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На основу члана 45. 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 и 44/14),
Влада доноси

С Т РАТ Е Г И Ј У
за смањење преоптерећености смештајних капацитета
у заводима за извршење кривичних санкција
у Републици Србији до 2020. године
I. УВОД
1. Разлози за доношење Стратегије
Број лица лишених слободе (задржаних у преткривичном по
ступку, притворених током кривичног поступка, осуђених на ка
зну затвора због извршења кривичног дела или прекршаја и лица
према којима су изречене мере безбедности повезане са лишењем
слободе) повећава се из годинe у годину у целом свету. Према по
дацима са Светске листе затворске популације за 2013. годину,
број лица лишених слободе је износио 10,2 милиона, а стопа за
тварања 144. Повећање стопе затварања прати раст светске попу
лације (стопа затварања је порасла за 25–30%, али је и раст светске
популације износио више од 20%). Ситуација у Републици Срби
ји је 1. јануара 2015. године сасвим одговарала светском просеку:
број лица лишених слободе је износио 10.288, а стопа затварања је
144,6, што је значајно побољшање у односу на раније стање. Пре
ма извештају Савета Европе за 2012. годину, 1. септембра 2010.
године, Република Србија се нашла међу државама у којима по
стоји бројна затворска популација (стопа затварања је била 153,2),
а поред тога је заузела прво место међу чланицама Савета Европе
са великом густином насељености у затворима од 172,3. Каснији
статистички показатељи, према стању на дан 1. септембра 2012.
године показали су незнатне промене у стопи затварања (153,4) и
недовољно, опадање густине насељености (159,3). Број лица ли
шених слободе је 1. јануара 2015. године износио 10.288, а укупни
смештајни капацитети су 9.340 места, па је густина насељености
била 110,1 што представља значајно побољшање у односу на ра
није стање. Пренасељеност се своди у прихватљиве оквире, нај
више захваљујући смањењу броја притворених лица и примени
алтернативних санкција и мера, али се и даље уочава проблем ве
ликог броја осуђених лица на казну затвора и пренасељеност у за
твореним одељењима завода за извршење кривичних санкција (у
даљем тексту: завод).
Смањење преоптерећености које се бележи према статистич
ким показатељима свакако је резултат спроведених мера и зада
така предвиђених Стратегијом за смањење преоптерећености сме
штајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција у
Републици Србији у периоду од 2010. до 2015. године („Службени
гласник РС”, бр. 53/10 и 65/11) и Акционим планом за спровође
ње те стратегије. Стратегијом за смањење преоптерећености сме
штајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција
у Републици Србији у периоду од 2010. до 2015. године (у даљем
тексту: Стратегија за период од 2010. до 2015. године) и Акционим
планом за њено спровођење били су постављени краткорочни,
средњерочни и дугорочни циљеви, разрађени на конкретне задат
ке, чијим је остварењем требало постићи смањење преоптереће
ности смештајних капацитета у заводима. Стратегија за период од
2010. до 2015. године остваривала се са циљевима развоја система
извршења кривичних санкција, који су постављени у Стратегији
развоја система извршења кривичних санкција у Републици Срби
ји до 2020. године.
Како су показала искуства из ранијих година, праћење кре
тања броја лица лишених слободе, промена у структури тих лица
и правовремено реаговање на спречавање пренасељености у за
водима мора бити сталан задатак Управе за извршење кривичних
санкција (у даљем тексту: Управа), што је и у складу са обавезама

које је Република Србија прихватила као чланица Савета Европе и
услов за делотворно функционисање система извршења кривичних
санкција, а тиме и за остварење заштитне функције кривичног за
конодавства уз поштовање људских права лица лишених слободе.
2. Основни циљ Стратегије
Циљ Стратегије за смањење преоптерећености смештајних
капацитета у заводима за извршење кривичних санкција у Репу
блици Србији до 2020. године (у даљем тексту: Стратегија) јесте
да се смањи густина насељености у заводима и број лица лише
них слободе одржи на нивоу који омогућава извршење кривичних
санкција у условима који одговарају међународним стандардима,
остваривање права лица лишених слободе у складу са законом и
спровођење индивидуализованих програма третмана, како би се
остварила сврха кажњавања и постигла успешна реинтеграцијa
осуђених лица.
3. Стратешке области
Основни принцип у изради Стратегије јесте да се иденти
фикују области у којима је неопходно спровести активности. На
основу резултата испуњености циљева Стратегије за период од
2010. до 2015. године, идентификоване су следеће области у ко
јима је неопходно интервенисати, како би се реализовао циљ ове
стратегије:
1) спровођење мере за обезбеђење присуства окривљеног;
2) ефикасније спровођење програма поступања у циљу на
предовања у третману;
3) даљи развој система алтернативних санкција и мера и по
вереничке службе;
4) условни отпуст;
5) повећање смештајних капацитета и побољшање услова у
заводима.
4. Повезаност са Стратегијом развоја система извршења
кривичних санкција у Републици Србији до 2020. године
Израдом Стратегије развоја система извршења кривичних
санкција у Републици Србији до 2020. године („Службени гласник
РС”, број 114/13), Управа се опредељује за даљи развој система у
циљу заштите друштва од криминалитета континуир аним побољ
шањем услова у којима се санкције извршавају уз примену савре
мених достигнућа у третману осуђених у сврху њихове успешне
реинтеграције у друштвену заједницу и смањења стопе поврата.
Овом стратегијом дефинисани су главни изазови у раду
Управе до 2020. године и одређене су приоритетне активности у 12
области развоја система извршења кривичних санкција. Значајан
сегмент Стратегије развоја система извршења кривичних санкција
у Републици Србији до 2020. године, односи се на анализу тренут
ног стања у заводима у погледу услова извршења казне затвора и
пренасељености, као и на предлагање краткорочних, средњероч
них и дугорочних активности у циљу решавања овог проблема. На
основу резултата ове анализе и анализе кретања броја лица лише
них слободе до половине 2015. године, у новој стратегији детаљно
су разрађене активности, чије спровођење ће допринети да Управа
достигне европске стандарде у погледу услова смештаја у заводи
ма и остваривањe циља ове стратегије.
II. РЕЗУЛТАТИ СПРОВОЂЕЊА СТРАТЕГИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД
2010. ДО 2015. ГОДИНЕ И АНАЛИЗА ТРЕНУТНЕ СИТУАЦИЈЕ
1. Преглед измена нормативног оквира
Током реализације Стратегије за период од 2010. до 2015. го
дине, усвојене су измене кривичног законодавства како би се под
стакле промене казнене политике, смањење броја осуђених лица
на казне затвора као и притворених лица и ефикасност извршења
кривичних санкција. Реформе кривичног законодавства обухвати
ле су како материјално кривично право, тако и процесно и извр
шно право.
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У периоду од 2010. до 2015. године Кривични законик („Слу
жбени гласник РС”, бр. 85/05, 88/05 – исправка, 107/05 – исправка,
72/09, 111/09, 121/12, 104/13 и 108/14) мењан је три пута. Измена
ма и допунама Кривичног законика из 2013. и 2014. године, поред
осталог, мењани су и законски описи постојећих кривичних дела
и уведена су нека нова. Изменама и допунама из 2012. године су,
између осталог, у складу са смерницама Стратегије за период од
2010. до 2015. године унапређена законска решења у погледу на
чина извршења казне затвора до једне године у просторијама у ко
јима осуђени станује и условног отпуста.
Закоником о кривичном поступку („Службени гласник РС”,
бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 и 55/14), заснованом на кон
цепту тужилачке истраге, делимично су постигнути циљеви у
складу са Стратегијом за период од 2010. до 2015. године. Повећан
је број мера које представљају алтернативу притвору и проширена
је могућност закључења споразума јавног тужиоца са окривљеним
о признању кривичног дела – тај институт којим се постиже изри
цање блаже казне сада се може применити на сва кривична дела за
која се суди с обзиром на висину прописане казне.
Најважније реформе које су омогућиле остварење циљева
Стратегије за период од 2010. до 2015. године предузете су у обла
сти извршења кривичних санкција. Нормативни оквир за изврше
ње кривичних санкција сада чине три закона: Закон о извршењу
кривичних санкција („Службени гласник РС”, број 55/14), Закон о
извршењу ванзаводских санкција и мера („Службени гласник РС”,
број 55/14) који су донети 2014. године и раније усвојени Закон о
извршењу казне затвора за кривична дела организованог кримина
ла („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 101/10). Према Закону о
извршењу кривичних санкција у систем извршења, поред Управе
и стварно и месно надлежног суда, укључује се и судија за извр
шење кривичних санкција који је задужен да штити права притво
реника, осуђеника, лица којем је изречена мера безбедности оба
везног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи,
обавезног лечења наркомана или обавезног лечења алкохоличара
када се спроводи у заводу, као и да надзире законитост у поступ
ку извршења кривичних санкција и да се стара о равноправности

