чине 1/3 од укупног броја власника, супротно 
својој вољи, могу лишити права својине на заједничким деловима 
зграде, те да овакав начин одузимања имовине власницима није 
у складу са одредбама члана 58. Устава и члана 1. Протокола 1 уз 
Европску конвенцију јер нису испуњени услови који су загаранто-
вани наведеним прописима, а то је да се право својине може огра-
ничити или одузети ако је такво одузимање у општем интересу и 
да је разумно и пропорционално сврси која се жели постићи. Ини-
цијатор наводи да је лишење власника својине могуће, али само 
на основу закона који је у складу са Уставом који предвиђа право 
на мирно уживање својине и гарантује власнику да може бити ли-
шен права својине само из разлога и на начин који су одређени 
Уставом. Такође, према мишљењу иницијатора, није обезбеђена 
једнакост, равноправност и правна сигурност свих власника по-
себних делова зграде у мирном уживању својине на заједничким 
деловима зграде, јер се омогућава лицима која чине 2/3 већину од 
укупног броја власника посебних делова да лише остале власни-
ке њихове имовине у сопствену корист или у корист трећих лица. 
Полазећи од наведеног, иницијатор је предложио да Уставни суд 
утврди неуставност и несагласност са потврђеним међународним 
уговором одредаба члана 9. став 2. и члана 44. ст. 2, 7. и 8. Закона о 
становању и  одржавању зграда. 

II
Уставни суд је, дописом од 28. јануара 2021. године, доста-

вио иницијативу Народној скупштини на мишљење. Како Народна 
скупштина није у остављеном року, ни накнадно, доставила ми-
шљење, Уставни суд је, сагласно одредби члана 34. став 3. Закона 
о Уставном суду („Службени гласник РС”, бр. 109/07, 99/11, 18/13 
 – Одлука УС, 40/15  – др. закон и 103/15), наставио поступак.

III
Закон о становању и одржавању зграда („Службени гласник 

РС”, брoj 104/16) донела је, 22. децембра 2016. године, Народна 
скупштина. Закон је ступио на снагу 31. децембра 2016. године. 
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Оспореним Законом уређују се: одрживи развој становања, 

управљање зградом, коришћење и одржавање зграде, заједничких 
и посебних делова зграде, поступак исељења и пресељења, стам-
бена подршка, регистри и евиденције, надзор над применама одре-
даба овог закона и друга питања од значаја за стамбену политику 
(члан 1. став 1.). Одредбама члана 3. став 2. Закона одређено је зна-
чење појединих израза употребљених у овом закону и прописано 
је: да је стамбена зграда  – зграда намењена за становање и користи 
се за ту намену, а састоји се од најмање три стана (тачка 3)); да 
посебни део зграде јесте посебна функционална целина у згради 
која може да представља стан, пословни простор, гаражу, гаражно 
место или гаражни бокс (тачка 8)); да су заједнички делови зграде 
делови зграде који не представљају посебан или самостални део 
зграде, који служе за коришћење посебних или самосталних де-
лова зграде, односно згради као целини, као што су: заједнички 
простори (степениште, улазни простори и ветробрани, заједнич-
ки ходник и галерија, тавански простор, подрум, бицикларница, 
сушионица за веш, заједничка тераса и друге просторије наме-
њене заједничкој употреби власника посебних или самосталних 
делова зграде и др.), заједнички грађевински елементи (темељи, 
носећи зидови и стубови, међуспратне и друге конструкције, кон-
структивни део зида или зидна испуна, изолација и завршна обра-
да зида према спољашњем простору или према заједничком делу 
зграде, стрехе, фасаде, кров, димњаци, канали за проветравање, 
светларници, конструкција и простори за лифт и друге посебне 
конструкције и др.), као и заједничке инсталације, опрема и уређа-
ји (унутрашње електричне, водоводне и канализационе, гасоводне 
и топловодне инсталације, лифт, громобрани, апарати за гашење, 
откривање и јављање пожара, безбедносна расвета, телефонске 
инсталације и сви комунални прикључци који су намењени зајед-
ничком коришћењу и др.), ако не представљају саставни део само-
сталног дела зграде и не чине саставни део посебног дела зграде, 
односно не представљају део инсталација, опреме и уређаја који 
искључиво служи једном посебном делу, у смислу овог закона 
(тачка 16)); да су самостални делови зграде просторија са тех-
ничким уређајима, просторија трансформаторске станице и скло-
ништа (кућна и блоковска) (тачка 18)); да управљање зградом, у 
смислу овог закона, јесу сви организациони послови и активности 
које континуирано обавља изабрано или постављено лице (управ-
ник или професионални управник), односно орган управљања, у 
сврху руковођења зградом, а што подразумева одговорно преду-
зимање мера ради организовања одржавања зграде, одлучивања о 
коришћењу финансијских средстава и обезбеђивања коришћења 
зграде, односно њених делова у складу са њеном наменом, као и 
друга питања од значаја за управљање зградом (тачка 22)); да одр-
жавање зграде јесу све активности којима се обезбеђује очување 
функција и својстава зграде у складу са њеном наменом, а наро-
чито у циљу редовног коришћења и функционисања зграде (тач-
ка 23)). Истим чланом Закона одређено је: да је текуће одржавање 
извођење радова који се предузимају ради спречавања оштећења 
која настају употребом зграде или ради отклањања тих оштећења, 
а састоје се од прегледа, поправки и предузимања превентивних 
и заштитних мера, односно свих радова којима се обезбеђује одр-
жавање зграда на задовољавајућем нивоу употребљивости, а ра-
дови на текућем одржавању стана или пословног простора јесу 
кречење, фарбање, замена облога, замена санитарија, радијатора 
и други слични радови (тачка 25)); да је инвестиционо одржавање 
извођење грађевинско-занатских, односно других радова у зави-
сности од врсте објекта у циљу побољшања услова коришћења 
зграде у току експлоатације (тачка 26)), да је припајање извођење 
грађевинских и других радова којима се адаптацијом део заједнич-
ких делова зграде додаје посебном делу зграде и у ком се мења 
површина заједничких и посебних делова зграде, у оквиру габа-
рита и волумена објекта, у складу са посебним законом којим се 
уређује изградња објеката и прописима донетим на основу њега 
(тачка 27)); да је претварање извођење грађевинских радова који-
ма се реконструкцијом део заједничких делова зграде претвара у 
посебан или самосталан део зграде, у оквиру габарита и волумена 
објекта, у складу са посебним законом којим се уређује изградња 
објеката и прописима донетим на основу њега (тачка 28)); да је до-
градња извођење грађевинских и других радова којима се изграђу-
је нови простор испод зграде, изнад зграде (надзиђивање) или уз 
постојећу зграду и са њом чини грађевинску, функционалну и/или 
техничку целину (тачка 32)) и да је надзиђивање врста доградње 

којом се повећава спратност надземног дела објекта (или његовог 
дела) за најмање једну етажу, рачунајући и поткровну етажу, и ко-
јом се повећава површина посебних делова и/или формирају нови 
посебни и заједнички делови објекта, у складу са посебним зако-
ном којим се уређује изградња објеката и прописима донетим на 
основу њега (тачка 33)). 

Одредбама члана 8. Закона прописано је да су заједнички 
делови зграде делови који служе за коришћење посебних или са-
мосталних делова зграде (став 1.) и да над овим деловима зграде 
власници посебних делова зграде имају право заједничке недељи-
ве својине у складу са законом којим се уређују својинско-правни 
односи (став 3.). 

Оспореном одредбом члана 9. став 2. Закона одређено је да о 
располагању заједничким деловима зграде власници посебних де-
лова одлучују у складу са одредбама овог закона које се односе на 
рад и одлучивање стамбене заједнице. Према преосталим одред-
бама члана 9. Закона, располагање заједничким деловима зграде 
је пренос права својине над заједничким деловима зграде у циљу 
доградње, надзиђивања, припајања или претварања (став 1.), пре-
нос права из става 1. овог члана врши се на основу уговора између 
стамбене заједнице и лица које стиче право над делом заједничких 
делова (став 3.), потписи уговорних страна из става 3. овог члана 
оверавају се у складу са законом којим се уређује овера потписа 
(став 4.), уговором из става 3. овог члана одређује се рок за завр-
шетак свих радова на формирању посебног или самосталног дела 
зграде, који не може бити дужи од пет година од дана закључења 
уговора, међусобна права и обавезе за време формирања посебног 
дела зграде и стицање права својине над посебним делом зграде 
након завршетка одговарајућих радова (став 5.), ако посебан или 
самостални део зграде није формиран у року из става 5. овог чла-
на, рок се може продужити уз сагласност стамбене заједнице и 
лица које стиче право над делом заједничких делова, потписива-
њем анекса уговора којим се продужава рок из овог члана. Ако се 
анекс уговора не потпише у року од 30 дана од истека претходног 
уговора, уговор о уступању сматра се раскинутим, а стицалац пра-
ва је дужан да део заједничких делова који му је био уступљен 
врати у стање пре уступања, у року од шест месеци од дана раски-
да уговора, ако уговором није другачије одређено (став 6.). 

Послове управљања зградом врши, поред осталог, стамбена 
заједница преко својих органа или професионални управник коме 
су поверени послови управљања, у стамбеној згради која има за-
једничке делове зграде и најмање два посебна дела чији су власни-
ци различита лица (члан 15. став 1. тачка 3)). Стамбену заједницу 
чине сви власници посебних делова стамбене, односно стамбе-
но-пословне зграде (члан 16. став 1.). Власници посебних дело-
ва зграде у стамбеној заједници своја права и обавезе у погледу 
управљања и одржавања остварују и врше у складу са овим зако-
ном, а изузетно, они могу своје међусобне односе, права и обавезе 
уредити и правилима о међусобним односима власника посебних 
делова зграде (у даљем тексту: правила власника), уколико овим 
законом није другачије одређено (члан 17. ст. 1. и 2.). Правила вла-
сника доносе се једногласном одлуком свих власника посебних 
делова зграде и обавезно садрже обавезе које власници посебних 
делова имају по овом закону, као и начин доношења свих аката 
и одлука из надлежности скупштине стамбене заједнице и управ-
ника, с тим што се правилима власника надлежност и потребна 
већина за доношење тих аката и одлука могу уредити другачије 
него што је то прописано овим законом (члан 17. став 3.). Обаве-
зни органи стамбене заједнице су скупштина и управник (члан 40. 
став 1.). Чланови скупштине стамбене заједнице су сви власници 
посебних делова (члан 41. став 1.). 

Оспореном одредбом члана 44. став 2. Закона прописано 
је да о располагању заједничким деловима зграде, поверавању 
управљања професионалном управнику и кредитном задуживању 
стамбене заједнице скупштина стамбене заједнице одлучује већи-
ном коју чине 2/3 укупног броја гласова. Према одредби става 3. 
наведеног члана Закона, у случају да су власници посебних делова 
донели правила власника у складу са чланом 17. став 3. овог зако-
на, већина гласова потребна за доношење одлука из става 2. овог 
члана утврђује се тим актом. Преосталим оспореним одредбама 
члана 44. Закона одређено је да у случају располагања заједнич-
ким деловима зграде за потребе надзиђивања, сагласност у смислу 
закона којим се уређује изградња објеката представља сагласност 
скупштине стамбене заједнице која се доноси већином из става 



116 Број 9 21. јануар 2022.

2. овог члана (став 7.), да на основу сагласности из става 7. овог 
члана, управник стамбене заједнице закључује уговор са инвести-
тором којим се регулишу сви битни елементи уговора, а посебно 
међусобна права и обавезе, рокови, обавезе инвеститора да на по-
годан начин обавештава власнике посебних делова о почетку и за-
вршетку извођења радова, поштовању кућног реда и др. (став 8.).

Одредбама Поглавља IV Закона регулисано је одржавање 
зграда и, у том смислу, одредбама члана 58. Закона је прописано 
да се активности на одржавању зграде врше кроз: 1) хитне интер-
венције, 2) текуће одржавање и 3) инвестиционо одржавање (став 
1.), да министар надлежан за послове становања ближе одређује 
врсту, обим и динамику активности из става 1. тач. 2) и 3) овог 
члана, као и начин сачињавања програма одржавања зграде (став 
2.), да унапређење својстава зграде или дела зграде јесу активно-
сти којима се побољшавају енергетска или друга својства зграде 
доградњом или уградњом нових делова и склопова, односно уре-
ђаја и инсталација (став 3.). Према одредбама члана 60. Закона, 
обавезу да одржавају зграду на начин да од зграде, односно зајед-
ничких делова зграде не прети опасност настанка штете имају сва 
лица из члана 15. овог закона (власници посебних делова зграде) 
(став 1.), а уколико ова лица не организују одржавање у складу 
са овим законом, надлежни орган јединице локалне самоуправе 
повериће посао одржавања зграде организацији којој је повере-
но обављање послова од јавног интереса (став 4.), а за штету која 
проистекне због пропуштања обавезе одржавања из става 1. овог 
члана одговара лице из члана 15. овог закона које је било дужно да 
организује извођење одговарајуће врсте радова (став 7.).

Сагласно одредбама члана 61. Закона, којим је уређено преу-
зимање послова одржавања зграда и унапређења својстава зграде 
ради остварења јавног интереса, у случају када лица из члана 15. 
овог закона не изврше потребне активности на одржавању зграде, 
а неспровођењем ових активности би могле да настану штетне по-
следице по живот или здравље људи, животну средину, привреду 
или имовину веће вредности, радове на одржавању зграде преу-
зима јединица локалне самоуправе (став 1.), у циљу спречавања 
настанка штетних последица из става 1. овог члана, јединица ло-
калне самоуправе може одлуком да утврди урбанистичке зоне или 
блокове за које прописује обавезу извршења одређених активно-
сти у одржавању зграде, односно обавезно инвестиционо одржа-
вање и унапређење својстава зграда, уз могућност да се обавеза 
предузимања тих активности, ако их не предузму лица из члана 
15. овог закона, по основу налога надлежног органа испуни при-
нудно на терет обавезних лица (став 2.), јединица локалне самоу-
праве може одлуком да пропише обавезу одржавања спољног из-
гледа зграде (фасаде) и забрану промене спољног изгледа (забрана 
постављања клима-уређаја на видљивом делу зграде и сл.), уз 
прописивање различитих степена обавезности одржавања спољ-
ног изгледа зграде, у зависности од урбанистичке зоне или бло-
ка у ком се зграда налази (став 3.), јединица локалне самоуправе 
може донети одлуку којом предвиђа бесповратно суфинансирање 
активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својста-
ва зграде из става 2. овог члана, у ком случају јединица локалне 
самоуправе обезбеђује средства у буџету за учешће у пројектима 
финансирања ових активности и доноси одлуку којом прописује 
поступак доделе средстава, проценат учешћа и услове под којима 
јединица локалне самоуправе учествује у финансирању ових ак-
тивности (став 5.), средства за финансирање радова из ст. 1. и 2. 
овог члана обезбеђују се у буџету јединице локалне самоуправе 
(став 6.). Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, власник по-
себног дела зграде дужан је да учествује у трошковима одржавања 
заједничких делова зграде и земљишта за редовну употребу зграде 
и управљања зградом.

Оспорени Закон је мењан 2020. године и те измене су обја-
вљене у „Службеном гласнику РС”, број 9/20, али нису од значаја 
за решавање у овој уставноправној ствари.

Сагласно одредби члана 58. став 2. Закона, министар грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре је донео Правилник о врсти, 
обиму и динамици активности текућег и инвестиционог одржава-
ња зграда и начину сачињавања програма одржавања („Службени 
гласник РС”, број 104/16) којим је одређено да су предмет теку-
ћег и инвестиционог одржавања зграде заједнички делови зграде, 
односно грађевински елементи, уређаји, опрема и инсталације у 
згради (у даљем тексту: елементи зграде), који су наведени у Та-
бели 1. овог члана, а у зависности од својстава зграде, предмет 

текућег и инвестиционог одржавању могу бити и други одговара-
јући елементи зграде који нису наведени у Табели 1. овог члана 
(члан 5. ст. 1. и 2.). 

Активности на текућем одржавању, поред редовних прегле-
да, сервисирања и поправки елемената зграде из члана 5. ст. 1. и 
2. овог правилника, могу бити, поред осталог, и: 1) редовно серви-
сирање лифтова у складу са важећим прописима; 2) поправка или 
замена аутомата за заједничко осветљење, прекидача, сијалица 
и др.; 3) дератизација, дезинсекција и дезинфекција заједничких 
просторија у згради у складу са прописима; 4) чишћење сливника, 
олука и олучних цеви зграде; 5) поправка или замена окова, бра-
ва, катанаца и других уређаја за затварање ормана за струјомере, 
водомере, телефонске и телевизијске инсталације у згради и др. 
(члан 6.). Одредбама члана 7. став 1. Правилника прописано је да 
активности на текућем одржавању које се изводе ради спречавања 
штетних последица по живот и здравље људи, животну средину, 
привреду или имовину веће вредности и које имају приоритет у 
текућем одржавању зграде, нарочито обухватају: 1) скидање и по-
правку елемената фасаде и крова за које се утврди да угрожавају 
безбедност људи и имовине (малтера, фасадних облога, кровног 
покривача и др.); 2) поправку или замену елемената крова, ради 
заштите од прокишњавања, односно продора воде и других атмо-
сферских падавина, као и поправку или замену других елемената 
који су везани за кров (димњаци, вентилациони канали, кровни 
отвори); 3) поновно стављање лифта у погон, односно поправку 
или замену елемената и делова лифта као и испитивање исправ-
ности према важећим прописима о лифтовима; 4) поправку или 
замену олука и олучних цеви и других лимених опшивки, уколико 
се утврди да су узрок појаве влаге и прокишњавања; 5) скидање 
или поправку оштећених делова балкона, тераса, лођа и степени-
шта зграде за које се утврди да угрожавају безбедност људи и имо-
вине; 6) поправку или замену водоводне или канализационе цеви 
и по потреби снимање исте, специјализованом опремом када дође 
до прскања њених делова и др. 

Према члану 9. Правилника, активности на инвестиционом 
одржавању могу се, ради побољшања услова коришћења зграде, 
обављати на елементима зграде из Табеле 1. тач. 2. и 5. Правил-
ника, а то су: други грађевински елементи (фасадни зидови; уну-
трашњи преградни зидови (осим зидова у посебним деловима); 
кров; олуци, олучне цеви и други елементи за одвод воде са крова 
и заштиту зграде од продора воде; друга кровна и фасадна лима-
рија; димњачке вертикале; вентилациони канали; канали за смеће 
у згради) и др. (тачка 2.) и опрема и други елементи изван зграде 
(тротоари и платои око зграде; риголе; сливници и решетке; огра-
де; жардињере и сл.) (тачка 5.).

IV
Одредбама Устава Републике Србије утврђено је: да људска 

и мањинска права зајемчена Уставом могу законом бити ограни-
чена ако ограничење допушта Устав, у сврхе ради којих га Устав 
допушта, у обиму неопходном да се уставна сврха ограничења за-
довољи у демократском друштву и без задирања у суштину зајем-
ченог права  и да су при ограничавању људских и мањинских пра-
ва, сви државни органи, а нарочито судови, дужни да воде рачуна 
о суштини права које се ограничава, важности сврхе ограничења, 
природи и обиму ограничења, односу ограничења са сврхом огра-
ничења и о томе да ли постоји начин да се сврха ограничења по-
стигне мањим ограничењем права (члан 20. ст. 1. и 3.); да се јемчи 
мирно уживање својине и других имовинских права стечених на 
основу закона и да право својине може бити одузето или ограниче-
но само у јавном интересу утврђеном на основу закона, уз накнаду 
која не може бити нижа од тржишне (члан 58. ст. 1. и 2.).  

Одредбама члана 1. Протокола 1 уз Европску конвенцију за 
заштиту људских права и основних слобода („Службени лист СЦГ 
 – Међународни уговори”, бр. 9/03, 5/05 и 7/05 „Службени гласник 
РС  – Међународни уговори”, број 12/10) прописано је да: свако 
физичко и правно лице има право на неометано уживање сво-
је имовине, да нико не може бити лишен своје имовине, осим у 
јавном интересу и под условима предвиђеним законом и општим 
начелима међународног права (став 1.), да претходне одредбе ни 
на који начин не утичу на право државе да примењује законе које 
сматра потребним да би регулисала коришћење имовине у складу 
са општим интересима или да би обезбедила наплату пореза или 
других дажбина или казни (став 2.).
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Како одредбе члана 58. Устава садржински одговарају одред-

бама члана 1. Протокола 1 уз Европску конвенцију за заштиту 
људских права и основних слобода, Уставни суд није посебно раз-
матрао сагласност оспорених законских одредаба са наведеним 
чланом Протокола 1 уз Европску конвенцију.

V
Полазећи од садржине иницијативе, Уставни суд је утврдио 

да иницијатор сматра да су одредбе члана 9. став 2. и члана 44. ст. 
2, 7. и 8. Закона о становању и одржавању зграда неуставне зато 
што омогућавају да сагласношћу већине, а не свих власника зајед-
ничке имовине, један део власника, мимо своје воље, буде лишен 
заједничке имовине у корист наведене већине или у корист тре-
ћих лица, што је у супротности са Уставом утврђеним условима за 
допуштено одузимање права својине према којима право својине 
може бити одузето само у јавном интересу утврђеном на основу 
закона, уз накнаду која не може бити нижа од тржишне и да је 
одузимање имовине пропорционално сврси која се жели постићи.

С тим у вези, Уставни суд је, у недостатку мишљења доно-
сиоца оспореног Закона на наводе из иницијативе, увидом у об-
разложење Предлога овог закона утврдио да се као један од најве-
ћих проблема стамбеног сектора у Србији издвојило неефикасно 
и недовољно транспарентно управљање и одржавање стамбених 
зграда засновано на добровољности. Законодавац истиче да је оп-
штепознато да велики број стамбених зграда пропада због неодр-
жавања или недовољно професионалног одржавања, чиме опада 
укупна вредност стамбеног фонда, скупштине стамбених зграда 
не функционишу, а неретко су угрожени и животи станара зграда 
и трећа лица и у овој области су потпуно неразвијени механизми 
за финансирање радова одржавања, а посебно инвестиционог одр-
жавања, а недовољно су развијени и инструменти подршке из јав-
ног сектора. 