и једнакости тих лица пред законом. Извршење тзв. алтернатив
них кривичних санкција и мера регулисано је Законом о изврше
њу ванзаводских санкција и мера. Тим законом је уређен статус
и надлежност повереника задужених за извршење ванзаводских
санкција и мера.
С обзиром да је проблем пренасељености највећи у заводи
ма за извршење кривичних санкција затвореног типа, у складу са
Стратегијом развоја система извршења кривичних санкција у Ре
публици Србији до 2020. године, донет је Правилник о упућива
њу осуђених, прекршајно кажњених и притворених лица у заводе
за извршење кривичних санкција („Службени гласник РС”, број
31/15), како би се боље територијално прерасподелио упућивање
на извршење казне затвора. Такође, донет је и нови Правилник о
третману, програму поступања, разврставању и накнадном развр
ставању осуђених лица („Службени гласник РС”, број 66/15), како
би се омогућило ефикасније разврставање осуђеника из затворе
ног одељења у полуотворено, односно касније у отворено одеље
ње завода.
Доношењем новог Закона о прекршајима („Службени гла
сник РС”, бр. 65/13 и 13/16), уведен је прекршајни налог и пове
ћана ефикасност наплате новчаних казни и смањена потреба да се
ненаплаћене новчане казне замењују казном затвора.
Извршеним изменама и допунама кривичног законодавства у
протеклом периоду створени су услови за ефикасније извршење
кривичних санкција и развоја система алтернативних санкција. У
наредном периоду биће неопх одно наставити са изменама кривич
ног законодавства како би се обезбедио правни оквир за спровође
ње ове стратегије.
2. Анализа стања у заводима у периоду
од 2010. до 2015. године
Током спровођења Стратегије за период од 2010. до 2015.
године, број лица лишених слободе у заводима је постепено сма
њиван и последњих година задржава се на сличном нивоу, што је
приказано у Табели 1:

Лишени слободе

31.12.2010.

31.12.2011.

31.12.2012.

31.12.2013.

31.12.2014.

31.12.2015.

Осуђени

7.167

7.322

6.952

7.330

7.737

7.670

Мере безбедности

242

208

232

213

387*

425

Притворени

3.332

3.109

2.532

1.894

1.593

1.539

Малолетнички затвор

36

29

22

24

14

17

Васпитна мера

213

218

210

215

228

194

Прекршајно кажњени
УКУПНО

221
11.211

208
11.094

278
10.226

355
10.031

329
10.288

219
10.064

Табела 1. Број лица лишених слободе и структура затворске популације по врстама санкције
(*Напомена: број лица на извршењу мера безбедности, на дан 31. децембра 2014. године, је повећан у односу на претходне године
због промене статистичке методологије која се користила у претходном периоду. До тада се одређени број лица на извршавању мере
безбедности којима је изречена и казна затвора сврставао у категорију „осуђени”).
Одржавању броја лица лишених слободе на нивоу од око
10.200 годишње током 2013, 2014. и 2015. године, значајно је до
принело учесталије изрицање алтернативних санкција и мера, као
и доношење Закона о амнестији из 2012. године („Службени гла
сник РС”, број 107/12).
Број извршених алтернативних санкција и мера постепено
расте што је приказано у Табели 2:
Врста алтернативне санкције и мере 2010.

2011.

2012. 2013. 2014. 2015.

Рад у јавном интересу

18

99

209

253

351

368

Условна осуда са заштитним надзором

3

4

12

14

7

7

Кућни затвор са или без електронског
надзора

0

88

678

725

Кућни притвор са или без електрон
ског надзора
Укупно

0

4

20

21

195

919

44

1.069 1.214
139

178

1.036 1.568 1.767

Табела 2. Број извршених алтернативних санкција у периоду
од 2010. до 2015. године
Утицај на смањење броја лица лишених слободе имало је до
ношење Закона о амнестији. На основу Закона о амнестији крајем

2012. године отпуштено је са издржавања казне 1.228 лица, а 2013.
– 1.221 лице. Применом Закона о амнестији 2014. године, отпу
штено је 282, а током 2015. године 49 осуђених лица. Значајно је
да се број лица лишених слободе одржава на приближно истом ни
воу од краја 2012. године, просечно износи око 10.200 лица лише
них слободе, иако се ефекти амнестије смањују.
У периоду од 2012. до 2015. године бележи се стално увећа
ње броја условно отпуштених са извршења казне затвора. Према
подацима Управе у 2012. години условно је отпуштено 600 лица
(8,14% од укупно отпуштених са извршења казне затвора те годи
не), док је 2015. године, условно отпуштено 1.581 осуђено лице,
што чини 26,4% од укупног броја отпуштених лица са издржавања
казне затвора.
Такође, током спровођења Стратегије за период од 2010. до
2015. године, учешће притворених у укупном броју лица лишених
слободе знатно је смањено. Половином 2010. године број притво
рених је достигао 30% од укупног броја лица лишених слободе.
Међутим, од 2012. године, број притворених лица се на годи
шњем нивоу смањује на 24,7%, а тај тренд се наставио и касни
јих година. У 2013. години износио је 18,5%, крајем 2014. године
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забележено је даље смањење на 15,49%, а крајем 2015. године се
смањује на 15,29%. Овом смањењу броја притворених лица до
принело је и стварање услова за одређивање мере кућног притво
ра, која се примењује од 2011. године.
Током спровођења Стратегије за период од 2010. до 2015. годи
не примећен је тренд повећања броја осуђених лица, која чине најве
ћи део затворске популације. Према подацима Управе, 31. децембра
2015. године, број лица лишених слободе који се налазе у систему
извршења кривичних санкција износио је 10.064. За разлику од бро
ја притворених, који се смањује, број осуђених се у међувремену
увећао за 348 лица, у поређењу са стањем од 31. децембра 2011. го
дине, када се у заводима налазило укупно 7.322 осуђених лица.
На основу свега наведеног, може се закључити да су следећи
разлози довели до повећања броја осуђених лица:
– Веће учешће казне затвора у укупном броју изречених кри
вичних санкција, па тако 2010. године износи 27,2%, 2011. године
износи 26,7%, док 2012. године њихово учешће достиже 32,6%,
2013. године, 34%, а 2014. године, 36,82% (према подацима Репу
бличког завода за статистику);
– Повећање броја пресуда донетих на основу споразума о
признању кривичног дела и самим тим ефикасније спровођење
кривичних поступака;
– Укидање могућности промене начина извршења изречене
казне затвора до једне године, након правноснажности пресуде,
у извршење казне у просторијама у којима осуђени станује (тзв.
кућни затвор);
– Забрана ублажавања казне затвора испод законом пропи
саног минимума за поједина кривична дела (углавном за дела
са елементима насиља, кривично дело неовлашћена производња
и стављање у промет опојних дрога и за учиниоце који су раније
осуђивани за истоврсно кривично дело).
III. СТРАТЕШКЕ ОБЛАСТИ
1. Спровођење мера за обезбеђење присуства окривљеног
Досадашњи резултати:
У Стратегији за период од 2010. до 2015. године, као један од
основних разлога за велики број мера притвора наведена је велика
учесталост њиховог одређивања и ретко одређивање других мање
рестриктивних видова обезбеђења присуства окривљеног као што
су јемство и забрана напуштања стана. Број притворених лица је
са 3.332 колико их је било крајем 2010. године, пао на 1.539 колико
их је било на крају 2015. године. Разлози су који су довели до тога
да се преполови број притворених су разноврсни и само делом су
везани за примену Стратегије за период од 2010. до 2015. године.
Основано се може претпоставити да су у посматраном периоду,
високи и учестали износи које је Република Србија била обавезана
да исплати лицима неосновано лишеним слободе, допринели да
судови одређују меру притвора врло рестриктивно и само у изу
зетним случајевима. С друге стране, позитиван утицај на смањење
броја притворених имале су и неке од мера које предвиђа Страте
гија за период од 2010. до 2015. године.
Доношењем Законика о кривичном поступку који је почео да
се примењује у свим судским поступцима од 1. октобра 2013. го
дине створени су почетни услови да се јемство, као блажа мера за
обезбеђење присуства окривљеног, може одредити уместо притво
ра и то због околности које указују на опасност од бекства и због
узнемирења јавности (што су два од четири законска основа за од
ређивање притвора). Јемство се може одредити на почетку кривич
ног поступка када окривљени уз јемство остаје на слободи или се
притворени под условом накнадно датог јемства пушта на слободу.
У Законику о кривичном поступку, некадашња мера забране
напуштања стана или места боравишта је раздвојена у три разли
чите мере за обезбеђење присуства и јасно су прецизирани услови
за одређивање сваке поједине мере, начин одређивања и назначени
надлежни органи (повереник, односно полиција) који надзиру из
вршење мере.
Закон о извршењу ванзаводских санкција и мера детаљно ре
гулише надлежност повереника и начин извршења мере забране
напуштања стана уз електронски надзор. Законски основ и адекват
на легислатива утицале су да судије чешће изричу ову меру. Рас
положива електронска опрема и правовремена обука повереника
и референата задужених за инсталирање и праћење електронског
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надзора постепено су доприносили учесталијој примени ове мере.
Према подацима Управе током 2011. године, извршено је четири
мерe надзирања поштовања забране напуштања стана, а у 2012. го
дини je извршено 20. По ступању на снагу Законика о кривичном
поступку овај број се удвостручио и у 2013. години, када су извр
шене 44 мере. Позитиван тренд настављен је и у 2014. години када
је извршено 139, а у 2015. години извршено је 178 мера забрана
напуштања стана са и без примене електронског надзора.
Главни изазови:
У пројектованом периоду, највећи изазов ће свакако бити за
државање броја притворених лица на постојећем нивоу. Такође,
осим одржавања броја притворених лица, важно је и да мера при
твора траје што је могуће краће. С обзиром на постојање адекват
ног нормативног оквира за примену алтернативних мера и опера
тивне повереничке службе, као и уз претпоставку да неће доћи до
изузетних околности које би резултирале у наглом и великом пора
сту броја притворених лица, може се очекивати да ће се овај број
одржати у прихватљивим границама.
Приоритетне активности:
– Интензивирати стручно усавршавање судија како би меру
притвора изузетно користили, док би остале мере за обезбеђење
присуства окривљеног биле чешће одређиване, пре свега јемство и
забранa напуштања боравишта, односно стана;
– Повећати број повереника и рефераната за инсталирање и
контролу уређаја за електронски надзор окривљених;
– Повећати број уређаја за електронски надзор окривљених.
2. Ефикасније спровођење програма поступања у циљу
напредовања у третману осуђених
Досадашњи резултати:
Методе рада са осуђеним лицима се унапређују и Управа на
стоји да организује обуке за примену специјализованих програ
ма поступања. У сарадњи са Мисијом Организације за европску
безбедност и сарадњу (у даљем тексту: ОЕБС) омогућена је обука
једног броја службеника третмана у примени когнитивно-бихејви
оралне терапије у раду са осуђеним лицима. У складу са могућ
ностима, у већини завода се спроводе различити специјализовани
програми за ненасилно решавање конфликата током издржавања
казне, програм унапређења васпитне компетенције породице, пси
хосоцијални третман за зависнике од дрога и слично. Примена
специјализованих програма је један од предуслова да се индиви
дуални програми поступања осуђених лица учине адекватнијим,
а самим тим и ефикаснијим. Ово је веома значајно за унапређење
накнадног разврставања осуђених лица, што је битно и са аспекта
смањења броја лица у затвореним одељењима где је највећа пре
насељеност, као лакше и боље реинтеграције осуђених лица на
кон изласка са издржавања казне, што би утицало на смањење по
врата. Објављен је Правилник о третману, програму поступања,
разврставању и накнадном разврставању осуђених лица у коме су
дати и прилагођени Упитници за процену ризика осуђених лица на
казне затвора до три године и преко три године. Такође, израђена
је и нова Директива о начину рада службеника третмана у заво
дима, процедурама у раду и изгледу и садржају докумената током
утврђивања, спровођења и измене програма поступања. Овим ће
се постићи ефикаснија примена индивидуализованих програма
третмана осуђених лица, успешније напредовање у третману, од
носно прелазак из затворених у полуотворена одељења завода.
Управа је успешно реализовала пројекат Подршка стручном
образовању и обуци у затворима, кроз који је стечено знање и иску
ство, како на најцелисходнији начин систематски организовати обуку
и дошколовавање осуђених лица. Кроз процес образовања осуђени се
припремају за излазак са издржавања казне, али и усвајају конструк
тивне и пожељне облике понашања. Унапређење у третману осуђе
них лица се огледа и кроз све учесталију сарадњу са невладиним сек
тором, многи пројекти који се реализују у заводима дају позитивне
ефекте. Са циљем да се ова пракса интензивира Управа је потписала
споразуме о сарадњи са организацијама цивилног друштва.
Главни изазови:
У претходној Стратегији за период од 2010. до 2015. године,
није наглашен значај унапређења метода рада у служби за трет
ман, што је и оправдано имајући у виду да је та Стратегија била
усмерена на смањење кратких казни затвора и смањење преопте
рећености укупних капацитета завода.
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Напредовање у третману осуђених лица је главни предуслов
за смањење пренасељености у затвореним одељењима завода где је
пренасељеност и највећа. Имајући то у виду, главни изазов у пројек
тованом периоду је увођење програма који би утицали на напредо
вање у третману, односно прелазак из затворених одељења у полуо
творена, односно отворена. Основни предуслов је смањење ризика
који се постиже постојањем већег броја специјализованих програма
којима се директно утиче на узроке вршења кривичних дела. Та
кође, увођење оваквих индивидуализованих програма, уз увођење
програма припреме за отпуст, утицаће се и на смањење поврата.
Приоритетне активности:
– Неопходно је запослити већи број службеника третмана,
што је главни предуслов да се стручни рад подигне на виши ниво;
– Континуирано спроводити обуке службеника третмана са
акцентом на одређивању индивидуалних циљева, преиспитивању
и измени програма поступања и примени специјализованих про
грама;
– Израда и увођење специјализованих програма третмана;
– Даље унапређење сарадње службе третмана и поверенич
ких канцеларија, у циљу боље социјалне реинтеграције и пружања
подршке осуђеним лицима након изласка са издржавања казне.
3. Даљи развој система алтернативних санкција и мера
и повереничке службе
Досадашњи резултати:
У септембру месецу 2014. године почео је да се примењује
Закон о извршењу ванзаводских санкција и мера, којим је регули
сан статус и надлежност повереникa. Надлежност повереника је
веома широко постављена, тако да обухвата различите активности
које се протежу од преткривичног поступка, преко праћења извр
шења процесних мера и извршења ванзаводских санкција и наста
вљају и по пуштању осуђеног из завода (током условног отпуста
или по извршеној казни затвора). Повереничка служба је задужена
да врши надзор над извршењем: обавеза које осумњиченом одре
ђује јавни тужилац у одлуци којом одлаже кривично гоњење, про
цесне мере кућног притвора, забране прилажења, састајања или
комуницирања са другим лицем и друге мере одређене одлуком
суда, казне кућног затвора, условне осуде са заштитним надзором,
рада у јавном интересу, обавеза које су одређене осуђеном у скло
пу условног отпуста. Поред тога, Повереничка служба реализује
програме помоћи осуђеном лицу после извршене казне затвора, а
такође прати извршење мера које се по посебном закону примењу
ју према осуђенима за кривична дела против полне слободе, ако су
кривично дело учинили према малолетним лицима. Ближе уређе
ње примене закона и организације рада повереничке службе је ре
гулисано Правилником о начину извршења ванзаводских санкци
ја и мера и организацији и раду Повереника („Службени гласник
РС”, број 30/15).
Правилно је препознат значај увођења шире примене алтер
нативних санкција и развоја повереничке службе и већина актив
ности планираних Стратегијом за период од 2010. до 2015. године,
као и Стратегијом, које се односе на ову област, успешно су реали
зоване. Према подацима Управе, у периоду од 2010. до 2015. годи
не, расте број извршених алтернативних санкција чему је допри
нело кадровско оснаживање Одељења за третман и алтернативне
санкције, ширење мреже повереничких канцеларија, као и обука
и запошљавање нових повереника. До децембра месеца 2014. го
дине, отворено је 25 канцеларија за алтернативне санкције у свим
градовима у којима су седишта виших судова. Такође, успешно је
реализован Пројекат „Унапређење алтернативних санкција у Ре
публици Србији”, финансиран од стране Европске уније, у оквиру
којег је обезбеђена опрема за електронски надзор и обављена обу
ка свих повереника и унапређене методе рада.
Паралелно са свим предузетим мерама за унапређење приме
не алтернативних санкција и мера спровођен је и стални процес
упознавања јавности са оваквим видом кажњавања, а кроз одржа
вање конференција и стручних скупова, информисани су и обуча
вани носиоци правосудних функција.
Све предузето је допринело да се судије лакше одлучују за
одређивање алтернативних санкција. Број реализованих алтерна
тивних санкција се из године у годину повећава: у 2010. години је
извршено 18 казни рада у јавном интересу, док је у 2015. години
реализовано 368 казни. Казна кућног затвора уз или без примене
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електронског надзора почела је да се примењује 2011. године, ка
да је извршено 88 казни, а у 2015. години се овај број повећава на
1.214 казни. Условна осуда са заштитним надзором није довољно
заступљена и њихов број по годинама иде од четири до 14 изврше
них условних осуда.
Запажа се неједнака заступљеност казне рада у јавном инте
ресу и условне осуде са заштитним надзором у односу на казну
кућног затвора која доминира у укупном броју изречених алтерна
тивних санкција.
Главни изазови:
Систем алтернативних санкција се развија, али се и даље овај
облик санкционисања не изриче у мери која одговара врсти кри
вичних дела. Већа примена алтернативних санкција захтева изме
не нормативног оквира у погледу проширења услова за изрицање
постојећих алтернативних санкција и прописивање нових алтер
нативних санкција у складу са трендовима савремених система
извршења кривичних санкција.
Приор
 итетне активности:
– Анализа важећег кривичног законодавства и разматрање
могућности измене услова под којима се може изрећи казна рада у
јавном интересу;
– Анализа важећег кривичног законодавства и разматрање
могућности увођења замене правноснажно изречених казни затво
ра до једне године ванзаводским санкцијама и мерама;
– Анализа важећег кривичног законодавства и разматрање
могућности прописивања нових алтернативних мера којима се ме
ња начин извршења казне затвора, тако што би осуђени део да
на проводио на радном месту ван завода а остатак у заводу, као и
сличне мере;
– Разматрање могућности да се у току кривичног поступка,
пре доношења одлуке о санкцији, суд, ако оцени да је то од значаја
за изрицање санкције, обрати Повереничкој служби да изради из
вештај о личности окривљеног, породичним и личним приликама
и другим околностима које су од значаја за изрицање алтернатив
них санкција;
– Наставити са обуком јавних тужилаца, судија и повереника
за примену законских решења у погледу алтернативних санкција;
– Пријем у службу нових запослених на пословима изврше
ња алтернативних санкција и мера је неопходан предуслов како би
повереничка служба могла да извршава све већи опсег послова ко
ји су јој дати новим законским оквирима;
– Унапредити сарадњу министарстава надлежних за послове
правосуђа, за послове рада и социјалне политике, за унутрашње
послове и за послове образовања у циљу стварања услова да По
вереничка служба буде у могућности да пружа адекватну подршку
осуђенима након издржане казне, у циљу њихове ефикасне реин
теграције у друштвену заједницу.
4. Условни отпуст
Досадашњи резултати:
Законом о изменама и допунама Кривичног законика из 2012.
године, одредбе о условном отпусту су прецизиране тако што су
прописани строжији услови за одређивање условног отпуста,
али циљ законодавца је био да уколико су услови испуњени, има
ју обавезујући карактер за доношење позитивне одлуке. Са друге
стране за таксативно набројане случајеве остао је факултативни
облик условног отпуста.
Обавезе које окривљени треба да испуни у току условног от
пуста законодавац није прописао Кривичним закоником, већ Зако
ном о извршењу ванзаводских санкција и мера (члан 44). У члану
46. тог закона предвиђена је могућност да се условни отпуст извр
шава уз електронски надзор.
Новим Закоником о кривичном поступку институт условног
отпуста регулисан је на другачији начин. Предвиђено је да се на
рочиште на коме се одлучује о условном отпусту позива осуђени
(ако суд оцени да је његово присуство потребно), бранилац, јавни
тужилац и представник службе за третман из завода, уместо доса
дашњег строго писменог поступка.
Упоредо са овим изменама, Управа је доста радила на изме
нама нормативног оквира који регулише третман који се примењу
је према осуђенима у заводу. Правилником о третману, програму
поступања, разврставању и накнадном разврставању прописан је
детаљан поступак доношења индивидуалног програма поступања,
као и његовог преиспитивања.
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Наведене измене закона и подзаконских аката у погледу са
мог поступка, као и у погледу нових материјалних решења допри
неле су доношењу већег броја одлука о условном отпуштању.
У периоду од 2012. до 2015. године бележи се стално увећа
ње броја условно отпуштених са извршења казне затвора. Према
подацима Управе у 2012. години условно је отпуштено 600 лица
(8,14% од укупно пуштених са извршења казне затвора те године),
док је 2013. године условно отпуштено 1082 осуђеника (16,25%
од укупног броја отпуштених), 2014. године 20,6% (1230 лица), а
2015. године 1581 осуђеника што је 26,4 % од укупног броја отпу
штених са извршења казне затвора.
Главни изазови:
Број условних отпуста се константно повећава последњих го
дина, али како би се достигао оптимални број условних отпуста,
потребно је спровести активности на нормативном и организацио
ном плану које ће судовима олакшати поступање.
Приоритетне активности:
– Анализа кривичног законодавства, уз разматрање могућ
ности да се у Кривичном законику детаљно регулише институт
условног отпуста уз испуњење обавезе предвиђене кривичноправ
ним одредбама, као и да се у кривичном законодавству установи
надлежност судије за извршење у поступку факултативног опози
ва условног отпуста због неизвршења обавеза;
– Боље повезивање службе за третман у заводима и Повере
ничке службе приликом извештавања поводом молбе за условни
отпуст, како би суд био у могућности да у целини сагледа како сте
пен реализације програма поступања, тако и услове за прихват
осуђеног, као и најцелисходније мере које треба да изврши за вре
ме трајања условног отпуста;
– Криминолошким истраживањем проверити резултате до
сада извршених законских измена у вези одређивања условног от
пуста и повезаност те мере и рецидивизма осуђених лица.
5. Повећање смештајних капацитета и побољшање услова
у заводима
Досадашњи резултати:
Управа континуирано ради на побољшању услова смештаја и
повећању капацитета у заводима. Најзначајнија инвестициона ула
гања која су допринела усклађивању услова извршења кривичних
санкција са међународним стандардима су: изграђен је нови завод
затвореног типа са посебним обезбеђењем у Београду за смештај
450 осуђених лица који је почео са радом 2012. године; реновира
на су четири блока у Окружном затвору у Београду и три блока у
Специјалној затворској болници у току 2013, 2014. и 2015. године;
обезбеђени су нови капацитети од 180 места у Казнено-поправ
ном заводу у Београду – Падинској Скели и 50 места у Окружном
затвору у Суботици; у Васпитно-поправном дому у Крушевцу из
грађени су нови капацитети за смештај 180 малолетника; заврше
на је реконструкција Казнено-поправног завода за малолетнике у
Ваљеву; завршена је реконструкција појединих објеката у Казне
но-поправном заводу у Нишу, Казнено-поправном заводу у Пожа
ревцу – Забели, Казнено-поправном заводу у Сремској Митрови
ци, Окружном затвору у Лесковцу, Окружном затвору у Суботици,
Окружном затвору у Краљеву, Окружном затвору у Новом Пазару,
Окружном затвору у Неготину и Окружном затвору у Смедереву.
Главни изазови:
Уподобљавање постојећих смештајних капацитета са међу
народним стандардима, и постизање укупног капацитета за сме
штај 11.000 лица лишених слободе.
Приоритетне активности:
До 2020. године, планиране су бројне активности којима ће
се постићи побољшање смештајних услова и повећање смештај
них капацитета у затвореним одељењима завода, и то:
– Реконструкција смештајних капацитета и изградња новог
павиљона у Казнено-поправном заводу за жене у Пожаревцу;
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– Изградња новог затворског комплекса у Панчеву за смештај
500 лица лишених слободе;
– Изградња новог затворског комплекса у Крагујевцу за сме
штај 400 лица лишених слободе;
– Изградња новог пријемног објекта у Казнено-поправном
заводу у Нишу са пратећим садржајима;
– Реконструкција смештајних капацитета у Окружном затво
ру у Београду;
– Реконструкција смештајних капацитета у Специјалној за
творској болници у Београду;
– Изградња и реконструкција смештајних капацитета у Ка
знено-поправном заводу у Пожаревцу-Забели;
– Изградња и реконструкција смештајних капацитета у Ка
знено-поправном заводу у Сремској Митровици;
– Изградња новог објекта у Окружном затвору у Лесковцу.
IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
СТРАТЕГИЈЕ
1. Финансијска средства за спровођење Стратегије
Смањење преоптерећености смештајних капацитета у заво
дима захтева да се, поред измена на нормативном плану, издвоје и
финансијска средства за измене на структурном и организационом
плану.
Неопходно је да Република Србија, у оквиру расположивих
средстава, обезбеди потребна финансијска средства за успешно
спровођење циљева и активности предвиђених овом стратегијом.
То подразумева и прерасподелу расположивих средстава, у складу
са приоритетима које треба остварити.
За успешно спровођење Стратегије велики значај има по
дршка међународне заједнице, а посебно ОЕБС-а, Европске ко
мисије, Савета Европе, Светске банке и других међународних и
регионалних организација и агенција, уз чију помоћ је Република
Србија предузела значајне реформске кораке у области извршења
кривичних санкција.
2. Органи за спровођење Стратегије
У спровођењу Стратегије најважнију улогу има Министар
ство правде, а посебно Управа, као орган у саставу тог министар
ства, надлежан за извршење кривичних санкција. Успешно оства
ривање задатака постављених Стратегијом подразумева даље
активности у циљу едукације носиоца правосудних функција, као
и успостављање боље сарадње са другим државним органима.
V. АКЦИОНИ ПЛАН
Акциони план за спровођење ове стратегије чини њен са
ставни део.
VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Ову стратегију објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 021-1036/2017
У Београду, 20. априла 2017. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС,
24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14)
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 и 44/14),
Влада доноси