У циљу решавања наведених проблема затечених у обла-
сти становања у време доношења оспореног Закона, законодавац  
уводи начело одрживог развоја становања, у коме су дефиниса-
ни циљеви који треба да се остваре доношењем Закона. У сми-
слу одредаба члана 2. став 1. Закона, одрживи развој становања 
представља унапређење услова становања грађана и очување и 
унапређење вредности стамбеног фонда уз унапређење енергетске 
ефикасности, смањење негативних утицаја на животну средину и 
рационално коришћење ресурса, односно усклађивање економског 
и социјалног развоја и заштите животне средине приликом разво-
ја стамбеног сектора (тачка 1)), као и одржавање и управљање у 
стамбеним зградама, стамбено-пословним зградама, пословним 
зградама, зградама јавне намене или зградама које су проглаше-
не за културно добро и зградама у заштићеним кулутрно-историј-
ским целинама, у циљу спречавања или отклањања опасности по 
живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину 
веће вредности, односно у циљу обезбеђивања сигурности зграде 
и њене околине (тачка 2)). Оспореним Законом је одрживи развој 
становања, а што укључује и питања одржавања зграда, утврђен 
као јавни интерес (члан 2. став 2.). Иако обавезу да одржавају за-
једничке делове зграде, сагласно одредби члана 60. став 1. Закона, 
имају првенствено власници посебних делова зграде, да би оси-
гурао остваривање јавног интереса у области становања и одржа-
вања зграда законодавац је прописао и одређено учешће државе, 
односно јединице локалне самоуправе у пословима одржавања 
зграде. У том смислу, Законом је, поред осталог, прописано да је-
динице локалне самоуправе доносе стратешке документе за спро-
вођење стамбене политике и обезбеђују средства у својим буџе-
тима за испуњење обавеза утврђених овим законом и стратешким 
документима (члан 2. став 3.), одређени су и случајеви и услови 
под којима послове одржавања, од власника посебних делова згра-
де, преузима јединица локалне самоуправе (члан 61. ст. 1, 2, 3, 5. и 
6.), а прописано је и да ради остваривања јавног интереса у скла-
ду са чланом 2. овог закона, јединица локалне самоуправе доноси, 
поред осталог, акт о минималној висини износа о текућем одржа-
вању зграда и акт о минималној висини износа издвајања на име 
трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде 
(члан 61. став 7.).

Како би се остварио јавни интерес у области становања и 
одржавања зграда законодавац је прописао одређену меру, тј. мо-
гућност да власници посебних делова зграде пренесу право сво-
јине које имају над заједничким деловима зграде ради доградње, 

надзиђивања, припајања или претварања, уколико се са овим 
располагањем сагласи 2/3 ових лица. Оспореним Законом није 
одређен циљ доношења одлуке о доградњи, односно надзиђива-
њу заједничких делова зграде, њиховом претварању у посебан део 
зграде или њиховом припајању постојећем посебном делу зграде. 
Ради одређивања наведеног циља потребно је, према мишљењу 
Уставног суда, имати у виду циљеве који треба да се остваре оспо-
реним Законом, а који чине садржину начела одрживог развоја 
становања, чињеницу да је одржавање заједничких делова згра-
де и земљишта за редовну употребу зграде првенствено обавеза 
власника посебних делова зграде, да се у досадашњој примени 
прописа који су регулисали ову материју показало да су средства 
од накнаде за одржавање коју плаћају власници посебних делова 
зграде често недовољна за финансирање радова на одржавању за-
једничких делова зграде (нарочито оних радова који се тичу ин-
вестиционог одржавања или унапређења својстава зграде, а који 
захтевају значајна финансијска улагања) имајући у виду степен 
урушености стамбеног фонда, да је поред накнаде за одржавање 
Законом омогућено да се послови одржавања и унапређења свој-
става зграде, поред кредита и донација, финансирају и из других 
извора (члан 66. став 1. Закона). Полазећи од наведеног, Уставни 
суд је закључио да је циљ располагања заједничким деловима 
зграде да инвеститор, који стиче право својине на дограђеном но-
вом простору, на надзиданом стану, на адаптираним заједничким 
деловима зграде припојеним посебном делу зграде, односно на 
реконструисаним заједничким деловима зграде претвореним у по-
себан део зграде, за узврат, изврши одређене радове на одржавању 
заједничких делова зграде и земљишта за редовну употребу зграде 
према конкретним потребама власника посебних делова зграде, о 
чему са стамбеном заједницом инвеститор закључује уговор о ме-
ђусобним правима и обавезама. 

Иако располагање заједничким деловима зграде, у смислу 
одредбе члана 9. став 1. Закона, представља мешање у мирно ужи-
вање права својине оних власника заједничких делова зграде који 
се нису сагласили са отуђењем овог права, Уставни суд сматра 
да је наведена мера пропорционална циљу који се жели постићи, 
односно да њоме није нарушена правична равнотежа између за-
штите права на имовину поменутих власника и јавног интереса 
утврђеног Законом. Наведено из разлога што је циљ располага-
ња заједничким деловима зграде првенствено одржавање зграде, 
а не погодовање појединачним интересима инвеститора, како то 
иницијатор погрешно сматра, и што је ово располагање у инте-
ресу свих власника заједничких делова зграде, па и оних који су 
гласали против његовог спровођења, јер се њиме спречава или 
отклања опасност по живот и здравље људи, животну средину, 
привреду или имовину веће вредности и истовремено обезбеђује 
сигурност зграде и њене околине. Такође, за одузето право сво-
јине над заједничким деловима зграде дотадашњи власници, који 
се нису сагласили са отуђењем права заједничке својине, добијају 
накнаду у виду обавезе инвеститора да изврши одређене радове 
на одржавању заједничких делова зграде и земљишта за редовну 
употребу зграде. Наведена накнада, према оцени Суда, испуњава и 
захтев адекватности имајући у виду врсту, обим и вредност радова 
на одржавању заједничких делова зграде одређених Правилником, 
а који ће се конкретизовати уговором инвеститора и стамбене за-
једнице у зависности од актуелних потреба власника станова на 
одржавању зграде,  и које је инвеститор дужан да изврши на име 
стицања права својине на дограђеном простору, надзиданом стану, 
адаптираним и реконструисаним заједничким деловима зграде.

Када је у питању већински начин одлучивања чланова скуп-
штине стамбене заједнице о располагању заједничким деловима 
зграде (2/3 већина од укупног броја гласова), Уставни суд сматра 
да овај начин одлучивања омогућава остваривање јавног интереса 
у питањима одржавања и управљања зградом, а да би „сагласност 
свих заједничара у располагању заједничким деловима зграде”, на 
коју се позива иницијатор, могла довести у питање заштиту жи-
вота и здравља људи, животне средине, привреде или имовине 
веће вредности, сигурност зграде и њене околине имајући у виду 
степен сагласности чланова скупштине који треба остварити код 
оваквог начина одлучивања. Уставни суд такође указује да је један 
од основних принципа сваког демократског друштва да воља ве-
ћине која тежи легитимном циљу, обавезује мањину. Такође, вла-
сници посебних делова зграде могу правилима власника да утврде 
већину потребну за доношење одлука о располагању заједничким 
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деловима зграде на другачији начин од онога прописаног законом, 
осим када је у питању надзиђивање где сагласност скупштине 
стамбене заједнице, у смислу одредбе члана 44. став 7. Закона, 
мора да се донесе већином коју чине 2/3 укупног броја гласова 
чланова скупштине стамбене заједнице. 

У вези са наводима иницијатора да оспорени Закон „не пру-
жа гаранцију, нити механизам заштите у случају произвољног и 
неправедног лишавања својине појединих власника посебних 
делова зграде”, као и да није обезбеђена „правна сигурност свих 
власника посебних делова зграде у мирном уживању својине над 
заједничким деловима зграде”, Уставни суд указује да власник 
посебног дела зграде, осим права прописаних законом којим 
се уређује право својине, има право и да покрене поступак пред 
надлежним основним судом за утврђивање ништавости одлуке 
скупштине стамбене зграде која је донета супротно овом закону 
и подзаконским актима, у року од 45 дана од сазнања за одлуку, а 
најкасније у року од шест месеци од дана доношења одлуке (члан 
12. став 1. тачка 5)). Такође, одредбама члана 13. Закона прописа-
но је право власника посебног дела зграде да му се првом понуди 
пренос права својине над заједничким делом зграде ради припа-
јања, претварања, доградње, односно надзиђивања (право пречег 
преноса) и ближе су одређени услови под којима се ово право 
може остварити. На крају, иако су међусобна права и обавезе инве-
ститора и стамбене заједнице у вези са располагањем заједничким 
деловима зграде уређена уговором, Законом су прописани услови 
под којима се уговор о уступању заједничких делова зграде сматра 
раскинутим (у ситуацији када анекс уговора, којим се продужава 
рок за завршетак радова на формирању посебног дела зграде, није 
потписан у року одређеном Законом) и одређен је и рок у коме 
је инвеститор у обавези да заједнички део зграде врати у стање 
пре уступања (за случај да ова питања нису уређена уговором), а у 
циљу заштите стамбене заједнице у чијој се згради радови изводе. 
Полазећи од наведеног, Уставни суд је оценио да оспореним за-
конским одредбама прописано мешање у мирно уживање права на 
имовину оних власника заједничких делова зграде који се нису са-
гласили са отуђењем права својине на заједничким деловима згра-
де, није у супротности са основним начелима из члана 20. Устава 
и одредбом члана 58. став 2. Устава. 

VI
Уставни суд подсећа да се у предмету IУз-729/2011 бавио 

питањем да ли су одредбама Закона о допунама Закона о одржа-
вању стамбених зграда („Службени гласник РС”, број 88/11), који 
је престао да важи 31. децембра 2016. године ступањем на снагу 
оспореног Закона, повређена имовинска права оних власника ста-
нова и других посебних делова зграде на заједничким деловима 
зграде који се нису сагласили са отуђењем права својине на зајед-
ничким деловима зграде. С тим у вези, Уставни суд је, на седници 
одржаној 3. јула 2014. године, донео Решење IУз-729/2011 којим 
је одбацио иницијативе за покретање поступка за оцену уставно-
сти и сагласности са потврђеним међународним уговором одреда-
ба чл. 1. до 3. Закона о допунама Закона о одржавању стамбених 
зграда, којима је било прописано да скупштина зграде већином од 
укупног броја чланова може донети: одлуку о извођењу радова на 
санацији равног крова односно кровне конструкције којом се, са-
гласно прописима о планирању и уређењу простора и изградњи 
објеката, може изградити, односно адаптирати нови стан (члан 1.), 
одлуку о претварању заједничких просторија у стан или послов-
ни простор (члан 2.) и одлуку о припајању заједничке просторије 
суседном стану, односно пословној просторији (члан 3.). Суд је 
дао детаљно образложење због чега нема уставноправног осно-
ва за тврдњу да су наведене одредбе Закона о допунама Закона о 
одржавању стамбених зграда у супротности са чланом 58. Устава. 
Уставни суд указује да су правни закључци које је изнео у овом 
предмету утемељени и на ставовима које је Суд заузео у Решењу 
IУз-729/2011 од 3. јула 2014. године које је доступно на званичној 
интернет страници Уставног суда (www.ustavni.sud.rs).

Имајући у виду изложено, Уставни суд је нашао да разлозима 
изнетим у иницијативи није поткрепљена тврдња да има основа за 
покретање поступка за оцену сагласности члана 9. став 2. и члана 
44. ст. 2, 7. и 8. Закона о становању и одржавању зграда са Уставом 
и потврђеним међународним уговором, те је, сагласно одредби 
члана 53. став 2. Закона о Уставном суду, одбацио иницијативу и 
решио као у тачки 1. изреке.

Будући да је Суд донео коначну одлуку, захтев за обуставу 
извршења појединачног акта  – Решења о грађевинској дозволи 
Управе градске општине Чукарица, Одељење за грађевинске и 
комуналне послове и координацију инвестиционог пројектовања, 
Одсек за грађевинске послове, ROP-CUK-34320-CPIH-3/2019 од 
30. маја 2019. године, Суд је, сагласно одредби члана 56. став 3. За-
кона о Уставном суду, одбацио, па је решио као у тачки 2. изреке. 

Полазећи од свега изложеног, на основу одредаба члана 42б 
став 1. тачка 2) и члана 46. тач. 3) и 5) Закона о Уставном суду, 
Уставни суд је донео Решење као у изреци.

Број IУз-159/2019
Председник Већа,

Снежана Марковић, с.р.

САГЛАСНО ИЗДВОЈЕНО МИШЉЕЊЕ СУДИЈЕ ДР ЈОВАНА 
ЋИРИЋА У ПРЕДМЕТУ БРОЈ IУз-159/2019

Знаменити француски теоретичар Леон Диги је у своје вре-
ме говорио да свака приватна својина има неку своју јавнопрвану 
функцију и јавноправна ограничења, односно да приватна својина, 
између осталог, увек мора бити ограничена својином, тј. правом 
оног другог. Отприлике у исто време када и Диги, живео је и радио 
и наш Валтазар Богишић, који је исто то рекао на један, можда и 
упечатљивији начин: „Ни својим се правом не можеш служити тек 
другоме на штету, или досаду.” Случај заједничара који располажу 
заједничким деловима једне зграде, можда понајбоље потврђује 
ове ставове и Дигија и Богишића. Замислимо у том смислу једног 
заједничара, једног станара у једној згради вишеспратници, који 
се упорно и инаџијски противи томе да се било шта уради на теку-
ћем и инвестиционом одржавању једне зграде, на уређењу крова, 
подрума, или било којих других заједничких просторија дотичне 
зграде. Да ли он тиме, служећи се својим правом, делује на штету 
других станара? Одговор сигурно мора бити потврдан и онда пра-
во једног појединца долази изнад права свих других појединачно и 
свих других заједно. Такво инаџијско понашање једног појединца 
могло би довести до урушавања читаве зграде и до угрожавања 
живота и имовине свих осталих. Због тога постоји одредба члана 
44. став 2. Закона о становању и одржавању зграда (а која се у овој 
иницијативи оспорава), која говори о томе да о заједничком распо-
лагању заједничких делова зграде  одлучују сви станари заједнич-
ки, двотрећинском већином. Таква двотрећинска, квалификована 
већина, ипак је гаранција да ће се о свему одлучивати и смиреније 
и објективније.

С друге стране, неки новији примери наших инвеститора, 
показују да увек постоји могућност да богати, а несавесни инве-
ститори изманипулишу станаре у једној згради, на штету неких 
других станара, а каткада и на штету свих станара, односно целе 
зграде.  Зато је законодавац и предвидео двотрећинску, а не просту 
већину, као чвршћу брану против несавесних инвеститора и лако-
мих станара. Ни то наравно у неким појединачним случајевима не 
мора бити непремостива препрека и сасвим чврста гаранција, али 
сваки станар, појединац, увек има могућност из члана 12. став 1. 
тачка 5. овог закона да пред надлежним судом „покрене поступак 
за утврђивање ништавости одлуке скупштине станара…” Другим 
речима, ако инвеститор успе да „збрза”, лажним обећањима пре-
вари двотрећинску већину станара, нарочито када се ради о малом 
броју станара, остаје увек могућност да један појединачни станар 
све то изнесе на суд и тамо потражи судску заштиту. Наш свет 
понекад може имати неповерења и у судове и у државу, али није 
посао Уставног суда да размишља о томе, већ да „размишља” о 
томе да ли су испуњени сви формални услови који су неопходни 
да би нечије право било што потпуније заштићено. Наравно, не 
постоји идеално законско решење које не може бити злоупотре-
бљено од стране људи који су спремни на тако нешто, али све ове 
одредбе овог закона пружају ипак одређену гаранцију да већина 
станара неће трпети због ината једног појединца, али исто тако и 
да појединац неће трпети због несавесности и лакомости већине 
станара, чиме се ипак успоставља баланс између „мојег” права и 
права оних „других”. 

Судија Уставног суда,
др Јован Ћирић, с.р.
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На основу члана 89. и члана 97. ст. 3. и 5. Закона о јавном 
тужилаштву („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 
78/11  – др. закон, 101/11, 38/12  – УС, 121/12, 101/13, 111/14  – УС, 
117/14, 106/15 и 63/16  – УС), члана 13. став 1. алинеја пета Закона 
о Државном већу тужилаца („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 
101/10, 88/11 и 106/15), 

Државно веће тужилаца, на седници одржаној 18. јануара 
2022. године, донело је

ОД Л У К У

I
Мирославу Војиновићу, заменику јавног тужиоца у Вишем 

јавном тужилаштву у Пожаревцу, 19. јануара 2022. године, преста-
је функција по сили закона. 

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

А број 107/22
У Београду, 18. јануара 2022. године

Председник Државног већа тужилаца,
Загорка Доловац, с.р.
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На основу члана 89. и члана 97. ст. 3. и 5. Закона о јавном 

тужилаштву („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 
78/11  – др. закон, 101/11, 38/12  – УС, 121/12, 101/13, 111/14  – УС, 
117/14, 106/15 и 63/16  – УС), члана 13. став 1. алинеја пета Закона 
о Државном већу тужилаца („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 
101/10, 88/11 и 106/15), 

Државно веће тужилаца, на седници одржаној 18. јануара 
2022. године, донело је

ОД Л У К У

I
Драгославу Марковићу, заменику јавног тужиоца у Апела-

ционом јавном тужилаштву у Београду, 22. јануара 2022. године, 
престаје функција по сили закона. 

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

А број 107/22
У Београду, 18. јануара 2022. године

Председник Државног већа тужилаца,
Загорка Доловац, с.р.

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ  
И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

247
На основу одредаба чл. 6. и 9. у вези са чланом 109. Закона о 

спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 35/19, 88/19, 
11/21  – аутентично тумачење и 94/21) у поступку за одлучивање о 
постојању повреде Закона о спречавању корупције против Дарин-
ке Стојановић Марцикић, 26. октобра 2021. године, 

Директор Агенције за спречавање корупције доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се да је Даринка Стојановић Марцикић поступила 
супротно одредбама члана 40. и члана 42. став 1. Закона о спреча-
вању корупције, јер је за време вршења јавне функције одборника 
Скупштине општине Беочин, привредно друштво „STOMIL” д.о-
.о. Раковац, у којем је именована директор и сувласник, закључило 
следеће уговоре: Уговор бр. 221/1 од 9. априла 2019. године (јавна 
набавка 06/19), Уговор бр. 16/5 од 9. јануара 2019. године са ЈП 
„Топлана”, Беочин, Уговор бр. 225/3 од 28. марта 2018. године са 
ЈКП Беочин (јавна набавка 01/18), Уговор бр. 35/5 од 19. јануара 
2018. године са ЈКП Беочин, Уговор бр. 9/14 од 5. јануара 2018. 
године са ЈП „Топлана”, Беочин, Уговор бр. 01-153/18 од 25. јуна 
2018. године са општином Беочин, Уговор бр. 204 од 28. децембра 
2018. године са Центром за културу, спорт и омладину општине 
Беочин, Уговор бр. 01-031-55/17 од 30. маја 2017. године са Оп-
штинским већем општине Беочин, Уговор бр. 01-031-56/17 од 30. 
маја 2017. године са Општинском управом општине Беочин, Уго-
вор бр. 01-650 од 25. септембра 2017. године са Центром за култу-
ру, спорт и омладину општине Беочин, а да о сумњи у постојање 
сукоба интереса који је имала у конкретним ситуацијама није пи-
смено обавестила Агенцију за спречавање корупције.

II. Утврђује се да је Даринка Стојановић Марцикић поступи-
ла супротно одредби члана 51. став 1. Закона о спречавању коруп-
ције, јер није у року од 30 дана од дана избора на јавну функцију 
одборника Скупштине општине Беочин пренела своја управљачка 

права која има у привредном друштву „STOMIL” д.о.о. Раковац, у 
којем је сувласник са 33,33% удела, на правно или физичко лице 
да их то лице, у своје име, а за рачун јавног функционера, врши до 
престанка јавне функције, па јој се, на основу одредбе члана 82. 
став 2. Закона о спречавању корупције, изриче 

МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ О ПОВРЕДИ 
ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ КОРУПЦИЈЕ.

III. Изрека и сажето образложење овог решења биће објавље-
ни на интернет страници Агенције за спречавање корупције и у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.

Образложење

Против Даринке Стојановић Марцикић, одборника Скупшти-
не општине Беочин (у даљем тексту: одборник), обавештењем о 
покретању поступка и допуном обавештења, покренут је, по слу-
жбеној дужности, поступак за одлучивање о постојању повреде 
одредаба члана 35. став 1. Закона о Агенцији за борбу против ко-
рупције („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11  – УС, 67/13 
 – УС, 108/13  – др. закон, 112/13  – аутентично тумачење, 8/15  – УС 
и 88/19; у даљем тексту: Закон о Агенцији) и чл. 40. и 42. Закона о 
спречавању корупције (у даљем тексту: Закон), због тога што није 
у законом прописаном року пренела своја управљачка права у при-
вредном друштву „STOMIL” д.о.о. Раковац (у даљем тексту: При-
вредно друштво), у којем је сувласник са 33,33% удела, и због тога 
што је за време вршења јавне функције одборника, Привредно дру-
штво, у којем је именована директор и сувласник, закључило угово-
ре са ЈП „Топлана”, Беочин, ЈКП Беочин, општином Беочин, Цен-
тром за културу, спорт и омладину општине Беочин, Општинским 
већем општине Беочин и Општинском управом општине Беочин, а 
да о сумњи у постојање сукоба интереса који је имала у конкретним 
ситуацијама није писмено обавестила Агенцију.

На основу одредбе члана 109. Закона, поступци започети по 
одредбама Закона о Агенцији за борбу против корупције, који нису 
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окончани до дана почетка примене овог закона, окончаће се по 
одредбама Закона.

У смислу члана 2. Законa, повезано лице је, поред осталих, 
физичко или правно лице које се према другим основама и окол-
ностима може оправдано сматрати интересно повезаним са јавним 
функционером.

Одредбама члана 40. Закона прописано је да је јавни функ-
ционер дужан да јавни интерес не подреди приватном, да се при-
држава прописа који уређују његова права и обавезе и ствара и 
одржава поверење грађана у савесно и одговорно обављање јавне 
функције, да не сме бити зависан од лица која би могла да утичу 
на његову непристрасност, нити да користи јавну функцију зарад 
стицања било какве користи или погодности за себе или повезано 
лице и не сме да употреби, ради стисања користи или погодности 
себи или другом или наношења штете другом, информације до ко-
јих дође на јавној функцији, ако нису доступне јавности.

У смислу члана 41. Закона, приватни интерес је било каква 
корист или погодност за јавног функционера или повезано лице, а 
сукоб интереса је ситуација у којој јавни функционер има приват-
ни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на 
обављање јавне функције.

Скупштина општине је у смислу одредаба члана 28. ст. 1. 
и 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14, 101/16  – др. закон и 47/18) највиши орган општи-
не који врши основне функције локалне власти, утврђене Уста-
вом, законом и статутом, који чине одборници, и који, у складу 
са одредбама члана 32. став 1. тач. 2, 8, 9, 10. и 12. истог закона, 
доноси буџет и завршни рачун општине, оснива јавна предузећа и 
установе, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим 
радом, именује и разрешава директоре јавних предузећа и устано-
ва чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу 
са законом, бира и разрешава председника општине и, на предлог 
председника општине, бира заменика председника општине и чла-
нове општинског већа.