ОД Л У К У
о изради Просторног плана подручја посебне намене
Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура”
1. Приступа се изради Просторног плана подручја посебне
намене Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура”
(у даљем тексту: Просторни план).
2. Оквирна граница Просторног плана обухвата делове тери
торија града Чачка и општинa Лучани и Пожега, и то:
1) на територији града Чачка, делове катастарских општина
Врнчани, Рошци, Видова, Међувршје и Паковраће;
2) на територији општине Лучани, делове катастарских оп
штина Дучаловићи и Дљин, и
3) на територији општине Пожега, целу катастарску општину
Тучково.
Оквирна граница обухвата Просторног плана дата је у При
логу 1 – Графички приказ оквирне границе обухвата Просторног
плана, који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.
Коначна граница обухвата Просторног плана биће дефиниса
на Нацртом просторног плана.
3. Услови и смернице планских документа вишег реда и раз
војних стратегија за израду Просторног плана садржани су у:
1) Закону о Просторном плану Републике Србије од 2010.
до 2020. године („Службени гласник РС”, број 88/10), којим је у
области заштите природног наслеђа као приоритетна активност
наведена израда просторних планова подручја посебне намене за
сва већа заштићена подручја, у која спада и Предео изузетних од
лика „Овчарско-кабларска клисура”;
2) Уредби о утврђивању Регионалног просторног плана Зла
тиборског и Моравичког управног округа („Службени гласник
РС”, број 1/13), којом је у делу који се односи на смерницe за изра
ду планских докумената и друге развојне документације, предви
ђена израда и просторног плана подручја посебне намене за Пре
део изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура”;
3) Националној стратегији одрживог коришћења природних
ресурса и добара („Службени гласник РС”, број 33/12), којом је у
делу који се односи на заштићена подручја, као специфичан циљ,
утврђена обавеза израде просторних планова подручја посебне на
мене за већа заштићена подручја, у која спада и Предео изузетних
одлика „Овчарско-кабларска клисура”.
Израда Просторног плана заснива се на планској, студијској,
техничкој и другој документацији, резултатима досадашњих ис
траживања и важећим документима у Републици Србији.
Списак подлога за планско подручје дат је у Прилогу 2 –
Списак подлога за подручје Просторног плана достављен од стра
не Републичког геодетског завода, који је одштампан уз ову одлу
ку и чини њен саставни део.
4. Планирање, коришћење, уређење и заштита простора за
снива се на принципима уређења и коришћења простора утврђе
ним чланом 3. Закона о планирању и изградњи и чланом 5. Зако
на о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10,
91/10 – исправка и 14/16).

5. Визија и дугорочни циљ развоја и доношења Просторног
плана јесте да се обезбеде просторни услови за остварење посеб
не намене подручја, тј. за заштиту и уређење Предела изузетних
одлика „Овчарско-кабларска клисура”, јединствене културноисторијске целине са девет манастира, у условима одрживог раз
воја планског подручја.
6. Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и
заштите планског подручја заснива се на обезбеђењу услова за:
планско коришћење Предела изузетних одлика „Овчарско-каблар
ска клисура”; заштиту и уређење у складу са Студијом заштите
заштићеног подручја; рационално коришћење и очување природ
них ресурса; заштиту и унапређење животне средине; интегралну
заштиту природног и споменичког наслеђа; валоризацију компле
ментарних потенцијала подручја за развој; просторне, саобраћај
не, привредне и друге облике интеграције подручја са окружењем.
Просторни план ће садржати детаљну разраду, као и правила
уређења, грађења и коришћења према утврђеном режиму зашти
те појединих природних целина, односно за непокретна културна
добра (манастири и њихова заштићена околина) у обухвату Про
сторног плана. Поред наведеног, Просторни план ће по потреби
садржати детаљну разраду и за друга подручја, као што су подруч
ја која имају туристички потенцијал.
7. Рок за израду Нацрта просторног плана је 12 месеци од да
на ступања на снагу ове одлуке.
8. Оквирна процена средстава за израду Просторног плана,
које обезбеђује Mинистарство грађевинарства, саобраћаја и ин
фраструктуре износи 12.500.000,00 динара са ПДВ-ом.
9. Носилац израде Просторног плана је министарство над
лежно за послове просторног планирања, у складу са чланом 47.
став 1. Закона о планирању и изградњи.
Носилац израде Просторног плана дужан је да обезбеди при
бављање мишљења, услова и сагласности надлежних органа и ор
ганизација прописаних законом, као и да обезбеди сарадњу и уса
глашавање ставова са свим релевантним субјектима планирања.
10. Органи, организације и јавна предузећа који су овлашће
ни да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу
објеката, у фази израде или измене планских докумената, дужни
су да на захтев носиоца израдe Просторног плана, у року од 30 да
на, доставе све тражене податке без накнаде.
Овлашћени органи из става 1. ове тачке уступиће, на захтев
надлежног министарства, постојеће копије топографског и ката
старског плана, односно дигиталне записе, односно катастар под
земних инсталација, као и ортофото снимке, у року од 30 дана без
накнаде.
11. Нацрт Просторног плана биће изложен на јавни увид у
трајању од 30 дана у седиштима јединица локалних самоуправа
које су у обухвату Просторног плана.
12. Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног
плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Ов
чарско-кабларска клисура” на животну средину („Службени гла
сник РС”, број 21/17), чини саставни део ове одлуке.
13. Број примерака Просторног плана биће утврђен посеб
ним актом Владе којим се утврђује Просторни план.
14. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављива
ња у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 350-3863/2017-1
У Београду, 4. маја 2017. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.
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СПИСАК ПОДЛОГА ЗА ПОДРУЧЈЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ДОСТАВЉЕН ОД СТРАНЕ РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ
ЗАВОДА
Град Чачак
Планови катастра непокретности
Ред.
број
1.

Катастарска општина

Врста плана

Врнчани

ДКП – векторски формат

2.

Рошци

ДКП у изради – векторски формат

3.

Видова

ДКП – векторски формат

4.

Међувршје

ДКП – векторски формат

5.

Паковраће

ДКП – векторски формат

Планови катастра водова
Ред.
број

Катастарска општина

Врста плана

1.

Врнчани

векторски формат

2.

Рошци

векторски формат

3.

Видова

векторски формат

4.

Међувршје

векторски формат

5.

Паковраће

векторски формат

Општина Лучани
Планови катастра непокретности
Ред.
број
1.
2.

Катастарска општина

Врста плана

Дучаловићи

ДКП – векторски формат

Дљин

ДКП – векторски формат

Планови катастра водова
Ред.
број

Катастарска општина

Врста плана

1.

Дучаловићи

векторски формат

2.

Дљин

векторски формат

Општина Пожега
Планови катастра непокретности
Ред.
број
1.

Катастарска општина
Тучково

Врста плана
ДКП у изради – векторски формат

Планови катастра водова
Ред.
број
1.

Катастарска општина
Тучково

Врста плана
нема
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС,
24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14)
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 и 44/14),
Влада доноси

ОД Л У К У
о изради Просторног плана подручја посебне намене
слива акумулације Врутци
1. Приступа се изради Просторног плана подручја посебне на
мене слива акумулације Врутци (у даљем тексту: Просторни план).
2. Оквирна граница Просторног плана обухвата делове тери
торија града Ужица и општина Чајетина и Бајина Башта, и то: на
територији града Ужица целе катастарске општине Биоска, Врутци,
Кремна и Мокра Гора; на територији општине Чајетина целе ката
старске општине Трипкова и Шљивовица и на територији општине
Бајина Башта целе катастарске општине Мала Река и Солотуша.