Из наведених законских одредаба произилази да између од-
борника и директора јавних предузећа, председника општине, 
директора установе, начелника општинске управе и председни-
ка скупштине општине, постоји однос зависности, па ситуација 
у којој је Привредно друштво, у којем је именована сувласник и 
директор, закључило уговоре са наведеним јавним предузећима и 
органима општине, представља сукоб интереса, јер је именована 
на тај начин јавну функцију искористили за стицање користи за 
повезано лице, и угрозили поверење грађана у савесно и одговор-
но вршење јавне функције, што је супротно одредбама члана 40. 
Закона.

Одредбом члана 42. став 1. Закона прописана је обавеза јавног 
функционера да приликом ступања на дужност и током вршења 
јавне функције, у року од пет дана, писмено обавести непосредно 
претпостављеног и Агенцију о сумњи у постојање сукоба интереса 
или о сукобу интереса који он или са њим повезано лице има.

Провером службене евиденције Агенције утврђено је да име-
нована Агенцију није обавестила о сумњи у постојање сукоба ин-
тереса који је имала у конкретним ситуацијама, што је била дужна 
да учини у складу са наведеном законском одредбом, на који на-
чин је повредила одредбу члана 42. став 1. Закона.

 Oдредбом члана 51. став 1. Закона прописано је да јавни 
функционер који у време избора, постављења или именовања на 
јавну функцију има или који у току јавне функције стекне удео или 
акције у привредном друштву, на основу којих има управљачка 
права, дужан је да у року од 30 дана од дана избора, постављења 
или именовања, односно стицања удела или акција, пренесе своја 
управљачка права у привредном друштву на правно или физичко 
лице, да их то лице, у своје име, а за рачун јавног функционера, 
врши до престанка јавне функције.

Имајући у виду наведено, оцењено је да у конкретном слу-
чају постоји повреда одредбе члана 51. став 1. Закона, с обзиром 
на то да је несумњиво утврђено да Даринка Стојановић Марцикић 
није у року од 30 дана од дана од дана избора на јавну функци-
ју одборника пренела своја управљачка права у Привредном дру-
штву.  

Приликом одлучивања о врсти мере коју треба изрећи у кон-
кретном случају узета је у обзир чињеница да је Даринка Стојано-
вић Марцикић изабрана на јавну функцију одборника непосред-
но од грађана, да је исту престала да врши и да је током њеног 

вршења више пута довела себе у ситуације сукоба интереса чије 
се последице не могу отклонити, због чега је оцењено да је име-
нована теже повредила Закон, и да је мера јавног објављивања 
одлуке о повреди Закона једина одговарајућа мера у конкретном 
случају којом се испуњава сврха закона, па је одлучено као у дис-
позитиву овог решења применом одредаба члана 83. став 3. Закона 
и члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18  – аутентично тумачење) у 
вези са чланом 7. Закона.

Одлука као у ставу III. диспозитива овог решења донета је 
применом одредбе члана 85. Закона.

Број 014-020-00-0067/19-11
Директор,

Драган Сикимић, с.р.
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На основу одредаба чл. 6. и 9. Закона о спречавању корупције 

(„Службени гласник РС”, бр. 35/19, 88/19, 11/21  – аутентично ту-
мачење и 94/21), у поступку за одлучивање о постојању повреде 
Закона о спречавању корупције против Андрије Радивојевића, 29. 
новембра 2021. године, 

Директор Агенције за спречавање корупције доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се да је Андрија Радивојевић, одборник Скуп-
штине општине Параћин, поступио супротно одредбама члана 
40. ст. 1. и 2. и члана 42. став 1. Закона о спречавању корупци-
је, на тај начин што је током вршења наведене јавне функције, у 
својству предузетника под називом Угоститељско трговинска рад-
ња A.M.R. Андрија Радивојевић ПР, Параћин закључио Уговор о 
набавци услуга бр. 64 од 25. јануара 2021. године са Завичајним 
музејом „Параћин”, Параћин у износу од 100.000,00 динара, и 
Уговор о пружању хотелских услуга бр. 47-II од 24. марта 2021. 
године са Туристичком организацијом општине Параћин у износу 
од 15.200,00 динара, а да о сукобу интереса који је имао у наведе-
ним ситуацијама није писмено обавестио Агенцију за спречавање 
корупције.

II. Утврђује се да је Андрија Радивојевић, одборник Скуп-
штине општине Параћин, поступио супротно одредби члана 40. 
став 1. Закона о спречавању корупције у вези са одредбом члана 
33. став 2. тачка 3. Закона о спорту, на тај начин што је истовре-
мено уз наведену јавну функцију обављао дужност заступника 
Спортског удружења практично стрељаштво „АРЕА 35”, Параћин.

III. Утврђује се да је Андрија Радивојевић, одборник Скуп-
штине општине Параћин, поступио супротно одредби члана 45. 
став 1. Закона о спречавању корупције, на тај начин што није у 
року од 15 дана од дана ступања на наведену јавну функцију оба-
вестио Агенцију за спречавање корупције о томе да обавља делат-
ност предузетника под називом Угоститељско трговинска радња 
A.M.R. Андрија Радивојевић ПР, Параћин.

IV. Утврђује се да је Андрија Радивојевић, одборник Скуп-
штине општине Параћин, поступио супротно одредби члана 51. 
став 1. Закона о спречавању корупције, на тај начин што није у 
року од 30 дана од дана избора на јавну функцију одборника Скуп-
штине општине Параћин, коју именовани врши од 4. септембра 
2020. године, пренео своја управљачка права у привредном дру-
штву „PETRUS” д.о.о. Параћин, чији је власник, на правно или 
физичко лице, да их оно, у своје име, а за рачун јавног функционе-
ра, врши до престанка јавне функције, па му се, на основу одредбе 
члана 82. став 2. Закона о спречавању корупције, изриче 

МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ О ПОВРЕДИ 
ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ КОРУПЦИЈЕ.

V. Изрека и сажето образложење овог решења биће објавље-
ни на интернет страници Агенције за спречавање корупције и у 
„Службеном гласнику Републике Србије.

VI. Обавезује се Андрија Радивојевић да у року од 15 дана 
од дана пријема овог решења пренесе своја управљачка права у 
привредном друштву „PETRUS” д.о.о. Параћин,  чији је власник, 
на правно или физичко лице, да их оно, у своје име, а за рачун 
јавног функционера, врши до престанка јавне функције, и да о 
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томе достави доказе Агенцији за спречавање корупције, као и да 
Агенцији за привредне регистре поднесе захтев за упис забележбе 
о преносу управљачких права у наведеном привредном друштву.

Образложење

Против Андрије Радивојевића, одборника Скупштине општи-
не Параћин (у даљем тексту: одборник), покренут је, по службе-
ној дужности, обавештењем о покретању поступка од 18. августа 
2021. године и допуном обавештења о покретању поступка од 11. 
октобра 2021. године, поступак за одлучивање о постојању повре-
де одредаба члана 45. став 1. и члана 51. став 1. Закона о спречава-
њу корупције (у даљем тексту: Закон), због тога што није у року од 
15 дана од дана ступања на јавну функцију одборника обавестио 
Агенцију за спречавање корупције (у даљем тексту: Агенција) о 
томе да обавља делатност предузетника под називом Угоститељ-
ско трговинска радња A.M.R. Андрија Радивојевић ПР, Параћин (у 
даљем тексту: Предузетничка радња), што није у законом пропи-
саном року пренео своја управљачка права у Привредном друштву 
„PETRUS” д.о.о. Параћин, чији је власник, на правно или физичко 
лице, да их то лице, у своје име, а за рачун јавног функционера, 
врши до престанка јавне функције, одредаба члана 40. став 1. За-
кона у вези са одредбом члана 33. став 2. тачка 3. Закона о спор-
ту на тај начин што уз наведену јавну функцију обавља дужност 
заступника Спортског удружења практично стрељаштво „АРЕА 
35” Параћин (у даљем тексту: Спортско удружење), и одредбама 
члана 40. ст. 1. и 2. и члана 42. став 1. Закона на тај начин што 
је током вршења наведене јавне функције, у својству предузетни-
ка  – Предузетничка радња закључио Уговор о набавци услуга бр. 
64 од 25. јануара 2021. године са Завичајним музејом „Параћин”, 
Параћин, у износу од 100.000,00 динара, и Уговор о пружању хо-
телских услуга бр. 47-II од 24. марта 2021. године са Туристичком 
организацијом општине Параћин, у износу од 15.200,00 динара, а 
да о сукобу интереса који је имао у наведеним ситуацијама није 
писмено обавестио Агенцију.

Према одредби члана 45. став 1. Закона, јавни функционер 
који у тренутку ступања на јавну функцију обавља други посао 
или делатност, дужан је да у року од 15 дана од дана ступања на 
јавну функцију обавести Агенцију о обављању другог посла или 
делатности, док је став 2. наведеног члана прописано да Агенција 
по пријему обавештења, утврђује да ли се обављањем посла, од-
носно делатности угрожава непристрасно вршење јавне функције.

Провером службене евиденције Агенције утврђено је да 
Андрија Радивојевић није у року од 15 дана од дана ступања на 
јавну функцију одборника обавестио Агенцију о томе да обавља 
делатност предузетника, чиме је повредио одредбу члана 45. став 
1. Закона.

Одредбом члана 51. став 1. Закона прописано је да јавни 
функционер који у време избора, постављења или именовања на 
јавну функцију има или који у току јавне функције стекне удео или 
акције у привредном друштву, на основу којих има управљачка 
права, дужан је да у року од 30 дана од дана избора, постављења 
или именовања, односно стицања удела или акција, пренесе своја 
управљачка права у привредном друштву на правно или физичко 
лице, да их то лице, у своје име, а за рачун јавног функционера, 
врши до престанка јавне функције.

Увидом у Регистар привредних друштава, који води Агенција 
за привредне регистре, утврђено је да Андрија Радивојевић није 
пренео своја управљачка права у Привредном друштву на правно 
или физичко лице, да их то лице, у своје име, а за рачун јавног 
функционера, врши до престанка јавне функције, а што је био ду-
жан да учини у року од 30 дана од дана избора на наведену јавну 
функцију, чиме је повредио одредбу члана 51. став 1. Закона.

Поред наведеног, увидом у Регистар удружења, друштава и 
савеза у области спорта, који води Агенција за привредне реги-
стре, и одлуку Скупштине Спортског удружења о разрешењу и 
именовању заступника удружења од 3. септембра 2021. године, 
утврђено је да Андрија Радивојевић почев од 20. јануара 2020. 
године обавља дужност заступника наведеног удружења, а да је 
наведеном одлуком од 3. септембра 2021. године друго лице одре-
ђено за обављање наведене дужности, али и да наведена промена 
није спроведена у наведеном регистру Агенције за привредне ре-
гистре, због утврђених недостатака пријаве.

Одредбом члана 40. став 1. Закона прописано је да је јавни 
функционер дужан да се придржава прописа који уређују његова 
права и обавезе.

Одредбама члана 33. став 1. и став 2. тачка 3. Закона о спор-
ту („Службени гласник РС”, број 10/16) прописано је да се ради 
обављања спортских активности и спортских делатности спортска 
организација може основати као удружење, и да чланови управе 
спортске организације, укључујући и заступника и ликвидационог 
управника спортске организације не могу бити лица која врше јав-
не функције.  

Имајући у виду наведене законске одредбе, утврђено је да је 
Андрија Радивојевић истовременим вршењем јавне функције од-
борника и дужности заступника Спортског удружења, поступио 
супротно одредби члана 40. став 1. Закона у вези са одредбом чла-
на 33. став 2. тачка 3. Закона о спорту.  

Такође, увидом и читањем Уговора о набавци услуга бр. 64 
од 25. јануара 2021. године закљученог између Завичајног музе-
ја „Параћин”, Параћин и Предузетничке радње утврђено је да је 
Андрија Радивојевић, у својству предузетника закључио наведени 
уговор о пружању услуга смештаја према потребама наручиоца, 
односно наведеног музеја, у износу од 100.000,00 динара.

Увидом и читањем Уговора о пружању хотелске услуге бр. 
47-II од 24. марта 2021. године закључен између Предузетничке 
радње и Туристичке организације општине Параћин, утврђено је 
да је Андрија Радивојевић, у својству предузетника закључио на-
ведени уговор о пружању услуга хотелског смештаја, у износу од 
15.200,00 динара.

Одредбама члана 40. ст. 1. и 2. Закона прописано је да је јав-
ни функционер дужан да јавни интерес не подреди приватном, да се 
придржава прописа који уређују његова права и обавезе и ствара и 
одржава поверење грађана у савесно и одговорно обављање јавне 
функције, и да не сме бити зависан од лица која би могла да утичу на 
његову непристрасност, нити да користи јавну функцију зарад сти-
цања било какве користи или погодности за себе или повезано лице.

Према одредби члана 42. став 1. Закона прописана је обаве-
за јавног функционера да приликом ступања на дужност и током 
вршења јавне функције, без одлагања, а најкасније у року од пет 
дана, писмено обавести непосредно претпостављеног и Агенцију 
о сумњи у постојање сукоба интереса или о сукобу интереса који 
он или са њим повезано лице има.

Одредбама члана 28. ст. 1. и 2. и члана 32. став 1. тач. 1, 2, 8. 
и 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14  – др. закон, 101/16  – др. закон и 47/18) прописано 
је да је скупштина општине највиши орган општине који врши 
основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и 
статутом, коју чине одборници, које бирају грађани на непосред-
ним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и статутом 
општине, која у оквиру својих надлежности, поред осталог, доно-
си статут општине, у складу са законом, доноси буџет и завршни 
рачун општине, оснива службе, јавна предузећа, установе и орга-
низације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим 
радом, именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује 
и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација 
и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у 
складу са законом.

Имајући у виду наведено, ситуација у којој именовани врши 
јавну функцију одборника Скупштине општине Параћин, и који 
је у својству власника Предузетничке радње закључио уговоре са 
Завичајним музејом „Параћин”, Параћин и Туристичком органи-
зацијом општине Параћин, ради пружања услуга смештаја у из-
носу од 100.000,00 динара, односно хотелских услуга у износу од 
15.200.00 динара, представља ситуацију сукоба интереса, имајући 
у виду да именовани као одборник скупштине јединице локалне 
самоуправе учествује у доношењу одлуке о буџету у коме су, по-
ред осталог, предвиђена и средства за исплату трошкова јавних 
предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач једи-
ница локалне самоуправе, и да као одборник учествује у доноше-
њу одлука о оснивању јавних предузећа, установа, организација и 
служби, и о именовању управних и надзорних одбора, директора 
јавних предузећа, установа, организација и служби, и на тај начин 
је себе довео у сукоб интереса, јавну функцију искористио за сти-
цање користи за себе, чиме је угрозио поверење грађана у савесно 
и одговорно вршење јавне функције, што је супротно одредбама 
члана 40. ст. 1. и 2. Закона.
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Именовани је као јавни функционер, у конкретним ситуацијама био дужан да избегне сукоб интереса, а када је већ закључио наве-
дене уговоре, био је дужан да о сукобу интереса који је у конкретним ситуацијама имао писмено обавести Агенцију, што није учинио, а 
што је утврђено провером службене евиденције Агенције. На тај начин је повредио и одредбу члана 42. став 1. Закона.

Приликом одлучивања о томе коју меру треба изрећи именованом, узета је у обзир чињеница да је Андрија Радивојевић у наведе-
ним ситуацијама повредио више одредаба Закона, које су императивног карактера, као и околност да именовани јавну функцију врши 
као лице изабрано непосредно од стране грађана.

На тај начин именовани је теже повредио Закон, у наведеним ситуацијама угрозио поверење грађана у савесно и одговорно обавља-
ње јавне функције, стекао материјалну корист, које последице се не могу отклонити, због чега му је изречена мера јавног објављивања 
одлуке о повреди Закона са налогом, као мера којом се, по оцени Агенције, у овом случају испуњава сврха Закона, па је на основу наведе-
ног одлучено као у ст. I, II, III, IV. и VI. диспозитивa овог решења применом одредаба члана 83. став 3. Закона и члана 136. став 1. и члана 
141. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18  – аутентично тумачење) у вези са чланом 7. 
Закона.

Одлука као у ставу V. диспозитива овог решења донета је применом одредбе члана 85. Закона.

Број 014-020-00-0302/21-11
Директор,

Драган Сикимић, с.р.

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
249

На основу члана 247. Закона о раду („Службени гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17  – одлука УС, 113/17 и 
95/18  – аутентично тумачење), 

Влада, Синдикат ПТТ Србије, као репрезентативни синдикат 
у Јавном предузећу „Пошта Србије”, Београд (у даљем тексту: ре-
презентативни синдикат) и в.д. директора Јавног предузећа „По-
шта Србије”, Београд (у даљем тексту: директор Предузећа), за-
кључују

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР 

за Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овим колективним уговором уређују се права, обавезе и од-

говорности запослених из радног односа у Јавном предузећу „По-
шта Србије”, Београд (у даљем тексту: послодавац), међусобни 
односи учесника овог колективног уговора и друга питања од зна-
чаја за запослене и послодавца.

Члан 2.
Овај колективни уговор примењује се на све запослене код 

послодавца.

Члан 3. 
Изузетно, од члана 2. овог колективног уговора, одредбе овог 

колективног уговора којима се уређују основне зараде запослених, 
не примењују се на пословодство послодавца. 

II. УГОВОР О РАДУ 

1. Закључивање 

Члан 4. 
Уговор о раду закључују запослени и директор Предузећа 

или запослени кога он овласти.

2. Садржина

Члан 5. 
Поред елемената прописаних Законом о раду (у даљем тек-

сту: закон), уговор о раду садржи и друге елементе као што су ду-
жина пробног рада, приправничког стажа и друга права и обавезе 
запосленог и послодавца, у складу са законом и овим колективним 
уговором.

3. Измена уговорених услова рада 

Члан 6. 
Послодавац може понудити запосленом измену уговорених 

услова рада закључивањем анекса уговора о раду, у случајевима и 
по процедури утврђеној Законом.

Члан 7.
Закључивање анекса, без достављања обавештења о понуди 

за закључивање истог, врши се у случајевима:
1) када запослени то захтева (иницијатива запосленог);
2) измене правилника о организацији и систематизацији по-

слова којима се не мењају услови рада запосленог;
3) измене личних података о запосленом или података о по-

слодавцу. 

Члан 8.
Ако је потребно да се одређени посао изврши без одлагања, 

запослени може бити привремено премештен на друге одговарају-
ће послове на основу решења, најдуже 45 радних дана (непрекид-
но или са прекидима), у периоду од 12 месеци.

У случају премештаја из става 1. овог члана, запослени задр-
жава основну зараду утврђену за посао с којег се премешта, ако је 
то повољније за запосленог.

Члан 9.  
Запосленом се ако то захтева потреба процеса рада, може 

привремено или трајно променити место рада, само из оправданих 
разлога, уколико за одређене послове нема запослених у месту 
рада или ближе месту рада.

За случај из става 1. овог члана, послодавац је дужан да води 
рачуна и о здравствено-социјалним условима у којима живи и 
ради запослени, могућностима редовног превоза и благовременог 
доласка на рад и одласка са рада, као и висини повећаних трошко-
ва за послодавца и запосленог, због промене места рада.

4. Приправници 

Члан 10. 
Сa лицем које први пут заснива радни однос за занимање, за 

које је стекло одређени ниво образовања, радни однос заснива се у 
својству приправника, ако је то као услов за рад на одређеним по-
словима утврђено правилником о организацији и систематизацији 
послова. 

Члан 11.
С циљем припреме приправника за самосталан рад, послода-

вац сачињава програм обуке и провере обучености приправника.
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Приправнички стаж траје:
1) за приправнике са средњим образовањем, шест месеци;
2) за приправнике са високим образовањем, дванаест месеци. 

III. РАДНО ВРЕМЕ 

1. Распоред радног времена 

Члан 12. 
Распоред радног времена код послодавца, у оквиру радне не-

деље, утврђује се актом директора Предузећа или запосленог кога 
он овласти.

Дневно радно време запослених, који раде са корисницима 
услуга у складу са технолошким процесом рада, обухвата:

1) време потребно за припрему за рад;
2) време рада са корисницима услуга;
3) време по завршетку рада са корисницима услуга;
4) време потребно за обављање других активности, одређе-

них уговором о раду.

Члан 13.
Актом из члана 12. став 1. овог колективног уговора, посебно 

се регулише:
1) организација и дужина трајања сменског и ноћног рада; 
2) рад у шестодневној радној недељи и турнусу; 
3) коришћење и трајање дневног и недељног одмора за запо-

слене, за које се врши прерасподела радног времена. 
Рад у турнусу, у смислу става 1. овог члана, подразумева рад 

који запослени обавља у континуитету, по следећем распореду: 12 
часова рада, 24 часа одмора, 12 часова рада, 48 часова одмора.

2. Скраћено радно време

Члан 14.
На основу извршене процене ризика код послодавца, у скла-

ду са законом, као радна места са повећаним ризиком утврђена су 
радна места на којима се обављају послови:

1) рад на висини, у смислу прописа о безбедности и здрављу 
на раду;

2) обезбеђења транспорта новца и вредносних пошиљака;
3) возача на размени сигурносних кофера;
4) пратника на размени сигурносних кофера;
5) ауто-лакирера и фарбара;
6) ложача на чврсто гориво.

Члан 15. 
На основу извршене процене ризика на радном месту и у 

радној околини, послодавац  утврђује послове са повећаним ри-
зиком и услове за њихово обављање у погледу стручне спреме, ду-
жине радног искуства, здравствене способности, година живота и 
других услова за рад на овим пословима.

Члан 16. 
За обављање одређених послова на радном месту са повећа-

ним ризиком, послодавац може да утврди као меру за безбедан и 
здрав рад скраћено радно време, а дужина скраћеног радног вре-
мена утврђује се на основу извршене процене ризика и стручне 
анализе службе медицине рада. 

Послодавац је дужан да у поступку доношења акта о проце-
ни ризика ближе сагледа опасности и штетности којима су изло-
жени или могу бити изложени запослени на радним местима на 
којима се обављају послови: 

 – на којима се рад обавља на висини, 
 – ауто лакирера и фарбара, 
 – обезбеђења транспорта новца и вредносних пошиљака, 
 – возача на размени сигурносних кофера и
 – пратника на размени сигурносних кофера.  
Када се на радном месту појаве нове опасности или штет-

ности, односно дође до промене нивоа ризика у процесу рада, у 
поступку измене или допуне акта о процени ризика, послодавац 
може, да након извршене стручне анализе, као превентивну меру 
за безбедан и здрав рад, утврди скраћено радно време.

3. Прековремени рад

Члан 17. 
Директор Предузећа и/или запослени кога он овласти, морају 

водити рачуна да се увођење прековременог рада врши равномер-
но за све извршиоце на истим или сличним пословима у оквиру 
организационе целине.

Решење о увођењу прековременог рада доноси се најкасни-
је у року од 72 часа од момента наступања околности за увођење 
прековременог рада.

Послодавац ће на захтев репрезентативног синдиката доста-
вити извештај о оствареним прековременим сатима.

4. Прерасподела радног времена

Члан 18. 
Прерасподела радног времена уводи се  када то захтева при-

рода посла, организација рада, боље коришћење средстава рада, 
рационалније коришћење радног времена и извршење одређеног 
посла у утврђеним роковима.

Прерасподела радног времена врши се на основу одлуке ди-
ректора Предузећа, односно лица које он овласти.

Одлука из става 2. овог члана доноси се по правилу најмање 
седам календарских дана пре настанка потребе за прерасподелом 
радног времена и мора да садржи:

1) временски период за који се предвиђа прерасподела рад-
ног времена;

2) списак запослених на које се прерасподела односи;
3) период у којем ће радити краће, односно дуже од пуног 

радног времена.
У случају прерасподеле радног времена радно време не може 

да траје дуже од 60 часова недељно. 
Запослени који ради у прерасподели, има право на дневни 

одмор у оквиру 24 часа у непрекидном трајању од 11 часова.
Прерасподела радног времена, утврђена одлуком из ст. 2. и 

3. овог члана, не везује се за календарску годину и може трајати 
девет месеци.

IV. ОДМОРИ И ОДСУСТВА

1. Одмор у току дневног рада 

Члан 19.
Запослени који ради најмање шест часова дневно има право 

на одмор у току дневног рада у трајању од 30 минута.
Запослени који ради четири и дуже од четири, а краће од 

шест часова дневно, има право на одмор у току дневног рада у 
трајању од 20 минута.

Запослени који ради дуже од 10 часова дневно у континуитету, 
има право на одмор у току дневног рада у трајању од једног часа.

2. Годишњи одмор

Члан 20.

Послодавац је дужан да запосленом омогући коришћење го-
дишњег одмора у складу са Законом, а запослени не може да се 
одрекне права на годишњи одмор, нити му се то право може ус-
кратити или заменити новчаном накнадом, осим у случају пре-
станка радног односа.

Запослени има право на најмање 20 радних дана годишњег 
одмора у календарској години.

Дужина годишњег одмора запосленог утврђује се тако, што 
се законски минимум увећава по следећим основама: 

1) ниво образовања за које је актом послодавца утврђено: 
1.1. нижe образовање и оспособљеност за полуквалификова-

ног и неквалификованог радника  – 1 радни дан, 
1.2. средње образовање  и оспособљеност за квалификованог 

радника  – 2 радна дана, 
1.3. високо образовање (укључујући и раније стечени виши 

степен стручне спреме) и оспособљеност за висококвалификова-
ног радника  – 3 радна дана; 

2) допринос на раду  – до 2 радна дана, на образложен пре-
длог непосредног руководиоца, а на основу резултата рада запо-
сленог у претходној години; 
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3) дужина времена проведеног у радном односу: 
3.1. од 5 до 10 година  – 2 радна дана, 
3.2. више од 10 до 15 година  – 3 радна дана, 
3.3. више од 15 до 20 година  – 4 радна дана, 
3.4. преко 20 година  – 6 радних дана; 
4) послови са повећаним ризиком из члана 14. овог колектив-

ног уговора  – 3 радна дана; 
5) послови са повећаним напором: 
5.1. поштар I, поштар II и достављач  – 2 радна дана, 
5.2. техничар за шалтерске послове I и техничар за шалтер-

ске послове II  – 2 радна дана, 
5.3. техничар у пошти I, техничар у пошти II, техничар у по-

шти III, техничар у пошти IV  – 2 радна дана, 
5.4. управник који више од половине дневног радног времена 

обавља послове поштара I, поштара II и достављача или технича-
ра за шалтерске послове I, техничара за шалтерске послове II  – 2 
радна дана, 

5.5. помоћни радник I, помоћни радник  II, предрадник, квали-
фиковани радник I, квалификовани радник II, квалификовани радник 
III, високо квалификовани радник I, висококвалификовани радник II, 
a који  обављају послове: аутолимар, аутобравар, перач моторних во-
зила, механичар, електричар, тапетар и гумар  – 2 радна дана,

5.6. рад ноћу, суботом и недељом, утврђен према распореду 
радног времена  – 1 радни дан; 

6) социјални статус: 
6.1. родитељ детета са сметњама у психофизичком развоју 

или утврђеним инвалидитетом  – 2 радна дана, 
6.2. родитељ за свако дете до 15 година старости  – 1 радни дан,
6.3. родитељ који има више од троје деце до 15 година старо-

сти  – 3 радна дана, 
6.4. самохрани родитељ са децом до 15 година старости  – 2 

радна дана, 
6.5. запослена особа са инвалидитетом  – 3 радна дана.

Члан 21.
Критеријуми из члана 20. став 3. овог колективног уговора 

примењују се кумулативно, с тим да запослени има право на годи-
шњи одмор најдуже у трајању до 30 радних дана.

Запослени има право на дванаестину годишњег одмора, утвр-
ђеног на основу критеријума из члана 20. став 3. овог колективног 
уговора и овог члана (сразмерни део) за сваки месец дана рада у 
календарској години у којој је засновао радни однос или у којој му 
престаје радни однос.

3. Коришћење годишњих одмора 

Члан 22.
У складу са потребама процеса рада, уз претходну консул-

тацију запослених, директор Предузећа или запослени кога он 
овласти, доноси најкасније до краја марта за текућу годину, план 
коришћења годишњих одмора запослених.

Решења о коришћењу годишњих одмора запослених, у скла-
ду са планом из става 1. овог члана, која доноси директор Пре-
дузећа или запослени кога он овласти, садрже све критеријуме са 
стањем на дан доношења решења за коришћење годишњих одмо-
ра, по којима је запосленима утврђена дужина и време трајања го-
дишњих одмора.

Члан 23.
Решење о коришћењу годишњег одмора доставља се запо-

сленом најкасније 15 дана пре дана који је одређен за почетак ко-
ришћења годишњег одмора.

Решење о коришћењу годишњег одмора може да се достави 
запосленом и у електронском облику.

Кад коришћење годишњег одмора захтева запослени, решење 
може да му се достави непосредно пре почетка коришћења годи-
шњег одмора.

Послодавац може, ако то захтевају потребе посла, да измени 
време које је запосленом одређено за коришћење годишњег одмо-
ра најкасније пет радних дана пре дана који је одређен за почетак 
коришћења годишњег одмора.

Члан 24.
Послодавац је дужан да запосленом коме је престао радни 

однос, а да у целини или делом није искористио годишњи одмор, 

исплати новчану накнаду уместо коришћења годишњег одмора у 
висини просечне зараде у претходних 12 месеци, сразмерно броју 
дана неискоришћеног годишњег одмора.

4. Плаћено одсуство 

Члан 25.
Запослени има право на одсуство са рада уз накнаду зараде у 

току календарске године, у укупном трајању до седам радних дана 
у случају: 

1) склапања брака запосленог  – 5 радних дана, 
2) склапања брака детета запосленог  – 2 раднa данa, 
3) рођења детета  – 5 радних дана, 
4) рођења детета другог члана уже породице  – 1 радни дан, 
5) полагање стручног или другог испита  – 1 радни дан, а нај-

више 5 радних дана у току једне календарске године, 
6) смрти родитеља, усвојиоца, брата или сестре брачног дру-

га запосленог  – 2 радна дана, 
7) селидбе сопственог домаћинства на подручју истог насе-

љеног места  – 1 радни дан, а из једног у друго насељено место  – 3 
радна дана, 

8) санирање последица елементарне непогоде на објекту ста-
новања  – до 5 радних дана, 

9) учешће на културним, спортским и другим активностима, 
које су од интереса за послодавца  – до 5 радних дана, 

10) теже болести члана уже породице  – у укупном трајању до 
7 радних дана, 

11) полагање свечане заклетве (отац и мајка)  – 1 радни дан, 
12) полазак у први разред основне школе детета запосленог 

 – 1 радни дан,
13) за обављање приватних послова, под условом да је иско-

ристио годишњи одмор у целости  – 1 радни дан.
Поред права на плаћено одсуство из става 1. овог члана, за-

послени има право на одсуство са рада уз накнаду зараде у току 
календарске године, и у случају:

1) смрти члана уже породице  – 5 радних дана, 
2) сваког добровољног давања крви  – 2 узастопна дана, рачу-

најући и дан добровољног давања крви.
Одсуства са рада у случајевима из става 1. тачка 6) и става 2. 

овог члана, не урачунавају се у укупан број радних дана плаћеног 
одсуства у току календарске године.

У случају из става 1. тачка 7) овог члана, запослени је дужан 
да у року од 15 дана од дана коришћења плаћеног одсуства, доста-
ви доказ о пријављеној адреси пресељења. 

Запослени користи плаћено одсуство када наступе случајеви 
из ст. 1. и 2. овог члана.

Члановима уже породице, у смислу овог члана, сматрају се: 
брачни друг, деца, браћа, сестре, родитељи, усвојилац, усвојеник, 
старатељ запосленог, без обзира на чињеницу живота у заједнич-
ком породичном домаћинству са запосленим и друга лица која 
живе у заједничком породичном домаћинству за запосленим.

Под тежом болешћу из става 1. тачка 10) овог члана, подра-
зумева се тежа болест дефинисана чланом 89. овог колективног 
уговора.

Право запосленог на плаћено одсуство и дужина његовог 
трајања утврђује се решењем, на писмени захтев запосленог, под 
условом да је запослени приложио одговарајућу документацију 
(доказ о постојању правног основа за коришћење плаћеног одсу-
ства). 

Доказ из става 7. овог члана запослени је дужан да достави 
најкасније првог радног дана по повратку са плаћеног одсуства из 
овог члана.  

Члан 26.
Плаћено одсуство са рада може се запосленом одобрити и 

ради: 
1) упућивања на образовање, оспособљавање и стручно уса-

вршавање, едукацију (семинар, радионица, саветовање, обука, 
тренинг и сл.), ако је то у интересу послодавца, укључујући време 
потребно за долазак и повратак са едукације- најдуже у трајању до 
шест месеци; 

2) регулисања права из пензијског и инвалидског осигурања, 
30 радних дана непосредно пре престанка радног односа; 
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3) учествовања на семинарима у земљи и иностранству, 

које организује репрезентативни синдикат, радно производним и 
спортским такмичењима код послодавца, гране, делатности, која 
организује синдикат или послодавац, на изложбама иновација и 
других видова стваралаштва од интереса за послодавца и учество-
вања на спортским такмичењима државног и међународног карак-
тера; 

4) здравствено-превентивне рехабилитације и здравствене 
рехабилитације  у складу са овим колективним уговором  – у дужи-
ни трајања рехабилитације (радни дани); 

5) за време трајања војне вежбе и одазивања на позив држав-
ног органа  – у дужини трајања војне вежбе односно позива,

6) за време присуствовања седницама државних органа и 
организација, органа управе и локалне самоуправе и органа син-
диката у својству члана  – у дужини трајања седница, укључујући 
време потребно за долазак и повратак са седнице. 

5. Неплаћено одсуство 

Члан 27. 
Запосленом се може, уколико то не ремети процес рада и уко-

лико за то постоје изузетни оправдани разлози, одобрити непла-
ћено одсуство са рада у току календарске године, у случајевима:

1) неге болесног члана уже породице  – до годину дана, 
2) образовања, оспособљавања, усавршавања или специјали-

зације за занимања која нису у делатности послодавца  – до месец 
дана, 

3) оправдане посете болесним члановима уже породице који 
живе у земљи или иностранству  – до шест месеци, 

4) завршавања личних и породичних послова  – до шест ме-
сеци.

Члановима уже породице, у смислу овог члана, сматрају се: 
брачни друг, деца, браћа, сестре, родитељи, усвојилац, усвојеник, 
старатељ запосленог, без обзира на чињеницу живота у заједнич-
ком породичном домаћинству са запосленим и друга лица која 
живе у заједничком породичном домаћинству за запосленим.

Право запосленог на неплаћено одсуство и дужина његовог 
трајања утврђује се решењем, на писани захтев запосленог, под 
условом да је запослени приложио одговарајућу документацију 
(доказ о постојању правног основа за коришћење неплаћеног од-
суства).

За време неплаћеног одсуства запосленом мирују права и 
обавезе из рада и по основу рада, ако за поједина права и обавезе 
законом није друкчије одређено.

V. ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДА И ДРУГА ПРИМАЊА 

1. Зарада

Члан 28. 
Запослени има право на одговарајућу зараду, у складу са за-

коном, овим колективним уговором и уговором о раду.
Зараду у смислу става 1. овог члана чини зарада за обављени 

рад и време проведено на раду, зарада по основу доприноса запо-
сленог пословном успеху послодавца и друга примања по основу 
радног односа, у складу са овим колективним уговором и угово-
ром о раду. 

Запослени остварује једнаку зараду за исти рад или рад исте 
вредности, који обавља код послодавца.

Под зарадом у смислу овог члана сматра се зарада која садр-
жи порез и доприносе који се плаћају из зараде.

Члан 29.
Маса средстава за зараде запослених, утврђује се програмом 

пословања послодавца, полазећи од елемената за одређивање за-
раде утврђених овим колективним уговором и финансијских ре-
зултата пословања послодавца, уз сагласност Оснивача. 

Члан 30.
Зарада се исплаћује запосленима два пута месечно: 
1) од првог у месецу, аконтација зараде за претходни месец; 
2) до 15 у месецу, коначан обрачун зараде за претходни месец. 
Изузетно од става 1. тачка 2) овог члана, ако је први, односно 

15-ти у месецу нерадан дан, зарада се исплaћује првог наредног 
радног дана.

1.1. Зарада запосленог за обављени рад и време проведено на раду

Члан 31. 
Зарада за обављени рад и време проведено на раду састоји 

се од:
1) основне зараде; 
2) дела зараде за радни учинак; 
3) увећане зараде. 

1.1.1. Основна  зарада 

Члан 32. 
Основна зарада утврђује се по групама и нивоима (врстама) 

послова за пуно радно време и стандардни учинак, у складу са пра-
вилником о организацији и систематизацији послова послодавца.

Основна зарада из става 1. овог члана, утврђује се на основу:
1. вредности радног часа у динарима;
2. коефицијента за сваки ниво посла у оквиру групе посло-

ва, утврђеног у зависности од сложености послова, одговорности, 
услова рада и стручне спреме која је услов за рад на одређеним 
пословима;

3. просечног месечног фонда од 174 радна часа.

Коефицијенти за сваки ниво посла у оквиру групе послова су:

Група послова
Коефицијент за сваки ниво 

послова
Ниво Коефицијент

1 2 3

01  – Помоћни послови
01 1,347
02 1,606
03 1,707

02  – Послови квалификованог радника
01 1,841
02 1,925
03 2,052

03  – Послови возача
01 2,023
02 2,203
03 2,261

04  – Послови доставе
01 2,074
02 2,204
03 2,224

05  – Послови обезбеђења
01 1,790
02 1,907
03 2,211

06  – Послови техничара
01 2,024
02 2,136
03 2,187

07  – Шалтерски послови

01 2,024
02 2,210
03 2,448
04 2,616

08  – Послови управника поште

01 2,190
02 2,296
03 2,308
04 2,498
05 2,627
06 2,728
07 3,200
08 3,624
09 3,706

09  – Послови висококвалификованог радника
01 2,059
02 2,222
03 2,287

10  – Оперативно-технолошки послови

01 2,282
02 2,283
03 2,240
04 2,521
05 2,651

11  – Послови прераде поштанских пошиљака

01 2,014
02 2,060
03 2,185
04 2,261
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12  – Референтски послови

01 2,194
02 2,314
03 2,434
04 2,647

13  – Високо стручни послови

01 2,668
02 2,907
03 3,214
04 3,392
05 3,434
06 3,478
07 3,500
08 4,000

14  – Послови оперативног руковођења

01 3,366
02 3,478
03 3,812
04 3,848

15  – Високо стручни специјализовани послови од 
посебног значаја

01 3,420
02 4,100
03 4,600

16  – Послови тактичког руковођења
01 4,800
02 5,800
03 6,210

Члан 33.
Запослени, који је засновао радни однос код послодавца у 

својству приправника, остварује 80% основне зараде за послове 
за које је закључен уговор о раду, као и накнаду трошкова и дру-
гих примања у складу са овим колективним уговором и уговором 
о раду.

Члан 34.
Основна зарада посла, утврђена на основу члана 32. овог ко-

лективног уговора, може се повећати запосленима који раде на по-
словима од посебног значаја за пословање послодавца, у зависно-
сти од сложености радних операција које доприносе успешности 
пословања послодавца изнад стандардног нивоа, на основу кога је 
утврђена основна зарада посла. 

Директор Предузећа одлучује о повећању основне зараде за-
посленог, о чему се закључује анекс уговора о раду.

Средства за повећање основних зарада исплаћују се из масе 
средстава издвојене за ове намене из средстава за зараде код по-
слодавца.

Члан 35.
Годишња маса средстава за зараде планира се Програмом 

пословања Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд, за кален-
дарску годину, а висина месечне вредности радног часа утврђује 
се приликом расподеле, у складу са динамиком расположиве масе 
средстава за зараде, утврђене Програмом пословања, уз сагла-
сност Оснивача.

При доношењу Програма пословања Јавног предузећа „По-
шта Србије”, Београд, за календарску годину, репрезентативни 
синдикати учествују у планирању масе средстава за зараде и вред-
ности радног часа.

1.1.2. Радни  учинак

Члан 36. 
Радни учинак запосленог утврђује се у зависности од обима 

и квалитета извршеног посла и односа запосленог према радним 
обавезама, на основу стандарда, норматива рада и других мерила 
за утврђивање радног учинка.

Стандарди, нормативи рада и друга мерила за утврђивање 
радног учинка, утврђују се уз учешће репрезентативних синдиката.

Члан 37.
Радни учинак запосленог утврђујe се кумулативном оценом 

обима који се може егзактно мерити и квалитета рада запосленог, 
као и односа запосленог према радним обавезама.

Обим рада запосленог, утврђује се месечно на основу: 
1) свих послова које је запослени извршио у одговарајућем 

месецу; 
2) искоришћености радног времена. 

Квалитет рада и однос запосленог према радним обавезама у 
одговарајућем месецу, оцењује се на основу: 

1) квалитета извршеног посла, у складу са одговарајућим 
прописима, технолошким упутствима, стандардима, стручном ме-
тодологијом и издатим налозима; 

2) сложености извршених послова; 
3) стручности, креативности и иницијативе при извршавању 

послова; 
4) одговорности у раду; 
5) поштовања рокова одређених за извршавање послова; 
6) рационалног ангажовања запослених, средстава рада, ма-

теријала и резервних делова; 
7) сарадње са осталим учесницима у процесу рада; 
8) тачности, односно броја грешака у односу на обим извр-

шених послова, односно радних операција.
Зарада запосленог, који оствари радни учинак изнад утврђе-

ног стандарда, норматива рада и других мерила за утврђивање рад-
ног учинка, може се увећати до 20% у односу на основну зараду, 
а зарада запосленог који оствари радни учинак испод утврђеног 
стандарда, норматива рада и других мерила за утврђивање радног 
учинка може се умањити до 20% у односу на основну зараду.

Запосленом, који се сагласи да поред својих, обавља и посло-
ве одсутног запосленог на пословима доставе, увећава се зарада 
до 30% у односу на основну зараду, према акту послодавца којим 
се уређује поступак и начин за промену зараде и методологији 
утврђеној по том основу.

Репрезентативним синдикатима, на њихов захтев, доставиће 
се подаци о промени зарада из ст. 4. и 5. овог члана.

1.1.2.1. Зарада по основу доприноса запосленог пословном успеху 
послодавца 

Члан 38. 
Директор Предузећа може за изузетне месечне и годишње 

доприносе запослених у извршавању радних задатака и пружању 
поштанских и других услуга који су допринели пословном успеху 
послодавца, исплатити део зараде, по наведеном основу, најбољим 
запосленима код послодавца.

Средства за повећање зарада у смислу става 1. овог члана, 
обезбеђују се из неискоришћеног дела средстава издвојених на 
основу члана 39. овог колективног уговора.

1.1.3. Ограничење  мас е  средст ава  за  зараде  по  о снову 
повећања  и  промене  о сновне  зараде 

Члан 39. 
Средства за повећање основних зарада из члана 34. и исплате 

дела зараде из члана 38. овог колективног уговора износе 1% ме-
сечне масе средстава за основне зараде код послодавца у оквиру 
масе средстава за зараде, утврђене Програмом пословања посло-
давца. 

Члан 40.
Укупно издвојена средства за увећање зарада по основу рад-

ног учинка из члана 37. овог колективног уговора износе 2% ме-
сечне масе средстава за основне зараде организационог дела по-
слодавца. 

1.1.4. Увећана  зарада 

Члан 41.
Запослени има право на увећану зараду, утврђену на основу 

члана 32. овог колективног уговора, и то: 
1) за рад дужи од пуног радног времена (прековремени рад) 

 – 45%; 
2) за рад на дан празника који је нерадни дан  – 150%; 
3) за рад ноћу  – 45%; 
4) за рад на дан недељног одмора  – 15%; 
5) двократни рад  – 15%; 
6) по основу времена проведеног на раду, за сваку пуну годи-

ну рада остварену у радном односу   – 0,4%. 
У случају да запослени стекне истовремено право на увећање 

зараде по више основа, утврђених у ставу 1. овог члана, проценат 
увећања не може бити нижи од збира процената увећања по сва-
ком од основа.
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1.1.5. Учешће  запо слених  у  добити

Члан 42. 
Запослени могу остварити учешће у делу добити Послодавца 

у складу са законом. 

Члан 43.
Део добити који је одлуком надлежног органа о расподели 

добити, уз сагласност оснивача, опредељен за учешће запослених, 
дели се запосленима сразмерно времену проведеном на раду код 
Послодавца у календарској години на коју се одлука о расподели 
добити односи.  

Члан 44.
У расподели средстава за учешће запослених из добити уче-

ствују и запослени који одсуствују са рада за време: 
 – трудничког, породиљског одсуства и одсуства са рада ради 

неге и посебне неге детета, 
 – привремене спречености за рад због повреде на раду или 

професионалног обољења у складу са законом, 
 – коришћења плаћеног одсуства у својству представника син-

диката, ради обављања синдикалне функције, код послодавца, од 
дана почетка коришћења одсуства, сразмерно накнади зараде, коју 
је запослени остварио за време одсуства.