Оквирна граница обухвата Просторног плана дата је у При
логу 1 – Графички приказ оквирне границе обухвата Просторног
плана, који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.
Коначна граница обухвата Просторног плана биће дефинисана
Нацртом Просторног плана.
3. Услови и смернице планских докумената вишег реда и раз
војних стратегија за израду Просторног плана, садржани су у:
1) Закону о Просторном плану Републике Србије од 2010. до
2020. године („Службени гласник РС”, број 88/10), којим је утврђе
но да се извориште за снабдевање водом Врутци налази у оквиру
Западноморавског подсистема, односно Западноморавско-рзавског
регионалног система водоснабдевања, као и да је израда Простор
ног плана, сврстана у приоритетне планске документе за доношење;
2) Уредби о утврђивању Регионалног просторног плана Зла
тиборског и Моравичког управног округа („Службени гласник
РС”, број 1/13), којом је утврђено: да је Западноморавскo-рзавски
регионални систем водоснабдевања планиран за обезбеђење воде
највишег квалитета, са три подсистема који сада функционишу
аутономно (Рзав; Западна Морава; Увац, Лим и Дрина) са циљем
њиховог перспективног функционалног повезивања; да се под
систем Западна Морава ослања на акумулацију Врутци на реци
Ђетињи у функцији Ужичког водоводног субсистема (насеља од
Ужица до Севојна) и другим водоводима (који имају карактер суб
система са властитим извориштима и који ће се касније постепено
повезивати у системе вишег реда);
3) Стратегији о управљању водама на територији Републике
Србије до 2034. године („Службени гласник РС”, број 3/17) и Уред
би о утврђивању Водопривредне основе Републике Србије („Слу
жбени гласник РС”, број 11/02), којима је утврђено да се Западно
моравско-рзавски регионални систем водоснабдевања, подсистем
Врутци, oслања, поред осталог и на вишенаменску акумулацију
Врутци, изграђену на реци Ђетињи, са основном наменом водо
снабдевања, односно дугорочно поуздано снабдевање водом насеља
града Ужица и општина Чајетина и Бајина Башта; поред наведеног
ова акумулација има и намену оплемењивања малих вода Западне
Мораве, заштиту од поплава Ужица и других коришћења вода.
Израда Просторног плана заснива се на планској, студијској,
техничкој и другој документацији, резултатима досадашњих ис
траживања и важећим документима у Републици Србији.
Списак подлога за подручје Просторног плана, достављен од
стране Републичког геодетског завода, дат је у Прилогу 2 – Списак
подлога за подручје Просторног плана достављен од стране Репу
бличког геодетског завода, који је одштампан уз ову одлуку и чини
њен саставни део.
4. Планирање, коришћење, уређење и заштита простора за
снива се на принципима уређења и коришћења простора утврђе
ним чланом 3. Закона о планирању и изградњи, као и на принци
пима управљања водама утврђеним чланом 25. Закона о водама
(„Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16).
5. Визија и дугорочни циљ развоја доношења Просторног
плана је обезбеђење просторних услова за остварење посебне на
мене подручја, тј. за заштиту и уређење сливног подручја акумула
ције Врутци у условима одрживог развоја планског подручја.
6. Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и
заштите планског подручја заснива се на обезбеђењу услова за:
планско коришћење изворишта водоснабдевања Врутци; зашти
ту и уређење сливног подручја у складу са Елаборатом о зонама
санитарне заштите изворишта; рационално коришћење и очување
природних ресурса; заштиту и унапређење животне средине, при
родних и створених вредности; валоризацију комплементарних
потенцијала подручја за развој; просторне, саобраћајне, привред
не и друге облике интеграције подручја са окружењем.
Просторни план ће садржати детаљну разраду за прву зону
заштите изворишта водоснабдевања.
7. Рок за израду Нацрта Просторног плана је 12 месеци од да
на ступања на снагу ове одлуке.
8. Оквирна процена средстава за финансирање израде Про
сторног плана, које обезбеђује Републичка дирекција за воде, из
носи 14.400.000,00 динара са ПДВ-ом.
9. Носилац израде Просторног плана је министарство над
лежно за послове просторног планирања, у складу са чланом 47.
став 1. Закона о планирању и изградњи.
Носилац израде Просторног плана дужан је да обезбеди при
бављање мишљења, услова и сагласности надлежних органа и ор
ганизација прописаних законом, као и да обезбеди сарадњу и уса
глашавање ставова са свим релевантним субјектима планирања.
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10. Органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу обје
ката, у фази израде или измене планских докумената, дужни су да на захтев носиоца израдe Просторног плана, у року од 30 дана, доста
ве све тражене податке без накнаде.
Овлашћени органи из става 1. ове тачке уступиће, на захтев надлежног министарства, постојеће копије топографског и катастарског
плана, односно дигиталне записе, односно катастар подземних инсталација, као и ортофото снимке, у року од 30 дана без накнаде.
11. Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације Врутци на животну
средину („Службени гласник РС”, број 15/17), чини саставни део ове одлуке.
12. Нацрт Просторног плана биће изложен на јавни увид у трајању од 30 дана у седиштима јединица локалних самоуправа које су у
обухвату Просторног плана.
13. Број примерака Просторног плана који је потребно израдити биће утврђен посебним актом Владе којим се утврђује Просторни
план.
14. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 350-3872/2017-1
У Београду, 4. маја 2017. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.
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5. мај 2017.
ПРИЛОГ 2

СПИСАК ПОДЛОГА ЗА ПОДРУЧЈЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ДОСТАВЉЕН ОД СТРАНЕ РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ
ЗАВОДА
Град Ужице
Планови катастра непокретности
Ред.
број

Катастарска
општина

Врста плана

1.

Биоска

ДКП – векторски формат

2.

Кремна

ДКП – векторски формат

3.

Врутци

ДКП – векторски формат

4.

Мокра Гора

ДКП у изради– векторски формат

Размера

Број дет.
листова

Размера

Број
дет.
листова

Размера

Број дет.
листова

Размера

Број дет.
листова

Размера

Број дет.
листова

Размера

Број дет.
листова

Планови катастра водова
Ред.
број

Катастарска
општина

Врста плана

1.

Биоска

векторски формат

2.

Кремна

векторски формат

3.

Врутци

векторски формат

4.

Мокра Гора

векторски формат

Општина Бајина Башта
Планови катастра непокретности
Ред.
број

Катастарска
општина

Врста плана

1.

Мала Река

ДКП у изради – векторски формат

2.

Солотуша

ДКП у изради – векторски формат

Планови катастра водова
Ред.
број

Катастарска
општина

Врста плана

1.

Мала Река

нема

2.

Солотуша

нема

Општина Чајетина
Планови катастра непокретности
Ред.
број

Катастарска
општина

Врста плана

1.

Шљивовица

векторски формат

2.

Трипкова

ДКП у изради – векторски формат

Планови катастра водова
Ред.
број

Катастарска
општина

Врста плана

1.

Шљивовица

векторски формат

2.

Трипкова

векторски формат

1614

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС,
24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14)
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 и 44/14),
Влада доноси

ОД Л У К У
о изради Просторног плана подручја посебне намене
археолошког налазишта Бело брдо
1. Приступа се изради Просторног плана подручја посебне
намене археолошког налазишта Бело брдо (у даљем тексту: Про
сторни план).
2. Оквирна граница Просторног плана обухвата делове територијe града Београда у градској општини Гроцка, део катастар
ске општине Винча. Оквирна граница Просторног плана почиње
на северу од катастарске парцеле број 1928/5 на обали реке Дунав
и ка западу се поклапа са спољним ивицама катастарских парцела
бр. 1928/3, 1928/1, 1933/1, 1933/5, ка југозападу спољним ивицама