У расподели средстава из става 1. овог члана, не учествују за-
послени за време трајања привремене спречености за рад, привре-
меног удаљења са рада и плаћеног одсуства из чл. 25. и 26. овог 
колективног уговора, сразмерно времену трајања одсуства.

2. Накнада зараде 

Члан 45. 
Запослени има право на накнаду зараде, која се исплаћује на 

терет послодавца, за време одсуствовања са рада због привремене 
спречености за рад до 30 дана, и то: 

1) у висини 75%  просечне зараде запосленог остварене у 
претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила привреме-
на спреченост за рад, проузрокована болешћу или повредом ван 
рада; 

2) у висини 100% просечне зараде запосленог остварене у 
претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила привреме-
на спреченост за рад, ако је проузрокована: 

2.1. повредом на раду или професионалном болешћу, 
2.2. малигним обољењем,
2.3. заразном болешћу COVID-19 или због мере изолације 

наложене у вези са том болешћу, а која је наступила као последица 
непосредног излагања ризику по основу обављања њихових по-
слова и радних задатака, односно службених дужности и контака-
та са лицима којима је потврђена болест COVID-19 или наложена 
мера изолације.

Запослени има право на накнаду зараде у висини преко из-
носа који се исплаћује из средстава обавезног здравственог оси-
гурања, до висине 100% основа за накнаду зараде, за време одсу-
ствовања са рада, због привремене спречености за рад преко 30 
дана, проузроковане заразном болешћу COVID-19, или због мере 
изолације наложене у вези са том болешћу, а која је наступила као 
последица непосредног излагања ризику по основу обављања њи-
хових послова и радних задатака, односно службених дужности 
и контаката са лицима којима је потврђена болест COVID-19 или 
наложена мера изолације.

Одсуство са рада у случају из става 1. тачка 2) подтачка 2.3. 
и става 2. овог члана, запослени доказује решењем надлежног ор-
гана (санитарног инспектора, органа надлежног за контролу пре-
лажења државне границе, изводом из евиденције Министарства 
унутрашњих послова и др.) или извештајем лекара о привременој 
спречености за рад, у складу са законом.

Право на накнаду зараде из става 1. тачка 2) подтачка 2.3. и 
ст. 2. и 3. овог члана, обезбеђује се запосленима који су у време 
трајања проглашене епидемије заразне болести и пре привременог 
одсуствовања са рада због потврђене заразне болести COVID-19, 
вакцинисани, као и запосленима који из здравствених разлога не 
могу бити вакцинисани и који о томе уз извештај лекара о привре-
меној спречености за рад, доставе одговарајућу потврду надлежне 
здравствене установе. 

Запослени има право на накнаду зараде, која се исплаћује на 
терет послодавца, за време одсуствовања са рада због привремене 
спречености за рад до 30 дана, у висини 100% просечне зараде за-
посленог остварене у претходних 12 месеци пре месеца у којем је 
наступила привремена спреченост за рад и у другим случајевима 
када је то утврђено посебним прописима. 

Члан 46.
За случај неблаговремености у исплати накнада зарада, које 

се запосленима обезбеђују из средстава органа надлежног за 
здравствено осигурање или другог надлежног органа, послодавац 
може по исплати зарада запосленима за текући месец, исплатити 
и накнаде зарада које се обезбеђују из средстава тог органа због:

1) добровољног давања ткива и органа; 
2) неге болесног детета млађег од три године, од првог дана 

спречености за рад; 
3) болести запосленог преко 30 дана; 
4) одржавања трудноће преко 30 дана. 
За случај исплате накнаде зараде на начин утврђен у ставу 1. 

овог члана, послодавац подноси органу надлежном за здравствено 
осигурање или другом надлежном органу захтев за рефундирање 
исплаћених средстава, ако прописима није другачије одређено.

Члан 47.
Запослени има право на накнаду зараде у висини просечне 

зараде запосленог остварене у претходних 12 месеци, у следећим 
случајевима: 

1) за време одсуства са рада на дан државног и верског пра-
зника који је нерадни дан; 

2) за дане коришћења годишњег одмора; 
3) за дане коришћења плаћеног одсуства из чл. 25, 26. и 132. 

овог колективног уговора; 
4) у другим случајевима, у складу са законом. 

Члан 48.
Запослени има право на накнаду зараде у висини 80% про-

сечне зараде запосленог, остварене у претходних 12 месеци за вре-
ме прекида рада до којег је дошло наредбом надлежног државног 
органа или надлежног органа послодавца због необезбеђивања бе-
збедности и заштите живота и здравља на раду, која је услов даљег 
обављања рада без угрожавања живота и здравља запослених и 
других лица, у складу са законом.

3. Накнада трошкова

3.1. Превоз на рад и у вези са радом 

Члан 49.
У градовима и местима у којима постоји организовани јавни 

превоз, запослени имају право на месечну претплатну карту у јав-
ном саобраћају, за долазак на рад и одлазак са рада или на новча-
ни износ у висини месечне претплатне карте у јавном саобраћају, 
према релацији коју користе за долазак на рад и одлазак са рада 
најкраћим путем, уколико је место њиховог становања удаљено од 
места рада три и више међустаница или више од једног километра 
најкраћим путем.

Члан 50. 
Запосленима, који од места становања до места рада немају 

организовани јавни превоз за долазак на рад и одлазак са рада, као 
и запосленима који због распореда радног времена не могу кори-
стити организовани јавни превоз, накнадиће се трошкови превоза 
највише у висини трошкова превоза за релације у истом подручју 
(независно од висине субвенционисаних трошкова јавних прево-
зника), које су по дужини приближно једнаке удаљености места 
становања и места рада запослених, уколико послодавац није ор-
ганизовао превоз запослених.

Члан 51. 
Запослени који у току рада у извршавању послова користе 

јавни превоз за који не могу да користе месечну претплатну карту 
(која им се обезбеђује за долазак на рад и одлазак са рада), оства-
рују право на накнаду за повећане трошкове превоза, у висини 
стварних трошкова, уз правдање картама за превоз.
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Право на накнаду трошкова превоза на основу става 1. овога 
члана, утврђује се на основу података о:

1) ангажовању запослених за извршавање послова, који за-
хтевају коришћење средстава јавног превоза; 

2) доставном реону, за који се користи превоз (путни лист по-
штоноше и сл.). 

Члан 52. 
Запосленима који у току рада у извршавању послова  оства-

рују право на накнаду за повећане трошкове превоза, а који од 
места становања до места рада немају организовани јавни пре-
воз за долазак на рад и одлазак са рада или због распореда радног 
времена не могу користити организовани јавни превоз, право на 
накнаду трошкова превоза утврђује се на основу података о ви-
сини трошкова превоза за релације у истом подручју, које су по 
дужини приближно једнаке удаљености места становања и места 
рада запослених, уколико послодавац није организовао превоз за-
послених.

Податке о увећаним трошковима превоза прибављаће надле-
жни организациони делови Предузећа. 

Члан 53.
Запосленом, коме је послодавац обезбедио службени аутомо-

бил или друго превозно средство за долазак и одлазак са рада, не 
припада право на накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак 
са рада.

Члан 54. 
Запосленом који при вршењу доставе поштанских пошиља-

ка користи сопствено превозно средство припада накнада на име 
трошкова горива, редовног и инвестиционог одржавања и аморти-
зације, која се обрачунава на цену безоловног моторног бензина 
по пређеном километру, и то за:

1) бицикл 2,5% цене литра безоловног моторног бензина,
2) мопед или мотоцикл 7% цене литра безоловног моторног 

бензина,
3) путнички аутомобил 12% цене литра безоловног моторног 

бензина.

Члан 55.
Запослене особе са инвалидитетом, које због здравственог 

стања не могу да користе јавни превоз за долазак на рад и одлазак 
са рада, већ користе сопствено моторно возило,  имају право на 
накнаду трошкова превоза за дане проведене на раду, према рела-
цији коју користе најкраћим путем, по пређеном километру у ви-
сини 15% цене литра погонског горива које користе, без обзира на 
удаљеност места њиховог становања и места рада.

3.2. Службени пут 

3.2.1. Службени  пут  у  земљи 

Члан 56. 
Под службеним путем у земљи подразумева се пут, који је 

на основу налога за службени пут извршио запослени у обављању 
послова у име и за рачун послодавца, изван свог места рада, уко-
лико је место у које путује запослени удаљено од седишта орга-
низационог дела у коме је запослени распоређен (радна јединица,  
функција, пошта и др.) више од 50 km најкраћим путем. 

3.2.1.1. Дневница

Члан 57.
Запослени има право на накнаду трошкова за исхрану (днев-

ницу) за време проведено на службеном путу у земљи, који непре-
кидно траје најдуже 15 дана, у висини неопорезивог износа утвр-
ђеног актом надлежног органа.

На основу налога за службени пут који траје више од једног 
дана, запослени може добити аконтацију трошкова.

После 15 дана проведених на службеном путу, запосленом се 
уместо дневница исплаћује накнада за рад на терену.

Члан 58. 
Запослени има право на дневницу за дане проведене на слу-

жбеном путу, на основу путног налога за радне дане и нерадне 

дане (који су као нерадни дани утврђени на основу закона), од 
момента поласка превозног средства из места рада (адреса орга-
низационог дела у коме запослени обавља послове), до момента 
повратка у то место рада.  

Члан 59. 
За време проведено на службеном путу, запослени има право на:
1) пуну дневницу:
1.1. за сваких 24 часа,
1.2. за остатак времена дужи од 12 часова,
1.3. за време мање од 24, а дуже од 12 часова;
2) пола дневнице:
2.1. за време мање од 12, а дуже од 8 часова,
2.2. за остатак времена дужи од 8 часова, ако је пут трајао 

више дана.

Члан 60. 
Запосленом не припада дневница ако је време проведено на 

службеном путу трајало мање од осам часова.

Члан 61.
Запосленом на службеном путу припада дневница у висини:
1) 100%, ако му није обезбеђена исхрана;
2) 70%, ако му је обезбеђено преноћиште са доручком;
3) 50%, ако му је обезбеђена исхрана на бази полупансиона.

3.2.1.2. Трошкови преноћишта 

Члан 62. 
За време службеног пута у земљи, запослени има право на 

накнаду трошкова преноћишта, ако му на службеном путу није 
обезбеђено преноћиште.

Трошкови преноћишта признају се у целини према приложе-
ном рачуну, осим трошкова ноћења у објекту  – хотел са пет зве-
здица, који се признају у висини коју утврђује директор Предузећа 
или запослени кога он овласти.

Трошкови за преноћиште исплаћују се по рачуну.

Члан 63.
Запосленима који не оправдају преноћиште рачуном, као и 

запосленима којима се с обзиром на ноћни рад и време поласка 
из места рада и повратка у место рада мора обезбедити одмор, ис-
плаћују се трошкови за преноћиште у висини 50% од утврђеног 
износа дневнице. 

3.2.1.3. Путни трошкови

Члан 64. 
За време службеног пута у земљи, запослени има право на 

накнаду путних трошкова у целини, према приложеном рачуну.
Запосленом се признају и трошкови резервације места, при-

ликом куповине карте за превоз.

Члан 65.
Запосленом упућеном на службени пут, може се одобрити ко-

ришћење: службеног возила, воза, аутобуса и сопственог возила, а 
изузетно и авионског превоза или коришћење спаваћих кола.

У налогу за службени пут, обавезно се назначава врста пре-
возног средства.

Члан 66.
Запослени, коме је у налогу за службени пут назначено да 

приликом путовања користи сопствени аутомобил као превозно 
средство, има право на трошкове у висини 12% цене литра погон-
ског горива возила које користи по пређеном километру.

О оправданости коришћења возила на основу става 1. овога 
члана, одлучује запослени овлашћен за издавање налога за слу-
жбени пут.

3.2.1.4. Остали трошкови на службеном путу

Члан 67. 
Поред дневнице, запосленом на службеном путу припада 

и накнада трошкова на име поштанских, телефонских, интернет 
услуга и других трошкова неопходних у извршавању послова, које 
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је запослени за време службеног пута учинио, ради обављања по-
сла због којег је упућен на службени пут.

Трошкови из става 1. овога члана, накнађују се запосленом, 
уз прилагање оригиналне документације о плаћеним износима.

Члан 68. 
Запосленом се на службеном путу посебно накнађују тро-

шкови: превоза личног пртљага и пренос службеног материјала 
веће тежине (јавним превозом или таксијем), уколико је то одобре-
но налогом за службени пут.

Члан 69.
Запослени који учествују на такмичењима из члана 26. став 

1. тачка 3) овог колективног уговора, имају право на накнаду тро-
шкова преноћишта и путних трошкова, које остварују у висини, 
под условима и на начин, под којима те накнаде остварују запо-
слени на службеном путу у земљи.

3.2.1.5. Налог за службени пут 

Члан 70. 
Налог за службени пут и оверу путног обрачуна, по завршет-

ку службеног пута, издаје и врши директор Предузећа, односно 
лице које он овласти  – за директоре организационих делова, а за 
запослене у организационом делу  – директор тог организационог 
дела.

Члан 71.
По завршетку службеног пута, а најкасније у року од три 

радна дана од дана повратка са службеног пута, запослени је ду-
жан да поднесе обрачун трошкова службеног пута, на основу кога 
остварује право на накнаду трошкова.

Ако се обрачун трошкова за службени пут не поднесе у року 
из става 1. овог члана, запослени који је добио аконтацију трошко-
ва на основу члана 57. став 2. овог колективног уговора, дужан је 
да целокупан износ аконтације врати из зараде, приликом наредне 
исплате. 

3.2.2. Службени  пут  у  ино ст ранство

Члан 72. 
За време проведено на службеном путу у иностранству запо-

слени има право на дневницу и друге трошкове у износу и под 
условима, које утврђује надлежни државни орган, а који се приме-
њују за запослене у државним органима.

О потреби и трајању службеног пута запосленог у иностран-
ство, одлучује директор Предузећа на предлог директора органи-
зационог дела.

Решење о упућивању на службени пут у иностранство доно-
си директор Предузећа, односно лице које он овласти.

Члан 73.
Запослени који је службено путовао у иностранство, дужан 

је да најкасније у року од 5 радних дана по повратку са службеног 
пута, поднесе путни обрачун са извештајем директору Предузећа.

Уз обрачун путних трошкова прилажу се и рачуни о свим из-
дацима.

Путни обрачун и извештај морају бити потписани од запо-
сленог који је обавио службени пут, потврђени од директора орга-
низационог дела и оверени од стране директора Предузећа.

Ако се обрачун путних трошкова не поднесе у року и на на-
чин утврђен у ст. 1, 2. и 3. овог члана, запослени се позива да од-
мах врати целокупан износ примљене аконтације за службени пут.

3.3. Рад на терену 

Члан 74. 
За време боравка и рада на терену запослени, уколико му 

није обезбеђена исхрана, има право на накнаду за трошкове ис-
хране у висини од 60% дневнице из члана 57. овог колективног 
уговора, ако на терену проведе најмање осам часова дневно.

Члан 75. 
У време проведено на терену, урачунава се и време потребно 

за одлазак до места рада и повратак са места рада.

Накнада за рад на терену припада запосленом за радне дане 
за време боравка и рада на терену и за време недељног одмора и 
државних и других празника који су нерадни дани.

Члан 76. 
За време рада на терену, запослени има право на путне тро-

шкове, према приложеном рачуну, чија се врста утврђује при упу-
ћивању на теренски рад.

Запосленом упућеном на рад на терену, може се одобрити ко-
ришћење службеног возила, воза, аутобуса и сопственог возила.

Члан 77. 
За време рада на терену, запослени има право на трошкове 

преноћишта, под условима утврђеним у чл. 62. и 63. овог колек-
тивног уговора. 

3.4. Накнада за исхрану у току рада 

Члан 78.  
Запослени има право на накнаду трошкова за месечну исхра-

ну у току рада у висини од 4.380,00 динара (словима: четири хи-
љаде три стотине осамдесет динара).

Накнада трошкова за месечну исхрану у току рада исплаћује 
се запосленом сразмерно броју дана проведених на раду.

Запослени нема право на накнаду трошкова за исхрану у току 
рада за дан када је остварио право на дневницу из чл. 57. и 72. 
овог колективног уговора.

3.5. Регрес за коришћење годишњег одмора 

Члан 79. 
Запослени има право на регрес за коришћење годишњег од-

мора у висини од 17.112,00 динара (словима: седамнаест хиљада 
сто дванаест динара).

Право на пун износ из става 1. овог члана припада запосле-
ном који има право на годишњи одмор у трајању од најмање 20 
радних дана.

Запослени који има право на годишњи одмор у трајању кра-
ћем од 20 радних дана, има право на сразмеран део регреса за ко-
ришћење годишњег одмора.

Припадајући износ регреса исплаћује се месечно у износу 
од по 1.426,00 динара (словима: хиљаду четири стотине двадесет 
шест динара).

Коначан обрачун регреса, на годишњем нивоу, утврђује се и 
исплаћује запосленом уз зараду за месец децембар текуће године. 

4. Друга примања

Члан 80. 
Под условима утврђеним овим колективним уговором, запо-

слени има право на друга примања, и то: 
1) накнаду за одвојени живот од породице; 
2) отпремнину при одласку у пензију; 
3) солидарну помоћ; 
4) накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти члана 

уже породице, а чланови уже породице у случају смрти запосленог; 
5) јубиларну награду; 
6) новогодишњи поклон за децу. 

Члан 81. 
Послодавац је дужан да колективно осигура све запослене 

под једнаким условима, за случај смрти или инвалидности настале 
због повреде на раду.

Послодавац може, у складу са финансијским могућностима 
и Програмом пословања запосленима уплаћивати премију за до-
бровољно додатно пензијско осигурање, колективно осигурање од 
последица незгода и колективно осигурање за случај:

1) смрти и инвалидности настале због повреде ван рада;
2) неопходних хируршких интервенција као последица болести;
3) лечења тежих болести;
4) насталих последица услед болести.
У преговорима о колективном осигурању запослених код по-

слодавца учествује репрезентативни синдикат.
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4.1. Одвојени живот од породице

Члан 82. 
Право на накнаду за одвојени живот од породице има запо-

слени, који је због потреба процеса рада упућен у друго место 
рада, под условом:

1) да живи одвојено од уже породице (брачни друг и деца);
2) да му у другом месту рада није решено стамбено питање 

за чланове уже породице;
3) да због удаљености места рада не може свакодневно да се 

враћа у место сталног боравка.

Члан 83.
Месечна накнада за одвојени живот од породице исплаћује 

се запосленом у висини 50% просечне месечне зараде исплаћене у 
претходна три месеца у Републици Србији.

Запослени има право на накнаду за одвојени живот од поро-
дице само док због рада живи одвојено од породице.

4.2. Отпремнина при одласку у пензију 

Члан 84.
Запослени има право на отпремнину при одласку у пензију  – 

у висини три просечне месечне зараде, исплаћене код послодавца, 
у складу са чланом 92. овог колективног уговора

Отпремнина из става 1. овог члана не може бити мања од две 
просечне зараде у Републици Србији према последњем објавље-
ном податку републичког органа надлежног за статистику, позна-
том да дан  престанка радног односа због остваривања права на 
пензију.

4.3. Солидарна помоћ 

Члан 85.
Солидарна помоћ се остварује из средстава Послодавца, у 

следећим случајевима: 
1) теже или дуже болести запосленог  – у висини једне месеч-

не зараде, по правилу једном у току лечења,  по процени надлежне 
службе за социјалну заштиту и у зависности од расположивих фи-
нансијских средстава опредељених Програмом пословања посло-
давца;

2) теже болести члана уже породице запосленог  – у висини 
једне половине месечне зараде, по правилу једном у току лечења, 
по процени надлежне службе за социјалну заштиту и у зависности 
од расположивих финансијских средстава опредељених Програ-
мом пословања послодавца;

3) када је лице сносило трошкове погребних услуга за запо-
сленог који нема члана уже породице  – у висини једне половине 
просечне месечне зараде;

4) смрти запосленог, чланова његове уже породице, као и 
смрти запосленог који није имао чланове уже породице, а живео је 
у заједничком породичном домаћинству са родитељима  – у висини 
једне месечне зараде;

5) ублажавања последица елементарних непогода или ван-
редних догађаја на објекту становања, уколико штета коју је пре-
трпео запослени износи најмање две месечне зараде  – у висини 
највише до 5 месечних зарада, на основу извештаја и предлога 
комисије за утврђивање штете, образоване од стране директора 
Предузећа, у чијем саставу је и по један представник репрезента-
тивног синдиката;

6) стерилитета запосленог и/или брачног друга који захтева-
ју сложене третмане који не падају на терет органа надлежног за 
здравствено осигурање  – у висини једне месечне зараде, а највише 
три пута у току лечења;

7) рођењa детета  – у висини једне месечне зараде код посло-
давца, за свако живо рођено дете;

8) усвојења детета  – у висини једне месечне зараде код по-
слодавца;

9) здравствене рехабилитације у складу са овим колективним 
уговором. 

Под солидарном помоћи подразумева се и право запосленог 
на здравствено-превентивну рехабилитацију на основу стручне 
анализе за социјалну заштиту, упућивањем у здравствену устано-
ву са којом послодавац има закључен уговор о пружању оваквих 
услуга. 

Члан 86.
Захтев за солидарну помоћ из члана 85. овог колективног 

уговора, запослени подноси на прописаном обрасцу, уз доставља-
ње медицинске или друге одговарајуће документације, која није 
старија од шест месеци.

Запослени може остварити солидарну помоћ за тежу болест 
по истој дијагнози само једном, а уколико дође до рецидива или 
погоршања болести по основу које је већ остварио солидарну по-
моћ, највише још једном.

Изузетно, запослени може остварити солидарну помоћ за 
дужу болест у случају непрекидног одсуствовања са рада по осно-
ву привремене спречености за рад дуже од шест месеци,  у свакој 
календарској години. 

О поднетом захтеву из става 1. овог члана одлучује се реше-
њем, које доноси директор Предузећа или лице које он овласти.

Надлежни организациони део Предузећа дужан је да, уколи-
ко утврди да нема основа за доделу солидарне помоћи по подне-
том захтеву, донесе решење којим се захтев одбија. 

Извештај о донетим решењима којима се одбијају захтеви за 
доделу солидарне помоћи, доставља се месечно репрезентатив-
ним синдикатима.  

Запосленом се, по правилу, исплаћује опредељени износ со-
лидарне помоћи у календарској години у којој је утврђен основ за 
стицање права на солидарну помоћ.

Уколико се запосленом коме је решењем утврђено право на 
солидарну помоћ, због недостатка опредељених финансијских 
средстава, исплата солидарне помоћи не може извршити у текућој 
години, послодавац је да дужан да ову исплату, изврши у наредној 
календарској години као приоритет. 