катастарских парцела бр. 1957/1, 1954/5, 1954/3, 1954/4, 1956/6,
1867/82, ка југу спољним ивицама катастарских парцела 1867/26,
1867/4, 1867/35, 1867/3, 1866/4, 1866/3, 1863/12, 1961/3, 1961/2,
1961/1, 2002/2, 2099/2, 2099/3, 2099/1, 2100, 2101, 2112/4, 2102/1,
2105/3, 2105/1, 2105/2, 2104/1, 2105/2, 2103/1, 2103/4, 2103/3,
2103/2, 2096/3, 2096/2, 2066/1, 2066/5, 2067, 2068/1, 2069/6, 2069/3,
2069/1, 2070/2, 2070/1, 2070/4, 2029/3, 2029/2, 2028/83, 2028/1,
2087/1, 2087/2, 2288/7, 2288/2, 2288/4, 2288/3, ка истоку границом
катастарске општине Винча, средином реке Болечице, односно
средином катастарских парцела бр. 2746/5, 2745/5, 2746/4, 2745/1,
2746/1, до тромеђе катастарских општина Винча и Ритопек у град
ској општини Гроцка и Иваново у граду Панчеву и ка северу гра
ницом катастарске општине Винча средином Дунава до тачке која
је источно до почетне тачке и спаја се са почетном тачком.
Оквирна граница обухвата Просторног плана дата је у При
логу 1 – Графички приказ оквирне границе обухвата Просторног
плана, који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.
Коначна граница обухвата Просторног плана биће дефинисана
Нацртом просторног плана.
3. Услови и смернице планских документа вишег реда и раз
војних стратегија за израду Просторног плана, садржани су у:
1) Закону о Просторном плану Републике Србије од 2010. до
2020. године („Службени гласник РС”, број 88/10), којим је утврђе
но да је Винча приоритетно културно подручје које треба да ужива
посебан третман, без обзира на статус у оквиру службе заштите;
2) Регионалном просторном плану административног под
ручја града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 10/04
и 38/11), којим је утврђено да је археолошко налазиште Бело брдо
из периода неолита у Винчи локација од приоритетног значаја у
околини Београда која захтева адекватно комунално опремање, са
држаје за туристе и доношење одговарајућег планског документа;
3) Уредби о утврђивању Просторног плана подручја посебне
намене међународног водног пута Е-80 Дунав (Паневропски ко
ридор VII) – („Службени гласник РС”, број 14/15), којом је архео
лошко налазиште Бело брдо из периода неолита, идентификовано
као непокретно културно добро од изузетног значаја, односно кул
турна вредност од значаја не само за Републику Србију већ и поду
навске земље; истовремено планирано је путничко пристаниште
„Винча” и марина „Гроцка”.
Израда Просторног плана заснива се на планској, студијској,
техничкој и другој документацији, резултатима досадашњих ис
траживања и важећим документима у Републици Србији.
Списак подлога за подручје Просторног плана, достављен од
стране Републичког геодетског завода, дат је у Прилогу 2 – Списак
подлога за подручје Просторног плана, који је одштампан уз ову
одлуку и чини њен саставни део.
4. Планирање, коришћење, уређење и заштита простора за
снива се на принципима уређења и коришћења простора утврђе
ним чланом 3. Закона о планирању и изградњи.
5. Визија и дугорочни циљ развоја доношења Просторног
плана је обезбеђење просторних услова за остварење посебне на
мене подручја, односно за заштиту археолошког налазишта Бело
брдо у условима одрживог развоја планског подручја.
6. Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и
заштите планског подручја заснива се на обезбеђењу услова за:
планско коришћење археолошког налазишта Бело брдо и његове
заштићене околине; заштиту и уређење подручја у складу са Сту
дијом истраживања, заштите и презентације археолошког налази
шта Бело брдо у Винчи; заштиту и унапређење животне средине,
природних и створених вредности; валоризацију комплементар
них потенцијала подручја за развој; просторне, саобраћајне, при
вредне и друге облике интеграције подручја са окружењем. Про
сторни план садржаће детаљну разраду.
7. Рок за израду Нацрта Просторног плана је 12 месеци од да
на ступања на снагу ове одлуке.
8. Оквирна процена средстава за финансирање израде Про
сторног плана, које обезбеђује Министарство грађевинарства, сао
браћаја и инфраструктуре, износи 6.600.000,00 динара са ПДВ-ом.
9. Носилац израде Просторног плана је министарство над
лежно за послове просторног планирања, у складу са чланом 47.
став 1. Закона о планирању и изградњи.
Носилац израде Просторног плана дужан је да обезбеди при
бављање мишљења, услова и сагласности надлежних органа и ор
ганизација прописаних законом, као и да обезбеди сарадњу и уса
глашавање ставова са свим релевантним субјектима планирања.
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10. Органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу обје
ката, у фази израде или измене планских докумената, дужни су да на захтев носиоца израдe Просторног плана, у року од 30 дана, доста
ве све тражене податке без накнаде.
Овлашћени органи из става 1. ове тачке уступиће, на захтев надлежног министарства, постојеће копије топографског и катастарског
плана, односно дигиталне записе, односно катастар подземних инсталација, као и ортофото снимке, у року од 30 дана без накнаде.
11. Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта Бело брдо на
животну средину („Службени гласник РС”, број 21/17), чини саставни део ове одлуке.
12. Нацрт Просторног плана биће изложен на јавни увид у трајању од 30 дана у згради Градске управе града Београда.
13. Број примерака Просторног плана који је потребно израдити, биће утврђен посебним актом Владе којим се утврђује Просторни
план.
14. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 350-3857/2017-1
У Београду, 4. маја 2017. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.
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5. мај 2017.
ПРИЛОГ 2.

СПИСАК ПОДЛОГА ЗА ПОДРУЧЈЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ДОСТАВЉЕН ОД СТРАНЕ РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ
ЗАВОДА
Општина Гроцка
Планови катастра непокретности
Ред.
број
1.

Катастарска општина
Винча

Врста плана

Размера

Број дет.
листова

ДКП – векторски формат

1.

Катастарска
општина
Винча

Врста плана

ОД Л У К У
о изменама Одлуке о образовању Мреже за сузбијање
неправилности и превара у поступању
са финансијским средствима Европске уније

Планови катастра водова
Ред.
број

1616

На основу члана 68б стaв 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15
и 99/16) и члана 33. ст. 2. и 3. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС и 44/14),
Влада доноси

Размера

Број дет.
листова

Катастарски план водова у хибрид
ном облику (скенирани и георефе
ренцирани аналогни планови (екст.
ECW) + вектор, одржавање (екст.
DXF))

1615

На основу члана 4. став 1. Закона о начину одређивања мак
сималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник
РС”, бр. 68/15 и 81/16 – УС) 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 и 44/14),
Влада доноси

ОД Л У К У
о изменама Одлуке о максималном броју запослених
на неодређено време у систему државних органа,
систему јавних служби, систему Аутономне покрајине
Војводине и систему локалне самоуправе
за 2015. годину
1. У Одлуци о максималном броју запослених на неодр еђе
но време у систему државних органа, систему јавних служби, си
стему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоу
праве за 2015. годину („Службени гласник РС”, бр. 101/15, 114/15,
10/16 и 22/16), у тачки 2. подтачка 1) у редном броју 10. ДЕЛО
КРУГ ПРОСВЕТЕ НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА број:
„136.776” замењује се бројем: „136.939”, а у редном броју 10.8.
Високо образовање – Табеларни приказ број 14. број: „23.427” за
мењује се бројем: „23.590”.
2. У Табеларном приказу број 14. – Високо образовање, за
Универзитет у Београду – Математички факултет број: „183” за
мењује се бројем: „200”, за Универзитет у Београду – Факултет
организационих наука број: „260” замењује се бројем: „290”, за
Факултет инжењерских наука – Крагујевац број: „152” замењује
се бројем: „170”, за Факултет техничких наука – Чачак број: „128”
замењује се бројем: „135”, за Електронски факултет – Ниш број:
„270” замењује се бројем: „290”, за Академију уметности – Нови
Сад број: „367” замењује се бројем „377”, за Факултет техничких
наук а – Нови Сад број: „1273” замењује се бројем: „1327”, за Тех
нички факултет „Михајло Пупин” – Зрењанин број: „99” замењује
се бројем: „106”.
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 112-3994/2017
У Београду, 4. маја 2017. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.