У случају да се запосленом, или члану уже породице запо-
сленог, који је већ искористио право из члана 85. тач. 1) и 2) у те-
кућој години утврди друга врста теже болести, има право на соли-
дарну помоћ  и по том другом основу.

Члан 87.
Право на здравствено-превентивну рехабилитацију из члана 

85. став 2. овог колективног уговора, имају: 
1) запослени који обављају послове са повећаним ризиком;
2) запослени којима је од стране надлежног државног органа 

утврђена инвалидност;
3) запослени који су на радном месту претрпели стрес или 

повреду на раду, као последицу пљачке;
4) запослени који поседују медицинску документацију не 

старију од 6 месеци и предлог надлежног лекара, који указује на 
потребу рехабилитације ради превенције анемије, лакших нерв-
них и коштано-зглобних обољења.

Члан 88. 
Солидарна помоћ се одобрава за здравствену рехабилитацију 

из члана 85. став 1. тачка 9) овог колективног уговора у трајању 
од 15 дана: 

1) у случају тежих болести, тешких повреда на раду и акут-
них обољења запосленог, као вид продуженог лечења (преломи, 
операциони захвати, теже повреде)  – у висини 100% трошкова ре-
хабилитације, по препоруци лекарске комисије у циљу превенције 
губитка радне способности, уколико се она не обезбеђује на терет 
органа надлежног за социјално осигурање; 

2) у случају тежих болести члана уже породице запосленог, 
као вид продуженог лечења (преломи, операциони захвати, теже 
повреде) у висини 50% трошкова рехабилитације, по препоруци 
лекарске комисије, уколико се иста не обезбеђује на терет органа 
надлежног за социјално осигурање. 

За солидарне помоћи из члана 85. овог колективног уговора, 
као и за солидарне помоћи за здравствену рехабилитацију из става 
1. овог члана, послодавац обезбеђује средства најмање у висини 
0,32% средстава планираног годишњег пословног прихода посло-
давца, у складу са годишњим програмом пословања.

Члан 89.
Под тежом болешћу, у смислу чл. 85. и 86. овог колективног 

уговора, сматрају се следећа обољења: 
1) малигна обољења;
2) ретке болести;
3) ТБЦ;
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4) хередитарна и дегенеративна обољења нервно мишићног 

система;
5) тешки облици кардиоваскуларних и других обољења која 

захтевају хируршке захвате, трансплантацију органа и ткива;
6) тежа неуропсихијатријска обољења са хоспиталним лече-

њем у здравственој установи; 
7) уролошке, гастроентеролошке природе која захтевају хи-

руршке захвате, трансплантација органа и ткива;
8) коштано зглобне болести које захтевају хируршке захвате;
9) церебро-васкуларне болести.
Под дужом болешћу, у смислу члана 85. овог колективног 

уговора, сматра се непрекидно одсуствовање са рада по основу 
привремене спречености за рад дуже од шест месеци. 

Под чланом уже породице, у смислу чл. 85, 86. и 88. овог ко-
лективног уговора, сматрају се брачни друг и деца до 26. године, 
под условом да су на школовању или на евиденцији Националне 
службе за запошљавање и ако су живела у заједничком домаћин-
ству или уколико су одлуком надлежног суда лишена пословне 
способности, без обзира на године живота. 

4.4. Накнада погребних трошкова 

Члан 90. 
Запослени има право на накнаду трошкова погребних услуга 

у случају смрти члана уже породице и трошкове превоза умрлог 
до места сахране умрлог на територији Републике Србије (брачни 
друг и деца запосленог), а у случају смрти запосленог, право на 
накнаду трошкова погребних услуга имају чланови уже породице 
у висини једне половине просечне месечне зараде. 

Јубиларна награда 

Члан 91.
Запослени има право на јубиларну награду, за укупно време 

проведено у радном односу код послодавца (у даљем тексту: годи-
не рада) за:

1) 10 година рада  – у висини 20% месечне зараде;
2) 20 година рада  – у висини једне и по месечне зараде;
3) 30 година рада  – у висини две месечне зараде;
4) 35 година рада  – у висини две и по месечне зараде;
5) 40 година рада   – у висини три месечне зараде.
Јубиларна награда из става 1. овог члана исплаћује се у на-

редном месецу од месеца у којем је запослени испунио услов из 
става 1. овог члана.

Запосленом који је остварио право на јубиларну награду пла-
кета се уручује на Дан Поште Србије. 

Члан 92.
Месечном зарадом, на основу које запослени остварују права 

из члана 84, члана 85. став 1. тач. 1), 2), 4), 5) –8) и 10), чл. 90. и 91. 
овог колективног уговора, сматра се последњи податак о висини 
просечнe месечнe зарадe исплаћенe код послодавца, у време доно-
шења решења о остваривању тог права. 

4.6. Новогодишњи поклони за децу 

Члан 93.
Послодавац обезбеђује новогодишње поклоне за децу запо-

слених до 10 година старости (по детету), укључујући и децу која 
у текућој години пуне 10 година.

Уколико су у Предузећу запослена оба родитеља, право на 
новогодишњи поклон остварује дете по основу запослења оба ро-
дитеља. 

Новогодишњи поклони обезбеђују се у висини коју утврђује 
директор Предузећа, до висине неопорезивог износа.

VI. ДРУГА ПРАВА У ВЕЗИ С РАДОМ

Члан 94. 
Запосленом се може одобрити зајам за набавку огрева, зим-

нице, уџбеника и за друге намене на предлог репрезентативних 
синдиката.

Одлуку о одобравању зајма из става 1. овог члана доноси ди-
ректор Предузећа, у складу са расположивим средствима.

Одлуком о одобравању зајма утврђује се намена за коју се за-
јам одобрава, висина зајма, почетак отплате и рок враћања зајма, 
који не може бити дужи од дванаест месеци.

Враћање зајма врши се у једнаким месечним ратама, обуста-
вом месечне рате од зараде запосленог.

У случају престанка радног односа запосленог, враћање зај-
ма извршиће се обуставом од зараде запосленог, у висини невра-
ћеног износа зајма.

Члан 95.   
Уколико се Програмом пословања послодавца утврђују сред-

ства за решавање стамбених потреба запослених, предлагање из-
носа средстава врши се, у складу са законом и другим прописима, 
уз учешће репрезентативног синдиката.

Члан 96.
После смрти запосленог, послодавац обезбеђује материјалну 

помоћ деци запосленог до краја прописаног рока школовања, за 
сваку наредну уписану годину, до навршених 26 година живота, 
а на основу одлуке  директора Предузећа, односно лица које он 
овласти, без обавеза њеног враћања, и то:

1) ученицима основних школа у висини једне и по просечне 
месечне зараде;

2) ученицима средњих школа у висини две просечне месечне 
зараде;

3) студентима основних академских и струковних студија (I 
степен високог образовања), под условом да студирају у Републи-
ци Србији и да уписују годину за годином, у висини две и по про-
сечне месечне зараде.

Право на материјалну помоћ немају ученици/студенти за об-
новљену школску годину, за продужени статус студирања у сми-
слу прописа који уређују област образовања, као и у случајевима 
када не постоји континуитет у школовању.

Изузетно, ученик/студент може поднети захтев иако нема 
континуитет у школовању, уколико постоје оправдани разлози, а 
на основу одговарајућег документа образовне установе. 

Материјална помоћ исплаћује се у два једнака дела у току 
школске године (по 50%).

Уколико смрт запосленог наступи након што је послодавац 
окончао исплату првог дела материјалне помоћи за школску го-
дину, детету се исплаћује помоћ у висини другог дела, а уколи-
ко је смрт запосленог наступила после исплате другог дела, дете 
остварује право на исплату материјалне помоћи следеће школске 
године.

Месечном зарадом у смислу става 1. овог члана сматра се 
последњи податак о висини просечнe месечне зарадe исплаћенe 
код послодавца у време доношења решења о исплати материјалне 
помоћи.

Захтев, на прописаном обрасцу, подноси пунолетно дете, 
други родитељ, односно старатељ уколико дете нема ни другог ро-
дитеља, а малолетно је. Уз захтев се прилаже потврда/уверење о 
уписаном разреду/години, а студенти прилажу и фотокопију свих 
попуњених страница индекса.

О поднетом захтеву из става 1. овог члана одлучује се реше-
њем, које доноси директор Предузећа или лице које он овласти.

VII. РАДНЕ ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 97.
Запослени имају обавезе: 
1) да послове који су им поверени извршавају законито, уред-

но, савесно, благовремено и квалитетно и да поштују прописану 
технолошку и радну дисциплину; 

2) да у извршавању задатака остварују стандардне резултате 
рада; 

3) да у раду користе потребно знање и радне способности, 
неопходне за извршавање поверених задатака; 

4) да се образују и усавршавају у складу са потребама про-
цеса рада; 

5) да се придржавају и спроводе прописане и наложене мере 
за безбедан и здрав рад као и да користе средства и опрему за лич-
ну заштиту на раду у смислу прописа којима се уређује безбед-
ност и здравље на раду; 
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6) да се понашају на начин који им омогућава рад код посло-
давца и који обезбеђује добре међуљудске и међунационалне од-
носе; 

7) да законито, одговорно и целисходно користе средства 
рада; 

8) да рационално користе прописано радно време за рад и да 
не одсуствују са рада без решења надлежног руководиоца; 

9) да одсуствовање са рада правдају одговарајућим докумен-
тима (потврда о привременој спречености за рад у року утврђе-
ном Законом, дознака о привременој спречености за рад у року од 
3 радна дана по истеку календарског месеца у којој је наступила 
спреченост за рад, позив државног органа и сл.);

10) да чувају тајне податке, пословну и другу тајну утврђену 
законом и актом послодавца; 

11) да не одбијају извршавање радних задатака и налога на-
длежног руководиоца, без оправданог разлога; 

12) да тачно евидентирају и приказују резултате рада; 
13) и друге обавезе, утврђене уговором о раду, које одговара-

ју њиховим знањима и способностима. 

Члан 98. 
Запослени може да буде привремено удаљен са рада у складу 

са законом, с тим што се повредом радне обавезе која угрожава 
имовину веће вредности сматра повреда радне обавезе која угро-
жава имовину чија вредност износи више од једне просечне зара-
де код послодавца, исплаћене у месецу који претходи месецу када 
је повреда учињена. 

VIII. ОТКАЗ ОД СТРАНЕ ПОСЛОДАВЦА

Члан 99.
Послодавац може запосленом да откаже уговор о раду ако за 

то постоји оправдани разлог који се односи на радну способност 
запосленог и његово понашање, и то:

1) ако не остварује резултате рада или нема потребна знања и 
способности за обављање послова на којима ради;

2) ако је правноснажно осуђен за кривично дело на раду или 
у вези са радом; 

3) ако се не врати на рад код послодавца у року од 15 дана од 
дана истека рока мировања радног односа у случајевима утврђе-
ним законом, односно неплаћеног одсуства ради неге детета док 
не наврши три године живота.

Неостваривање резултата рада и недостатак потребног зна-
ња и способности за обављање послова на којима запослени ради 
одређени временски период  – најмање шест месеци, могу бити 
основ за отказ уговора о раду, под условом да запослени ни у 
остављеном накнадном року од најмање три месеца не остварује 
стандардни радни учинак и нема потребна знања и способности за 
обављање послова утврђених уговором о раду.

Члан 100. 
Запослени коме је отказан уговор о раду из разлога утврђе-

ним у члану 99. став 1. тачка 1) овог колективног уговора, има 
право на отказни рок, у зависности од стажа осигурања, и то:

 – 10 дана, ако има до 10 година стажа осигурања;
 – 20 дана, ако има преко 10 до 20 година стажа осигурања;
 – 30 дана, ако има преко 20 година стажа осигурања.
Отказни рок почиње да тече наредног дана од дана доставља-

ња решења о отказу уговора о раду.
За време отказног рока запослени обавља послове утврђене 

уговором о раду.
Запослени може, на основу споразума са директором Преду-

зећа или лицем које он овласти, да престане са радом и пре исте-
ка отказног рока, с тим што му се сразмерно преосталом времену 
обезбеђује накнада зараде у висини 100% просечне зараде запо-
сленог остварене  у последњих 12 месеци. 

Члан 101.
Поред законом прописаних повреда радних обавеза, посло-

давац може да откаже уговор о раду запосленом који својом кри-
вицом учини и следеће повреде радних обавеза: 

1) непрописно или неблаговремено извршавање радних оба-
веза; 

2) проузроковање штете послодавцу у обиму који прелази ви-
сину три просечне зараде код послодавца; 

3) неоправдано изостајање са рада најмање пет радних дана у 
току календарске године или неоправдано изостајање са рада нај-
мање четири радна дана узастопно; 

4) нетачно евидентирање и приказивање резултата рада; 
5) достављање јавне исправе приликом заснивања радног од-

носа или у току радног односа, надлежној служби послодавца, за 
коју се утврди да није веродостојна; 

6) недостављање или  неблаговремено достављање одговара-
јућих докумената којима се  правда одсуствовање са рада, плаћено 
и неплаћено одсуство, као и мировање радног односа; 

7) непредузимање или недовољно предузимање мера за бе-
збедан и здрав рад од стране одговорног лица, услед чега је дошло 
до повреде запосленог; 

8) непридржавање, односно неспровођење прописаних и на-
ложених мера за безбедан и здрав рад;

9) преправљање службених докумената у циљу прибављања 
материјалне користи; 

10) непридржавање прописане технологије рада приликом из-
вршавања радних обавеза, којом се наноси штета трећим лицима; 

11) понашање на раду које је такво да може довести до поре-
мећаја међуљудских или међунационалних односа; 

12) неовлашћено потписивање примаоца на упутници, разду-
живање као са исплаћеном и задржавање упутничког износа за себе; 

13) проузроковање благајничког мањка несавесним радом; 
14) исплата неовлашћеном лицу или исплата уз задржавање 

исплаћеног новца за себе; 
15) давање нетачних података од стране одговорних лица ко-

јима се запослени доводе у заблуду у погледу остваривања права 
из радног односа; 

16) достављање нетачних података или документације, ради 
остваривања права која запосленом не припадају по закону, дру-
гим прописима и општим актима послодавца;

17) одавање тајног податка, пословне или друге тајне утврђе-
не законом и актима послодавца.

Просечном зарадом код послодавца у смислу овог члана сма-
тра се последњи податак о висини просечнe месечнe зарадe испла-
ћенe код послодавца, у моменту настанка штетног догађаја. 

Члан 102.
Послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који 

не поштује радну дисциплину у случајевима прописаним законом.
Под непоштовањем радне дисциплине подразумева се и по-

ступање супротно одредбама етичког кодекса послодавца.

Члан 103.
Запосленом може престати радни однос ако за то постоји 

оправдан разлог који се односи на потребе послодавца, и то:
1) ако услед технолошких, економских или организационих 

промена престане потреба за обављањем одређеног посла или 
дође до смањења обима посла;

2) ако одбије закључење анекса уговора о раду у смислу чла-
на 171. став 1. тач. 1) –5) закона којим се уређују права, обавезе и 
одговорности из радног односа, односно по основу рада.  

IX. МЕРЕ ЗА НЕПОШТОВАЊЕ РАДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ, 
ОДНОСНО ПОВРЕДУ РАДНИХ ОБАВЕЗА

Члан 104.
Послодавац може запосленом за повреду радне обавезе или 

непоштовање радне дисциплине, у смислу чл. 101. и 102. овог 
колективног уговора да, уколико сматра да постоје олакшавајуће 
околности или да повреда радне обавезе, односно непоштовање 
радне дисциплине, није такве природе да запосленом треба да 
престане радни однос, уместо отказа уговора о раду, изрекне једну 
од следећих мера:

1) привремено удаљење са рада без накнаде зараде, у трајању 
од једног до 15 радних дана;

2) новчану казну у висини до 20% основне зараде запосленог 
за месец у коме је новчана казна изречена, у трајању до три месе-
ца, која се извршава обуставом од зараде;

3) опомену са најавом отказа у којој се наводи да ће послода-
вац запосленом отказати уговор о раду без поновног упозорења, 
ако у наредном року од шест месеци учини исту повреду радне 
обавезе или непоштовање радне дисциплине.
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Решењем послодавца изриче се једна од мера из става 1. овог 

члана.

Члан 105.
Отказ уговора о раду или изрицање других мера, у смислу 

члaна 99. став 2, чл. 101. и 102. овог колективног уговора, спрово-
ди се на начин и по поступку прописаним законом. 

Запослени може, у року за изјашњење на наводе из упозо-
рења послодавца о постојању разлога за отказ уговора о раду, да 
приложи и мишљење синдиката чији је члан, а које је послодавац 
дужан да размотри.

X. ЗАШТИТА ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ И ДРУГА 
ЗАШТИТА ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРАВА 

Члан 106.   
Директор Предузећа утврђује списак посредника, из реда за-

послених, који учествују у поступку заштите од злостављања на 
раду код Послодавца, а у сарадњи са представницима репрезента-
тивног синдиката.

Члан 107.   
Спорна питања између послодавца и запосленог у циљу за-

штите појединачних права  решаваће се под условима утврђеним 
посебним актом који доноси директор Предузећа, у сарадњи са 
представницима репрезентативног синдиката, а у поступку који је 
утврђен законом.

XI. ОБРАЗОВАЊЕ, ОСПОСОБЉАВАЊЕ И СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

Члан 108. 
У складу за Програмом пословања, потребама процеса рада, 

техничко-технолошким унапређењима и организацијом рада, по-
слодавац обезбеђује стручно образовање, оспособљавање и усавр-
шавање запослених путем:

1) школовања на средњим и високошколским установама;
2) преквалификације, доквалификације и полагања стручних 

испита;
3) усавршавања и специјализације;
4) образовања из области заштите, безбедности и здравља на 

раду;
5) обуке и курсева; 
6) семинара, саветовања и др.

Члан 109. 
Запослени је обавезан да се образује, оспособљава и стручно 

усавршава, у складу са потребама процеса рада код послодавца.
Одлуку о упућивању на стручно образовање, оспособљавање 

и стручно усавршавање запослених, доноси директор Предузећа 
или запослени кога он овласти.

Међусобна права и обавезе између послодавца и запосленог, 
кога је послодавац упутио на образовање, оспособљавање и струч-
но усавршавање, у складу са чланом 108. тач. 1) до 5) овог колек-
тивног уговора, уређују се посебним уговором односно уговором 
о стручном оспособљавању и усавршавању.

XII. УТВРЂИВАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ

Члан 110.
Поступак за утврђивање одговорности запосленог за штету, 

учињену на раду или у вези са радом, покреће се решењем дирек-
тора или запосленог кога он овласти.

Решење о покретању поступка за утврђивање одговорности 
за штету, доноси се на основу пријаве о проузрокованој штети или 
по личном сазнању да је штета проузрокована.

Решење обавезно садржи име и презиме запосленог, против 
кога се покреће поступак за накнаду штете, место, начин и време 
извршења штетне радње, доказе који указују да је запослени про-
узроковао штету.

Решење о покретању поступка доставља се запосленом.
Решење из става 1. овога члана, доставља се и синдикату, 

чији је запослени члан, за мишљење у року од пет дана.
Запослени, против кога је покренут поступак, има право да 

се изјасни у вези настале штете.  

Члан 111.
Постојање штете, њену висину, околности под којима је на-

стала, ко је штету проузроковао и како се надокнађује штета, утвр-
ђује комисија коју именује директор Предузећа, односно лице које 
он овласти.

У састав комисије именује се и по један представник синди-
ката, чији је запослени члан.

Ако се висина штете може утврдити у тачном износу, исту 
утврђује комисија из става 1. овог члана. Уколико се висина штете не 
може утврдити у тачном износу, комисија се обраћа надлежној слу-
жби код послодавца са захтевом за процену висине настале штете.

Члан 112.
По утврђивању чињеница и околности од утицаја на одговор-

ност запосленог, директор Предузећа или запослени кога он овла-
сти, доноси решење о одговорности за штету и висини накнаде 
штете, односно о ослобађању од одговорности.

На основу решења о накнади штете, запослени се позива да на-
докнади штету у одређеном року, о чему запослени даје  писану изјаву. 

Ако запослени не пристане да надокнади штету или не на-
докнади штету у року из става 2. овог члана, послодавац може 
поднети тужбу надлежном суду.

Члан 113.
Ако запослени претрпи повреду или материјалну штету на 

раду или у вези са радом, на поступак утврђивања штете и њену 
висину, сходно се примењују одредбе чл. 110. до 112. овог колек-
тивног уговора. 

XIII. ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ 

Члан 114.
Уколико код послодавца услед технолошких, економских или 

организационих промена престане потреба за обављање одређе-
них послова, или уколико се у обављању одређених послова утвр-
ди вишак за најмање 20 запослених у периоду од 90 дана, посло-
давац је обавезан да донесе програм решавања вишка запослених

Послодавац је обавезан да, пре доношења програма решавања 
вишка запослених, са репрезентативним синдикатом закључи спо-
разум о критеријумима за утврђивање вишка запослених и начину 
збрињавања запослених, којима престаје радни однос по том основу.

Програм решавања вишка запослених у име и за рачун по-
слодавца доноси надлежни орган у складу са актом  послодавца.

Програм нарочито садржи:
1) разлоге престанка потребе за радом запослених (техноло-

шке, економске или организационе промене, смањен обим посло-
ва итд.);

2) број запослених на неодређено време код послодавца;
3) број, квалификациону структуру, године старости и стаж 

осигурања запослених који су вишак и послове које обављају;
4) критеријуме за утврђивање вишка запослених;
5) мере за запошљавање запослених који су утврђени као ви-

шак: премештај на друге послове, рад код другог послодавца, пре-
квалификација или доквалификација, непуно радно време али не 
краће од половине пуног радног времена и друге мере;

6) средства за решавање социјално-економског положаја ви-
шка запослених;

7) рок у коме ће запосленом који је утврђен као вишак бити 
отказан уговор о раду.

Члан 115.
За случај отказа уговора о раду због технолошких, економ-

ских или организационих промена, послодавац је дужан да за-
посленом исплати отпремнину за сваку навршену годину рада, у 
складу са Законом. 

Висина отпремнине из става 1. овог члана биће утврђена 
Анексом колективног уговора, у складу са Законом. 

XIV. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 116.
Послодавац је дужан да организује рад којим се обезбеђују 

превентивне мере заштите живота и здравља запослених, у складу 
са посебним законом, другим прописом, овим уговором и посеб-
ним актима о безбедности и здрављу на раду.
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Послодавац је дужан да обезбеди услове за организовање и 
спровођење безбедности и здравља на раду на савременим прин-
ципима, сагласно техничко-технолошким процесима рада.

Финансијска средства за спровођење акта о процени ризика и 
програма мера за унапређење безбедности и здравља на раду утвр-
ђују се Програмом пословања послодавца.

Члан 117.
Послодавац је обавезан да код увођења нових технологија 

планира мере безбедности и здравља на раду и информише запо-
слене о технолошким карактеристикама и могућим утицајима ри-
зика тих технологија на здравље и безбедност запослених.

Послодавац је обавезан да, у циљу безбедности и здравља за-
послених на раду: 

1) организује и спроводи послове безбедности и здравља; 
2) обезбеди запосленом рад на пословима, у којима су спро-

ведене мере безбедности и здравља на раду; 
3) предузме превентивне мере ради спречавања и отклањања 

ризика од повређивања и оштећења здравља запослених, у складу 
са прописаним поступком; 

4) донесе, у писаном облику, акт о процени ризика за сва рад-
на места и све послове, као и да га измени у случају појаве сваке 
нове опасности или промене нивоа ризика у процесу рада; 

5) актом, у писаној форми одреди једно или више лица за бе-
збедност и здравље на раду; 

6) изврши оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад; 
7) запосленом на пословима са повећаним ризиком, пре по-

четка рада обезбеди претходни лекарски преглед, као и периодич-
не лекарске прегледе у току рада; 

8) обезбеди финансијска средства за организовање послова и 
спровођење мера безбедности и здравља на раду. 

Члан 118.
Запослени мора бити упознат са мерама безбедности и здра-

вља на раду и својим правима и обавезама у погледу безбедности 
и здравља на раду, односно мора бити упознат са употребом сред-
става и опреме за личну заштиту, као и средствима за рад.

Члан 119.
Запослени је дужан да примењује прописане мере за безбе-

дан и здрав рад, да наменски користи средства за рад и опасне ма-
терије, да користи прописана средства и опрему за личну заштиту 
на раду и да са њима пажљиво рукује да не би угрозио своју бе-
збедност и здравље, као и безбедност и здравље других лица.

Члан 120. 
Право је и обавеза запосленог да се пре почетка рада упозна 

са мерама безбедности и здравља на раду на пословима на које је 
распоређен, односно премештен.

Ако запосленом прети непосредна опасност по живот и здра-
вље, он има право да одбије да ради због тога што нису спроведе-
не прописане мере безбедности и здравља на раду, све док се не 
отклони опасност и не спроведу одговарајуће мере, као и у дру-
гим, законом предвиђеним случајевима.

Одбијање запосленог да ради из разлога наведених у ставу 
2. овог члана, не може се сматрати повредом радне обавезе и не 
може му се из тог разлога отказати уговор о раду.

Члан 121.
Директор Предузећа и представници репрезентативних син-

диката, заједничком одлуком, образују Одбор за безбедност и 
здравље на раду.

Одбор за безбедност и здравље на раду има пет представни-
ка, с тим да репрезентативни синдикат предлаже три представника 
из реда свих запослених, а директор Предузећа два представника 
послодавца.

У Одбору за безбедност и здравље на раду, мора бити иза-
бран најмање један представник, који је стручњак из области бе-
збедности и здравља на раду.

Одбор за безбедност и здравље на раду доноси пословник о 
раду и бира председника Одбора.

Одбор за безбедност и здравље на раду, може образовати по-
додборе за безбедност и здравље на раду, у складу са одредбама 
пословника о раду. За свој рад пододбори одговарају Одбору за бе-
збедност и здравље на раду и на захтев Одбора подносе извештаје 
о свом раду.

Члан 122.
Одбор за безбедност и здравље на раду учествује у изради и 

прати реализацију плана и програма које је донео, а посебно: 
1) остварује увид у све акте који се односе на безбедност и 

здравље на раду; 
2) учествује у разматрању свих питања која се односе на 

спровођење безбедности и здравља на раду; 
3) захтева од послодавца информације о свим подацима који 

се односе на безбедност и здравље на раду; 
4) даје предлоге о свим питањима која се односе на безбед-

ност и здравље; 
5) захтева од послодавца да предузме одговарајуће мере за 

отклањање или смањење ризика који угрожава безбедност и здра-
вље запослених; 

6) захтева вршење инспекцијског надзора, ако сматра да нису 
спроведене одговарајуће мере безбедности и здравља на раду.

Послодавац је дужан да Одбор за безбедност и здравље на 
раду упознаје са: 

1) налозима и предлозима или предузетим мерама инспекци-
је рада; 

2) 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) предузетим мерама за спречавање непосредне опасности 
по живот и здравље. 

Послодавац је дужан да члановима Одбора за безбедност и 
здравље на раду, као и пододборима у радним јединицама омогући 
несметан рад.

Одбор је дужан да о свом раду, редовно, а најмање једанпут 
у три месеца, обавести послодавца и репрезентативни синдикат.

Послодавац је дужан да размотри ставове и мишљења Одбора 
за безбедност и здравље на раду, као и да о свом ставу извести Одбор.

Члан 123.
Запосленима, који због здравственог стања на основу реше-

ња надлежног органа не могу обављати послове за које су засно-
вали радни однос и на којима су радили до промене здравственог 
стања, омогућиће се обављање других одговарајућих послова, у 
складу с решењем према преосталој здравственој способности, 
ако законом није другачије одређено.

Члан 124.
У циљу стварања услова за безбедно и несметано функцио-

нисање поштанског саобраћаја, послодавац, поред оспособљава-
ња запослених за правилну примену средстава и мера којима се 
осигурава безбедност и здравље запослених, обезбеђује оспосо-
бљавање одређеног броја запослених и из области прве помоћи.

Члан 125. 
У вези спровођења мера безбедности и здравља на раду, син-

дикати имају право да: 
1) буду обавештени о свим променама од битног утицаја на 

безбедност и здравље запослених; 
2) примају примедбе запослених на примену прописа и спро-

вођење мера безбедности и здравља на раду; 
3) својом активношћу подстичу остале запослене за рад на 

безбедан начин; 
4) приступе свим местима рада, ради упознавања са услови-

ма рада. 

XV. УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА КОД ПОСЛОДАВЦА

Члан 126.
Послодавац је дужан да у складу са просторним и финан-

сијским могућностима обезбеди техничко-просторне услове за 
деловање репрезентативних синдиката који окупља запослене код 
послодавца, у складу с њиховом улогом у заштити права и унапре-
ђења професионалних и економских интереса њихових чланова, 
запослених код послодавца, као и да им омогући приступ пода-
цима и информацијама о питањима која су од битног значаја за 
материјални и социјални положај запослених.

Члан 127. 
Повредом права на синдикално организовање сматраће се и 

притисак на запослене од стране руководилаца да се учлане, одно-
сно ишчлане из одређеног синдиката.
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Члан 128.

Послодавац је дужан да обезбеди обрачун и уплату синди-
калне чланарине на рачуне синдиката, приликом исплате зарада, а 
на основу списка запослених који је синдикат сачинио на основу 
приступнице и сагласности запосленог да се чланарина може од-
бијати од зараде.

Синдикати су дужни да послодавцу доставе акт о упису у ре-
гистар синдиката, одлуку о избору председника и чланова органа 
синдиката, као и одлуку о представнику синдиката овлашћеном за 
заступање и представљање синдиката, уколико то није председник 
синдиката. 

Члан 129.
Директор Предузећа је дужан да представницима синдиката 

омогући да запосленима доставе информације, билтене, публика-
ције и друга акта синдиката.

Представницима синдиката дозвољено је да истичу обаве-
штења синдиката у „Поштанском гласнику” и у просторијама по-
слодавца, на местима одређеним за ту намену.

1. Пословни простор 

Члан 130.
Послодавац ће, у оквиру расположивих могућности, за по-

требе репрезентативног синдиката обезбедити коришћење по-
словног простора, који је неопходан за активности које репре-
зентативни синдикат предузима у складу са својим програмским 
активностима на основу колективног уговора и других аката по-
слодавца и аката репрезентативног синдиката.

Репрезентативном синдикату обезбеђује се потребан простор 
за рад, како у седишту послодавца, тако и у седишту синдикалних 
организација у радним јединицама.

Одлуку о величини и локацији простора за рад, чије се кори-
шћење обезбеђује за потребе репрезентативног синдиката, доноси 
директор Предузећа или запослени кога он овласти, у складу са 
расположивим пословним простором, при чему води рачуна о не-
опходним потребама репрезентативног синдиката.

Послодавац је сагласан да простор за рад, који се обезбеђује 
за рад репрезентативног синдиката, буде опремљен канцелариј-
ским намештајем и неопходним средствима рада.

2. Обављање стручно административних послова 

Члан 131.
Послодавац, за потребе репрезентативног синдиката, обезбе-

ђује обављање следећих стручних и административних послова:
1) правних;
2) финансијских;
3) административно-техничких;
4) умножавања и дистрибуције материјала. 

3. Право на плаћено одсуство представника синдиката 

Члан 132.
Запослени који обавља синдикалну функцију као члан орга-

на репрезентативног синдиката код послодавца (у даљем тексту: 
представник синдиката) има право на плаћено одсуство, за време 
док обавља ту функцију, и то:

1) председник, потпредседник (највише један) и секретар ре-
презентативних синдиката; 

2) највише по један члан органа репрезентативних синдиката 
на сваких 750 њихових чланова.

Представници синдиката из става 1. тач. 1) и 2) овог члана 
имају право на 100 плаћених часова рада, месечно, за обављање 
синдикалне функције, с тим што се број часова рада увећава сра-
змерно броју чланова, за 40 часова на сваких 800 чланова синди-
ката, при чему укупан број плаћених часова рада, на месечном 
нивоу, не може прећи просечан месечни фонд од 174 радна часа. 

Представници синдиката који у смислу става 1. тачка 2) овог 
члана користе плаћено одсуство одређују се актом из члана 134. 
овог колективног уговора, на образложени предлог репрезента-
тивног синдиката о потреби њиховог ангажовања у синдикату у 
редовном радном времену.

За време трајања мандата, односно док обавља синдикалну 
функцију представник синдиката из става 1. тач. 1) и 2) овог члана 

има право на накнаду зараде у висини његове просечне зараде у 
претходних 12 месеци, утврђене у складу са овим колективним 
уговором и уговором о раду. 

Решења о плаћеном одсуству, доноси директор Предузећа 
или запослени кога он овласти, на предлог репрезентативног син-
диката. 

4. Регулисање односа са синдикатима

Члан 133.
Акт о унутрашњој организацији и систематизацији послова 

код послодавца доноси директор Предузећа, уз претходно приба-
вљено мишљење репрезентативног синдиката.

Репрезентативни синдикат мишљење из става 1. овог члана 
достављају у року од 10 дана од дана пријема захтева.

Члан 134.
Услови за рад репрезентативног синдиката уређују се споразу-

мом који закључују директор Предузећа и репрезентативни синдикат.

Члан 135.
Синдикат има право на информисање и изражавање својих 

ставова по битним питањима из области рада.
Представник репрезентативног синдиката који је по актима 

синдиката изабрано лице, не може бити позван на одговорност 
или доведен у неповољан положај, због својих синдикалних ак-
тивности, ако поступа у складу са законом и овим колективним 
уговором за време трајања мандата и након истека мандата.

Синдикални представник из става 2. овог члана има право 
након престанка синдикалне функције да се врати на послове у 
место рада, где је радио пре одласка на функцију.

XVI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

  Члан 136.
Запослени, којима је на основу појединачних аката (реше-

ња и др.) донетих пре ступања на снагу овог колективног уговора 
утврђено појединачно право, настављају са коришћењем тих пра-
ва до доношења појединачних аката усклађених са одредбама овог 
колективног уговора.

Члан 137. 
Уговорне стране именују по три члана у комисију која прати 

примену и по потреби заседа и даје мишљења о примени  овог 
колективног уговора. 

Члан 138. 
Овај колективни уговор закључује се на период од три године 

почев од дана ступања на снагу.
Важење овог колективног уговора може престати на начин 

утврђен законом.

Члан 139. 
Даном ступања на снагу овог колективног уговора, престаје 

да важи Колективни уговор за Јавно предузеће „Пошта Србијe”, 
Београд („Службени гласник РС”, бр. 9/18, 29/19  – Анекс I и 1/20 
 – Анекс II).

Члан 140.
Овај колективни уговор ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, осим 
одредаба овог колективног уговора које се односе на зараду и нак-
наде зараде, а које се примењују почев од обрачуна и исплате зара-
де, односно накнаде зараде за јануар 2022. године.

За Владу 
Министар трговине, туризма и телекомуникација,

Татјана Матић, с.р.
За репрезентативни синдикат 

Синдикат ПТТ Србије 
Председник, 

Радоје Ђермановић, с.р. 
В.д. директора Јавног предузећа 

„Пошта Србије”, Београд,
Зоран Ђорђевић, с.р. 
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У складу са чланом 68. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12, 69/12, 93/12, 8/13, 64/13, 108/13, 

4/14, 79/15, 5/15, 67/15, 5/16, 65/16, 8/17, 76/17, 18/18, 62/18, 95/18, 4/19, 91/19, 91/20 и 11/21) и чланом 40ђ Закона о акцизама („Службени 
гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05  – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 
6/12  – усклађени дин. износи, 43/12  – одлука, 76/12  – одлука, 93/12, 119/12, 8/13  – усклађени дин. износи, 47/13, 4/14  – усклађени дин. 
износи, 68/14  – др. закон, 142/14, 4/15  – усклађени дин. износи, 5/15  – усклађени дин. износи, 55/15, 103/15, 5/16  – усклађени дин. износи, 
108/16, 7/17  – усклађени дин. износи, 18/18  – усклађени дин. износи, 30/18, 4/19  – усклађени дин. износи, 5/20  – усклађени дин. износи, 
7/20  – усклађени дин. износи, 78/20  – усклађени дин. износи, 153/20  – усклађени дин. износи и 11/21  – усклађени дин. износи),

JT International а.д. Сента, Суботички друм 17, објављује малопродајне цене дуванских прерађевина, које важе од 31. јануара 2022. 
године.

МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ

Ред. 
бр. Произвођач Врста дуванске прерађевине Марка дуванске прерађевине Паковање

Малопродајна цена (у динарима)
по јед. мере (паклица) по паковању

1. JT International а.д. Сента цигарете Winston Classic 20 ком. 340,00 340,00
2. JT International а.д. Сента цигарете Winston Blue 20 ком. 340,00 340,00
3. JT International а.д. Сента цигарете Winston White 20 ком. 340,00 340,00
4. JT International а.д. Сента цигарете Winston 100's Red (gold) 20 ком. 340,00 340,00
5. JT International а.д. Сента цигарете Winston 100's Blue (gold) 20 ком. 340,00 340,00
6. JT International а.д. Сента цигарете Winston XStyle Blue 20 ком. 320,00 320,00
7. JT International а.д. Сента цигарете Winston XStyle Silver 20 ком. 320,00 320,00
8. JT International а.д. Сента цигарете Winston XSpression 20 ком. 320,00 320,00
9. JT International а.д. Сента цигарете Winston 100’s Blue 20 ком. 350,00 350,00
10. JT International а.д. Сента цигарете Winston 100’s Silver 20 ком. 350,00 350,00
11. JT International а.д. Сента цигарете WINSTON SUPER SLIMS BLUE 20 ком. 350,00 350,00
12. JT International а.д. Сента цигарете WINSTON SUPER SLIMS SILVER 20 ком. 350,00 350,00
13. JT International а.д. Сента цигарете Winston XSuperslims Blue 20 ком. 330,00 330,00
14. JT International а.д. Сента цигарете Winston XSuperslims Platinum 20 ком. 330,00 330,00
15. JT International а.д. Сента цигарете Monte Carlo Red 20 ком. 320,00 320,00
16. JT International а.д. Сента цигарете Monte Carlo 100’s Red 20 ком. 320,00 320,00
17. JT International а.д. Сента цигарете Monte Carlo Blue 100’s (Regular) 20 ком. 290,00 290,00
18. JT International а.д. Сента цигарете Monte Carlo Azure 100's (Regular) 20 ком. 290,00 290,00
19. JT International а.д. Сента цигарете LD red 100s 20 ком. 310,00 310,00
20. JT International а.д. Сента цигарете LD blue 100s 20 ком. 310,00 310,00
21. JT International а.д. Сента цигарете LD PINK SUPERSLIMS 20 ком. 320,00 320,00
22. JT International а.д. Сента цигарете LD VIOLET SUPERSLIMS 20 ком. 320,00 320,00
23. JT International а.д. Сента цигарете Camel Yellow 20 ком. 330,00 330,00
24. JT International а.д. Сента цигарете Camel Blue 20 ком. 330,00 330,00
25. JT International а.д. Сента цигарете Camel Yellow 100s 20 ком. 340,00 340,00
26. JT International а.д. Сента цигарете Camel blue 100s 20 ком. 340,00 340,00
27. JT International а.д. Сента цигарете Camel Activate Double (Yellow & Purple) 20 ком. 330,00 330,00
28. JT International а.д. Сента цигарете Camel Compact 20 ком. 310,00 310,00
29. JT International а.д. Сента цигарете LD Club Black 100's 20 ком. 290,00 290,00
30. JT International а.д. Сента цигарете Sobranie Superlims Black 20 ком. 420,00 420,00
31. JT International а.д. Сента цигарете Sobranie Superlims Pink 20 ком. 420,00 420,00
32. JT International а.д. Сента цигарете LD Compact Watermelon 20 ком. 290,00 290,00
33. JT International а.д. Сента цигарете Winston Flavor Mix (Limited edition) 20 ком. 320,00 320,00

Овe малопродајнe ценe објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Директор,

Немања Пуцаревић, с.р.
Директор,

Миљан Кавеџић, с.р.
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У складу са чланом 68. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12, 69/12, 93/12, 8/13, 64/13, 

108/13, 4/14, 79/15, 5/15, 67/15, 5/16, 65/16, 8/17, 76/17, 18/18, 62/18, 95/18, 4/19, 91/19, 91/20 и 11/21) и чланом 40ђ Закона о акцизама 
(„Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05  – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 
43/11, 101/11, 6/12, 43/12, 76/12, 93/12, 119/12, 8/13, 47/13, 4/14, 68/14, 142/14, 4/15, 5/15, 55/15, 103/15, 5/16, 108/16, 7/17, 18/18, 30/18, 
4/19, 5/20, 7/20, 78/20, 153/20 и 11/21  – усклађени дин. износи), 

JT International а.д. Сента, Суботички друм 17, објављује малопродајне цене дуванских прерађевина, које важе од 31. јануара 2022. 
године.

МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ

Ред. 
бр. Увозник Врста дуванске прерађевине Марка дуванске прерађевине Јединица 

мере
Малопродајна цена (у динарима)

по јед. мере (kg)
1. JT International а.д. Сента резани дуван Camel (Original) 1 kg 13.000,00
2. JT International а.д. Сента резани дуван Old Holborn Yellow 1 kg 14.400,00

Овe малопродајнe ценe објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Директор,

Немања Пуцаревић, с.р.
Директор,

Миљан Кавеџић, с.р.
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У складу са чланом 68. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12, 69/12, 93/12, 8/13, 64/13,108/13, 
4/14, 79/15, 5/15, 67/15, 5/16, 65/16, 8/17, 76/17, 18/18, 62/18, 95/18, 4/19, 91/19, 91/20 и 11/21) и чланом 40ђ Закона о акцизама („Службени 
гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05  – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 
6/12  – усклађени дин. износи, 43/12  – одлука, 76/12  – одлука, 93/12, 119/12, 8/13  – усклађени дин. износи, 47/13, 4/14  – усклађени дин. из-
носи, 68/14  – др. закон, 142/14, 4/15  – усклађени дин. износи, 5/15  – усклађени дин. износи, 55/15, 103/15, 5/16  – усклађени дин. износи, 
108/16, 7/17  – усклађени дин. износи, 18/18  – усклађени дин. износи, 30/18, 4/19  – усклађени дин. износи, 5/20  – усклађени дин. износи, 
7/20  – усклађени дин. износи, 78/20  – усклађених дин. износи, 153/20  – усклађени дин. износи и 11/21  – усклађени дин. износи),

JT International а.д. Сента, Суботички друм 17, објављује малопродајне цене дуванских прерађевина, које важе од 31. јануара 2022. 
године.

МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ

Ред.
бр. Увозник Врста дуванске прерађевине Марка дуванске прерађевине Паковање

Малопродајна цена (у динарима)
по јед. мере (паклица) по паковању

1. JT International а.д. Сента цигарете SOBRANIE BLACK RUSSIAN 20 ком. 570,00 570,00
2. JT International а.д. Сента цигарете SOBRANIE WHITE RUSSIAN 20 ком. 570,00 570,00
3. JT International а.д. Сента цигарете SOBRANIE COCKTAIL 20 ком. 570,00 570,00
4. JT International а.д. Сента цигарете SOBRANIE BLACK 20 ком. 420,00 420,00
5. JT International а.д. Сента цигарете SOBRANIE GOLD 20 ком. 420,00 420,00
6. JT International а.д. Сента цигарете Sobranie Superslims Black 20 ком. 420,00 420,00
7. JT International а.д. Сента цигарете Sobranie Superslims Pink 20 ком. 420,00 420,00
8. JT International а.д. Сента цигарете Sobranie Black (Refine) 20 ком. 420,00 420,00
9. JT International а.д. Сента цигарете Sobranie White (Refine) 20 ком. 420,00 420,00
10. JT International а.д. Сента цигарете Winston XStyle Blue 20 ком. 320,00 320,00
11. JT International а.д. Сента цигарете Winston XStyle Silver 20 ком. 320,00 320,00
12. JT International а.д. Сента цигарете Winston XSpression 20 ком. 320,00 320,00
13. JT International а.д. Сента цигарете Winston XStyle LONG BLUE 20 ком. 330,00 330,00
14. JT International а.д. Сента цигарете Winston XStyle LONG SILVER 20 ком. 330,00 330,00
15. JT International а.д. Сента цигарете Winston XStyle Long Red 20 ком. 330,00 330,00
16. JT International а.д. Сента цигарете LD Club Long Blue 20 ком. 290,00 290,00
17. JT International а.д. Сента цигарете LD Club Long Silver 20 ком. 290,00 290,00
18. JT International а.д. Сента цигарете Winston XSpression Long 20 ком. 330,00 330,00
19. JT International а.д. Сента цигарете Camel Compact 100`s 20 ком. 320,00 320,00
20. JT International а.д. Сента цигарете Camel Compact 20 ком. 310,00 310,00

Овe малопродајнe ценe објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Директор,
Немања Пуцаревић, с.р.

Директор,
Миљан Кавеџић, с.р.
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У складу са чланом 68. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12  – усклађени износи, 69/12  – 

усклађени износи, 93/12, 8/13  – усклађени износи, 64/13  – усклађени износи, 108/13, 4/14  – усклађени износи, 79/14  – усклађени износи, 
5/15  – усклађени износи, 67/15  – усклађени износи, 5/16  – усклађени износи, 65/16  – усклађени износи, 8/17  – усклађени износи, 76/17 
 – усклађени износи, 18/18  – усклађени износи, 62/18  – усклађени износи, 95/18, 4/19  – усклађени износи, 91/19 и 91/20  – усклађени изно-
си) и чланом 40ђ Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05  – др. 
закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 6/12  – усклађени износи, 43/12  – одлука, 76/12  – одлука, 93/12, 119/12, 8/13  – усклађени 
износи, 47/13, 4/14  – усклађени износи, 68/14  – др. закон, 142/14, 4/15  – усклађени износи, 5/15  – усклађени износи, 55/15, 103/15, 5/16 
 – усклађени износи 108/16, 7/17  – усклађени износи, 18/18  – усклађени износи, 30/18, 4/19  – усклађени износи, 5/20  – усклађени износи, 
7/20  – усклађени износи, 78/20  – усклађени износи и 153/20), 

British American Tobacco Vranje a.д., Стефана Првовенчаног 209, Врање, објављује малопродајне цене дуванских прерађевина, које 
важе од 28. јануара 2022. године.

МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ

Ред. 
бр. Произвођач Врста дуванске прерађевине Марка дуванске прерађевине Паковање

Малопродајна цена (у динарима)
по  јед. мере (паклица) по паковању

1. BAT Vranje а.д. цигарета Pall Mall (Red) 20 ком. 320 320
2. BAT Vranje а.д. цигарета Pall Mall (Blue) 20 ком. 320 320
3. BAT Vranje а.д. цигарета Pall Mall (White) 20 ком. 320 320
4. BAT Vranje а.д. цигарета Pall Mall (Silver 4) 20 ком. 320 320
5. BAT Vranje а.д. цигарета Pall Mall (Superslims Blue) 20 ком. 320 320
6. BAT Vranje а.д. цигарета Pall Mall (Superslims Violet) 20 ком. 320 320
7. BAT Vranje а.д. цигарета Pall Mall (Black 100’s Extra Cut) 20 ком. 320 320
8. BAT Vranje а.д. цигарета Pall Mall (Blue 100’s Extra Cut) 20 ком. 320 320
9. BAT Vranje а.д. цигарета Pall Mall (Silver 100’s Extra Cut) 20 ком. 320 320
10. BAT Vranje а.д. цигарета Lucky Strike (Original Soft Cup) 20 ком. 330 330
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Ред. 
бр. Произвођач Врста дуванске прерађевине Марка дуванске прерађевине Паковање

Малопродајна цена (у динарима)
по  јед. мере (паклица) по паковању

11. BAT Vranje а.д. цигарета Lucky Strike (Original) 20 ком. 340 340
12. BAT Vranje a.d цигарета Lucky Strike (Wild) 20 ком. 340 340
13. BAT Vranje а.д. цигарета Lord Extra (100) 20 ком. 420 420
14. BAT Vranje а.д. цигарета Rothmans OF LONDON (Rich Blue) 20 ком. 310 310
15. BAT Vranje а.д. цигарета Rothmans OF LONDON (Blue) 20 ком. 310 310
16. BAT Vranje а.д. цигарета Rothmans OF LONDON (Rich Blue 100’s) 20 ком. 310 310
17. BAT Vranje а.д. цигарета Rothmans OF LONDON (Blue 100’s) 20 ком. 310 310
18. BAT Vranje а.д. цигарета Rothmans OF LONDON (Silver 100’s) 20 ком. 310 310
19. BAT Vranje а.д. цигарета Lucky Strike (Amber 100’s) 20 ком. 340 340
20. BAT Vranje а.д. цигарета Rothmans of London (Demi Blue) 20 ком. 290 290
21. BAT Vranje а.д. цигарета Pall Mall (Pocket Red) 20 ком. 300 300
22. BAT Vranje а.д. цигарета Pall Mall (Pocket Blue) 20 ком. 300 300
23. BAT Vranje а.д. цигарета Lucky Strike (Compact Amber) 20 ком. 320 320
24. BAT Vranje а.д. цигарета Lucky Strike (Authentic Red) 20 ком. 340 340
25. BAT Vranje а.д. цигарета Lucky Strike (Amber) 20 ком 340 340
26. BAT Vranje а.д. цигарета Lucky Strike (Compact Wild) 20 ком. 320 320
27. BAT Vranje а.д. цигарета Pall Mall (Longs Blue) 20 ком. 290 290
28. BAT Vranje а.д. цигарета Pall Mall (Longs Silver) 20 ком. 290 290
29. BAT Vranje а.д. цигарета Pall Mall (Longs Red) 20 ком. 290 290
30. BAT Vranje а.д. цигарета Rothmans of London (Silver) 20 ком. 310 310
31. BAT Vranje а.д. цигарета Lucky Strike (Original 100's) 20 ком. 340 340
32. BAT Vranje а.д. цигарета Lucky Strike (Upsized Amber) 20 ком. 320 320
33. BAT Vranje а.д. цигарета Lucky Strike (Upsized Silver) 20 ком. 320 320
34. BAT Vranje а.д. цигарета Pall Mall (Havana Nights) 20 ком. 300 300
35. BAT Vranje а.д. цигарета Pall Mall (Valencia Sunset) 20 ком. 300 300
36. BAT Vranje а.д. цигарета Kent (HD Futura) 20 ком. 420 420
37. BAT Vranje а.д. цигарета Kent (HD Neo) 20 ком. 420 420
38. BAT Vranje а.д. цигарета Kent (HD Infina) 20 ком. 420 420
39. BAT Vranje а.д. цигарета Dunhill Fine Cut (Swiss Blend) 20 ком. 420 420
40. BAT Vranje а.д. цигарета Dunhill Fine Cut (Master Blend) 20 ком. 420 420
41. BAT Vranje а.д. цигарета Dunhill Fine Cut (Blonde Blend) 20 ком. 420 420
42. BAT Vranje а.д. цигарета Dunhill (Evoque Green) 20 ком. 420 420
43. BAT Vranje а.д. цигарета Dunhill (Evoque Rose) 20 ком. 420 420
44. BAT Vranje а.д. цигарета Lucky Strike (Compact+ Amber) 20 ком. 320 320
45. BAT Vranje а.д. цигарета Lucky Strike (Compact+ Blue) 20 ком. 320 320
46. BAT Vranje а.д. цигарета Lucky Strike (Compact+ Red) 20 ком. 320 320
47. BAT Vranje а.д. цигарета Lucky Strike (Compact Blue) 20 ком. 320 320
48. BAT Vranje а.д. цигарета Lucky Strike (Supersonic) 20 ком. 330 330
49. BAT Vranje а.д. цигарета DRINA denifine 20 ком. 300 300

Овe малопродајнe ценe објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Председник,  
Милорад Крстикјески, с.р.
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У складу са чланом 68. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12  – усклађени износи, 69/12  – 

усклађени износи, 93/12, 8/13  – усклађени износи, 64/13  – усклађени износи, 108/13, 4/14  – усклађени износи, 79/14  – усклађени износи, 
5/15  – усклађени износи, 67/15  – усклађени износи и 5/16  – усклађени износи) и чланом 40ђ Закона о акцизама („Службени гласник РС”, 
бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05  – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 6/12  – ускла-
ђени дин. износи, 43/12  – одлука, 76/12  – одлука, 93/12, 119/12, 8/13  – усклађени дин. износи, 47/13, 4/14  – усклађени износи, 68/14  – др. 
закон, 142/14, 4/15  – усклађени износи, 5/15  – усклађени износи, 55/15, 103/15, 5/16  – усклађени дин. износи, 108/16, 7/17  –  усклађени 
дин. износи и 18/18  – усклађени дин. износи),

British American Tobacco Vranje a.д., Стефана Првовенчаног 209, Врање, објављује малопродајне цене дуванских прерађевина, које 
важе од 28. јануара 2022. године.

МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ

Ред. 
бр. Произвођач Врста дуванске прерађевине Марка дуванске прерађевине Паковање

Малопродајна цена (у динарима)
по  јед. мере (kg)

1. BAT Vranje a.д. резани дуван Pall Mall Red (rezani duvan) 1 kg 14.285,71
2. BAT Vranje a.д. резани дуван Pall Mall Blue (rezani duvan) 1 kg 14.285,71
3. BAT Vranje a.д. резани дуван Pall Mall Red (rezani duvan –- L) 1 kg 12.333,33
4. BAT Vranje a.д. резани дуван Pall Mall Blue (rezani duvan  – L) 1 kg 12.333,33

Овe малопродајнe ценe објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Председник Одбора директора, 
Милорад Крстикјески, с.р.
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У складу са чланом 68. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12  – усклађени износи, 69/12  – 
усклађени износи, 93/12, 8/13  – усклађени износи, 64/13  – усклађени износи, 108/13, 4/14  – усклађени износи, 79/14  – усклађени износи, 
5/15  – усклађени износи, 67/15  – усклађени износи и 5/16  – усклађени износи) и чланом 40ђ Закона о акцизама („Службени гласник РС”, 
бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05  – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 6/12  – ускла-
ђени дин. износи, 43/12  – одлука, 76/12  – одлука, 93/12, 119/12, 8/13  – усклађени дин. износи, 47/13, 4/14  – усклађени износи, 68/14  – др. 
закон, 142/14, 4/15  – усклађени износи, 5/15  – усклађени износи, 55/15, 103/15, 5/16  – усклађени дин. износи, 108/16, 7/17  – усклађени 
дин. износи и 18/18  – усклађени динарски износи),

British American Tobacco SEE д.o.o., Булевар Милутина Миланковића 1ж, Београд, објављује малопродајне цене дуванских прерађе-
вина, које важе од 28. јануара 2022. године.

МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ

Ред. 
бр. Увозник Врста дуванске прерађевине Марка дуванске прерађевине Паковање

Малопродајна цена (у динарима)
по јед. мере (kg)

1. BAT SEE д.o.o резани дуван Lucky Strike Original Red (rezani duvan) 1 kg 14.000,00

Ову малопродајну цену објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Директор,

Милорад Крстикјески, с.р.
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У складу са чланом 68. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12  – усклађени износи, 69/12  – 

усклађени износи, 93/12, 8/13  – усклађени износи, 64/13  – усклађени износи, 108/13, 4/14  – усклађени износи, 79/14  – усклађени износи, 
5/15  – усклађени износи, 67/15  – усклађени износи, 5/16  – усклађени износи, 65/16  – усклађени износи, 8/17  – усклађени износи, 76/17 
 – усклађени износи, 18/18  – усклађени износи, 62/18  – усклађени износи, 95/18, 4/19  – усклађени износи, 91/19 и 91/20  – усклађени изно-
си) и чланом 40ђ Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05  – др. 
закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 6/12  – усклађени износи, 43/12  – одлука, 76/12  – одлука, 93/12, 119/12, 8/13  – усклађени 
износи, 47/13, 4/14  – усклађени износи, 68/14  – др. закон, 142/14, 4/15  – усклађени износи, 5/15  – усклађени износи, 55/15, 103/15, 5/16 
 – усклађени износи 108/16, 7/17  – усклађени износи, 18/18  – усклађени износи, 30/18, 4/19  – усклађени износи, 5/20  – усклађени износи, 
7/20  – усклађени износи, 78/20  – усклађени износи и 153/20),

British American Tobacco SEE д.o.o., Булевар Милутина Миланковића 1ж, Београд, објављује малопродајне цене дуванских прерађе-
вина, које важе од 28. јануара 2022. године.

МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ

Ред. 
бр. Увозник Врста дуванске прерађевине Марка дуванске прерађевине Јединица 

мере

Малопродајна цена у динарима 
по јединици мере (килограм 

дуванске смесе)
1. BAT SEE д.o.o. несагоревајући дуван NEO sticks (Tobacco Bright) 1 kg 45.588,24
2. BAT SEE д.o.o. несагоревајући дуван NEO sticks (Tobacco Dark) 1 kg 45.588,24
3. BAT SEE д.o.o. несагоревајући дуван NEO sticks (Click Red) 1 kg 45.588,24
4. BAT SEE д.o.o. несагоревајући дуван NEO sticks (Click Violet) 1 kg 45.588,24
5. BAT SEE д.o.o. несагоревајући дуван NEO sticks (Click Green) Demi 1 kg 45.588,24
6. BAT SEE д.o.o. несагоревајући дуван NEO sticks (Tobacco Bright, S) 1 kg 46.969,70
7. BAT SEE д.o.o. несагоревајући дуван NEO sticks (Tobacco Dark, S) 1 kg 46.969,70
8. BAT SEE д.o.o. несагоревајући дуван NEO sticks (Click Red, S) 1 kg 46.969,70
9. BAT SEE д.o.o. несагоревајући дуван NEO sticks (Click Violet, S) 1 kg 46.969,70
10. BAT SEE д.o.o. несагоревајући дуван NEO sticks (Click Green, S) 1 kg 46.969,70

Овe малопродајнe ценe објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Директор,

Милорад Крстикјески, с.р.
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У складу са чланом 68. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12  – усклађени износи, 69/12  – 

усклађени износи, 93/12, 8/13  – усклађени износи, 64/13  – усклађени износи, 108/13, 4/14  – усклађени износи, 79/14  – усклађени износи, 
5/15  – усклађени износи, 67/15  – усклађени износи, 5/16  – усклађени износи, 65/16  – усклађени износи, 8/17  – усклађени износи, 76/17 
 – усклађени износи, 18/18  – усклађени износи, 62/18  – усклађени износи, 95/18, 4/19  – усклађени износи, 91/19 и 91/20  – усклађени изно-
си) и чланом 40ђ Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05  – др. 
закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 6/12  – усклађени износи, 43/12  – одлука, 76/12  – одлука, 93/12, 119/12, 8/13  – усклађени 
износи, 47/13, 4/14  – усклађени износи, 68/14  – др. закон, 142/14, 4/15  – усклађени износи, 5/15  – усклађени износи, 55/15, 103/15, 5/16  – 
усклађени износи, 108/16, 7/17  – усклађени износи, 18/18  – усклађени износи, 30/18, 4/19  – усклађени износи, 5/20  – усклађени износи, 
7/20  – усклађени износи, 78/20  – усклађени износи и 153/20), 

British American Tobacco SEE д.o.o., Булевар Милутина Миланковића 1ж, Београд, објављује малопродајне цене дуванских прерађе-
вина, које важе од 28. јануара 2022. године.

МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ

Ред. 
бр. Увозник Врста дуванске прерађевине Марка дуванске прерађевине Паковање

Малопродајна цена (у динарима)
по  јед. мере (паклица) по паковању

1. BAT SEE д.о.о. цигарета Lucky Strike (Upsized Amber) 20 ком. 320 320
2. BAT SEE д.о.о. цигарета Lucky Strike (Upsized Silver) 20 ком. 320 320
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Ред. 
бр. Увозник Врста дуванске прерађевине Марка дуванске прерађевине Паковање

Малопродајна цена (у динарима)
по  јед. мере (паклица) по паковању

3. BAT SEE д.о.о. цигарета Ronhill (slims azure) 20 ком. 340 340
4. BAT SEE д.о.о. цигарета Ronhill (slims velvet) 20 ком. 340 340
5. BAT SEE д.о.о. цигарета Rothmans OF LONDON (Slims Blue) 20 ком. 310 310
6. BAT SEE д.о.о. цигарета Rothmans OF LONDON (Slims Silver) 20 ком. 310 310
7. BAT SEE д.о.о. цигарета Dunhill Fine Cut (Swiss Blend) 20 ком. 420 420
8. BAT SEE д.о.о. цигарета Dunhill Fine Cut (Master Blend) 20 ком. 420 420
9. BAT SEE д.о.о. цигарета Dunhill Fine Cut (Blonde Blend) 20 ком. 420 420

10. BAT SEE д.о.о. цигарета DRINA denifine 20 ком. 300 300
11. BAT SEE д.о.о. цигарета DRINA denifine (tvrdo pakovanje) 20 ком. 310 310
12. BAT SEE д.о.о. цигарета Rothmans of London (Blue 23s) 23 ком. 320 320
13. BAT SEE д.о.о. цигарета Rothmans of London (Rich Blue 23s) 23 ком. 320 320
14. BAT SEE д.о.о. цигарета Dunhill Essence Blue 20 ком. 350 350
15. BAT SEE д.о.о. цигарета Dunhill Essence Bronze 20 ком. 350 350

Овe малопродајнe ценe објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Директор,
Милорад Крстикјески, с.р.
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У складу са чланом 68. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12, 69/12, 93/12, 8/13, 64/13, 

108/13, 4/14, 79/14, 5/15, 65/16, 8/17, 18/18, 62/18, 95/18 и 4/19) и Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 
43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05  – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 6/12, 43/12, 76/12, 93/12, 119/12, 8/13, 
47/13, 4/14 , 68/14, 142/14, 4/15, 5/15, 55/15, 103/15, 5/16, 108/16, 7/17, 18/18, 30/18 и 4/19),

„Mercata VT” d.o.o. објављује малопродајне цене дуванских прерађевина које важе од 24. јануара 2022. године.

МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ

Рeдни 
број Увозник Марка дуванске прерађевине Врста дуванске прерађевине Јединица 

мере

Малопродајна цена 
 (у динарима)  

по јединици мере
1. MERCATA VT д.о.о. Нови Сад GEORGE KARELIAS & SONS HRT резани дуван 1 kg 14.000,00
2. MERCATA VT д.о.о. Нови Сад GEORGE KARELIAS & SONS CREME HRT резани дуван 1 kg 14.000,00
3. MERCATA VT д.о.о. Нови Сад GEORGE KARELIAS & SONS DARK BLUE HRT резани дуван 1 kg 14.000,00
4. MERCATA VT д.о.о. Нови Сад PUEBLO резани дуван 1 kg 13.333,33
5. MERCATA VT д.о.о. Нови Сад Pueblo Blue резани дуван 1 kg 13.333,33
6. MERCATA VT д.о.о. Нови Сад RED BULL ZWARE резани дуван 1 kg 11.750,00
7. MERCATA VT д.о.о. Нови Сад Red Bull Halfzware Shag резани дуван 1 kg 11.750,00

Ове малопродајне цене објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Директор,
Саша Глушац, с.р.
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У складу са чланом 68. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12, 69/12, 93/12, 8/13, 64/13, 

108/13, 4/14, 79/14, 5/15, 65/16, 8/17, 18/18, 62/18, 95/18 и 4/19) и Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 
43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05  – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 6/12, 43/12, 76/12, 93/12, 119/12, 8/13, 
47/13, 4/14, 68/14, 142/14, 4/15, 5/15, 55/15, 103/15, 5/16, 108/16, 7/17, 18/18, 30/18 и 4/19),

„Mercata VT” d.o.o. објављује малопродајне цене дуванских прерађевина које важе од 24. јануара 2022. године.

МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ

Рeдни 
број Увозник Марка дуванске прерађевине Врста дуванске прерађевине Јединица 

мере

Малопродајна цена 
(у динарима) 

по јединици мере

1. MERCATA VT д.о.о. Нови Сад GEORGE KARELIAS AND SONS EXCELLENCE цигарете 1 паклица 
(20 ком.циг.) 530,00

2. MERCATA VT д.о.о. Нови Сад George Karelias and Sons цигарете 1 паклица 
(20 ком.циг.) 380,00

3. MERCATA VT д.о.о. Нови Сад GEORGE KARELIAS AND SONS VIRGINIA 
FILTERS цигарете 1 паклица 

(20 ком.циг.) 380,00

4. MERCATA VT д.о.о. Нови Сад KARELIA SLIMS цигарете 1 паклица 
(20 ком.циг.) 340,00

5. MERCATA VT д.о.о. Нови Сад KARELIA SLIMS (BLUE) цигарете 1 паклица 
(20 ком.циг.) 340,00

6. MERCATA VT д.о.о. Нови Сад KARELIA SLIMS (CREME COLOR) цигарете 1 паклица 
(20 ком.циг.) 340,00
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Рeдни 
број Увозник Марка дуванске прерађевине Врста дуванске прерађевине Јединица 

мере

Малопродајна цена 
(у динарима) 

по јединици мере

7. MERCATA VT д.о.о. Нови Сад KARELIA SLIMS MENTHOL цигарете 1 паклица 
(20 ком.циг.) 340,00

8. MERCATA VT д.о.о. Нови Сад Karelia Red 100s цигарете 1 паклица
(20 ком.циг.) 290,00

9. MERCATA VT д.о.о. Нови Сад Karelia Blue 100s цигарете 1 паклица 
(20 ком.циг.) 290,00

10. MERCATA VT д.о.о. Нови Сад KARELIA YELLOW 100'S цигарете 1 паклица 
(20 ком.циг.) 290,00

11. MERCATA VT д.о.о. Нови Сад Omé цигарете 1 паклица 
(20 ком.циг.) 320,00

12. MERCATA VT д.о.о. Нови Сад Omé (yellow) цигарете 1 паклица 
(20 ком.циг.) 320,00

13. MERCATA VT д.о.о. Нови Сад Omé Green Wide цигарете 1 паклица 
(20 ком.циг.) 320,00

14. MERCATA VT д.о.о. Нови Сад Omé White Wide цигарете 1 паклица 
(20 ком.циг.) 320,00

Ове малопродајне цене објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Директор,
Саша Глушац, с.р.

260
У складу са чланом 68. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12, 69/12, 93/12, 8/13, 64/13,108/13, 

4/14, 79/14, 5/15, 65/16, 8/17, 18/18, 62/18, 95/18 и 4/19) и Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 
43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05  – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 6/12, 43/12, 76/12, 93/12, 119/12, 8/13, 47/13, 4/14, 
68/14, 142/14, 4/15, 5/15, 55/15, 103/15, 5/16, 108/16, 7/17, 18/18, 30/18 и 4/19),

„Mercata VT” д.о.о. објављује малопродајне цене дуванских прерађевина које важе од наредног дана од дана објављивања у „Слу-
жбеном гласнику Републике Србије”.

МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ

Рeдни 
број Увозник Марка дуванске прерађевине Врста дуванске прерађевине Јединица 

мере

Малопродајна цена 
(у динарима) 

по јединици мере
1. MERCATA VT д.о.о. Нови Сад WTF BIG'N TIPSY CRAY цигарилоси 1 ком. 80,00
2. MERCATA VT д.о.о. Нови Сад WTF BIG'N TIPSY LIT цигарилоси 1 ком. 80,00
3. MERCATA VT д.о.о. Нови Сад WTF BIG'N TIPSY SHEEESH цигарилоси 1 ком. 80,00
4. MERCATA VT д.о.о. Нови Сад WTF BIG'N TIPSY SQUAD цигарилоси 1 ком. 80,00

Ове малопродајне цене објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Директор,
Саша Глушац, с.р.