1. У Одлуци о образовању Мреже за сузбијање неправилно
сти и превара у поступању са финансијским средствима Европске
уније („Службени гласник РС”, број 78/15), у тачки 2. подтачка 1)
речи: „Одсеком за сузбијање неправилности и превара у поступа
њу са средствима Европске уније” замењују се речима: „Сектором
за контролу јавних средстава – Групом за сузбијање неправилно
сти и превара у поступању са средствима Европске уније”.
2. Tачкa 3. мења се и гласи:
„3. У Мрежу се именују:
1) за председавајућег:
– Милена Ковачевић, вршилац дужности помоћника мини
стра финансија у Сектору за контролу јавних средстава;
2) за заменика председавајућег:
– Жарко Савић, начелник Одељења за буџетску инспекцију у
Сектору за контролу јавних средстава у Министарству финансија;
3) за чланове:
– Александра Гојковић Џипковић, виши саветник, шеф Одсе
ка за финансијску контролу у Сектору за управљање средствима
Европске уније у Министарству финансија,
– Борис Радосављевић, инспектор у Сектору за контролу јав
них средстава у Министарству финансија,
– Милка Лукач, самостални порески саветник, начелник Оде
љења за развој функције људских ресурса, организациону струк
туру и подршку у Пореској управи у Министарству финансија,
– Гордана Пуља, помоћник директора у Сектору за извршење
буџета у Управи за трезор у Министарству финансија,
– Бранко Станковић, виши саветник, начелник Одељења за
аналитику, финансијско-информационе послове и сарадњу са др
жавним органима у Управи за спречавање прања новца у Мини
старству финансија,
– Милош Јовановић, главни полицијски инспектор, посло
ви сузбијање фалсификовања новца и других средстава плаћања
у Одељењу за сузбијање организованог криминала у Служби за
борбу против организованог криминала у Управи криминалистич
ке полиције у Министарству унутрашњих послова,
– Радомир Илић, државни секретар у Министарству правде,
– Гордана Јанићијевић, заменик Републичког јавног тужиоца
и руководилац Одељења за међународну сарадњу и правну помоћ
Републичког јавног тужилаштва,
– Радослав Сретеновић, председник Државне ревизорске ин
ституције и генерални државни ревизор у Државној ревизорској
институцији,
– Милица Божанић, помоћник директора за међународну са
радњу у Агенцији за борбу против корупције,
– Љубинко Станојевић, директор Канцеларије за ревизију си
стема управљања средствима Европске уније;
4) за заменике чланова:
– Јована Крсмановић, виши саветник, шеф Одсека за хармо
низацију система управљања и контроле средствима претприступ
не помоћи Европске уније у Сектору за управљање средствима
Европске уније у Министарству финансија,
– Биљана Кецојевић, виши инспектор у Сектору за контролу
јавних средстава у Министарству финансија,
– Снежана Бекчић Шишмановић, самостални порески савет
ник, шеф Одсека за развој функције људских ресурса и организа
циону структуру, Одељење за развој функције људских ресурса и
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организациону структуру и подршку у Пореској управи у Мини
старству финансија,
– Марија Стефановић, самостални саветник у Одељењу за
управљање средствима Републике, Сектор за извршење буџета у
Управи за трезор у Министарству финансија,
– Данијела Малетић, млађи саветник у Одељењу за анали
тику, финансијско-информационе послове и сарадњу са државним
органима у Управи за спречавање прања новца у Министарству
финансија,
– Владан Перић, самостални полицијски инспектор, посло
ви сузбијање фалсификовања новца и других средстава плаћања у
Одељењу за сузбијање организованог финансијског криминала у
Служби за борбу против организованог криминала у Управи кри
миналистичке полиције у Министарству унутрашњих послова,
– Лазар Ђуровић, консултант за антикорупцију у Министар
ству правде,
– Ирена Бјелош, заменик јавног тужиоца у Вишем јавном ту
жилаштву у Београду,
– Ивица Гавриловић, врховни државни ревизор у Државној
ревизорској институцији,
– Ивана Тошовић, руководилац Групе за европске интеграци
је у Агенцији за борбу против корупције,
– Светлана Новаковић, виши саветник, руководилац Групе
за ревизију у оквиру Програма – Регионална и територијална са
радња у Канцеларији за ревизију система управљања средствима
Европске уније.”.
3. У тачки 8. речи: „Одсек за сузбијање неправилности и пре
вара у поступању са средствима Европске уније” замењују се речи
ма: „Сектор за контролу јавних средстава – Група за сузбијање не
правилности и превара у поступању са средствима Европске уније”.
4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 02-3237/2017
У Београду, 4. маја 2017. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.
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На основу члана 25. став 1. Уредбе о начелима за унутрашње
уређење и систематизацију радних места у министарствима, по
себним организацијама и службама Владе („Службени гласник
РС”, бр. 81/07 – пречишћен текст, 69/08, 98/12 и 87/13),
Влада доноси

ОД Л У К У
о измени Одлуке о оснивању Координационог тела
за деоницу аутопута Е-763, Сурчин–Обреновац
1. У Одлуци о оснивању Координационог тела за деоницу
аутопута Е-763, Сурчин–Обреновац („Службени гласник РС”, бр.
77/16 и 88/16), у тачки 3, алинеја трећа, подтачка 1) мења се и гласи:
„1) Марија Матовић, Министарство грађевинарства, саобра
ћаја и инфраструктуре;”.
2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављи
вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 02-3861/2017-1
У Београду, 4. маја 2017. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.
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На основу члана 33. ст. 2. и 3. 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 и 44/14),
Влада доноси

ОД Л У К У
о образовању Међуресорне радне групе за спровођење
и праћење спровођења Програма реформи политике
запошљавања и социјалне политике у процесу
приступања Републике Србије Европској унији
1. Образује се Међуресорна радна група за спровођење и
праћење спровођења Програма реформи политике запошљавања
и социјалне политике у процесу приступања Републике Србије
Европској унији (у даљем тексту: Међуресорна радна група)
2. Задаци Међуресорне радне групе су:
(1) да у сарадњи са надлежним министарствима прати спро
вођење Програма реформи политике запошљавања и социјалне
политике у процесу приступања Републике Србије Европској уни
ји, који је усвојила Влада 31. маја 2016. године;
(2) да успостави механизме за праћење и извештавање о приме
ни и да предлaжe основе за статистичко праћење реализације циљева;
(3) да даје предлоге за измене и да припреми измене Про
грама реформи политике запошљавања и социјалне политике
у процесу приступања Републике Србије Европској унији ради
усклађивања стратешких циљева политике запошљавања и соци
јалне политике са стратешким циљевима политике ЕУ у наведе
ним областима, у процесу вођења преговора о приступању ЕУ.
3. У Међуресорну радну групу именују се:
1) за председника:
др Ненад Иванишевић, државни секретар у Министарству за
рад, запошљавање борачка и социјална питања;
2) за заменика председника:
Зоран Лазић, помоћник министра за рад, запошљавање бо
рачка и социјална питања;
3) за чланове:
(1) Ненад Мијаиловић, државни секретар у Министарству
финансија;
(2) Иван Бошњак, државни секретар у Министарству држав
не управе и локалне самоуправе;
(3) Владимир Поповић, државни секретар у Министарству
просвете, науке и технолошког развоја;
(4) др Весна Књегињић, помоћник министра здравља;
(5) Предраг Петровић, директор Републичког завода за соци
јалну заштиту;
(6) Радоје Савићевић, секретар Министарства привреде;
(7) Зорица Никодијевић, секретар Министарства омладине и
спорта;
(8) Иван Секуловић, менаџер Тима за социјално укључивање
и смањење сиромаштва;
(9) Јеленa Миловановић, заменик менаџера Тима за социјал
но укључивање и смањење сиромаштва;
(10) Драгана Радојичић Филковић, шеф Одсека за економска
и социјална питања и припрему предлога аката у процесу ускла
ђивања прописа у Канцеларији за европске интеграције;
(11) Стефана Лилић, начелник Одељења за планирање и програ
мирање средстава ЕУ и развојне помоћи у области изградње инсти
туција и друштвеног развоја у Канцеларији за европске интеграције;
(12) Светлана Аксентијевић, виши саветник у Одељењу за
екoномске анализе Републичког секретаријата за јавне политике;
(13) Милена Бановић, шеф Одсека за планирање и стварање
подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Канцелари
ји за сарадњу са цивилним друштвом;
(14) Јасмина Танасић, шеф Одељења за друштвене делатно
сти, секретар Одбора за здравље и социјалну политику, из Сталне
конференције градова и општина;
(15) Ивана Максић, саветник за социјалну заштиту и инклу
зију Рома у Сталној конференцији градова и општина;
(16) Драгана Савић, руководилац Групе за међународну са
радњу и европске интеграције у Министарству за рад, запошљава
ње, борачка и социјална питања;
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(17) Татјана Пријић, руководилац Групе за заштиту особа са
инвалидитетом у Министарству за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања;
(18) Силвија Радиновић, руководилац Групе за политике за
пошљавања и праћење европске стратегије у Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања.
4. У раду Међуресорске радне групе, ради давања стручних
мишљења и предлога у вези са појединим питањима у оквиру
спровођења, праћења спровођења измена Програма реформи по
литике запошљавања и социјалне политике у Републици Србији,
могу учествовати и представници других органа, организација,
репрезентативних удружења синдиката и послодаваца, цивилног
сектора, као и стручњаци из различитих области.
5. Стручну и административно-техничку потпору Међуре
сорној радној групи пружа Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања.
6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 02-02-4036/2017-1
У Београду, 4. маја 2017. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.
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На основу члана 11. став 1. Уредбе о националним спортским
признањима и новчаним наградама („Службени гласник PC”, број
22/16) 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 и 44/14),
Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о додели националног спортског признања
1. Додељује се национално спортско признање спортисти
Небојши Голићу за освојену бронзану медаљу на Светском пр
венству, у олимпијском спорту – рукомет, одржаном у Француској
Републици, од 23. јануара до 4. фебруара 2001. године, у виду до
животног месечног новчаног примања у висини једне и по просеч
не нето зараде у Републици Србији за месец децембар претходне
године, према подацима органа надлежног за послове статистике.
2. За признање утврђено у тачки 1. овог решења средства се
обезбеђују у буџету Републике Србије.
3. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 661-3632/2017
У Београду, 4. маја 2017. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.
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На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 15/16) 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 и 44/14),
Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Програм пословања Јавног
предузећа „Национални парк Ђердап” за 2017. годину
I
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног преду
зећа „Национални парк Ђердап” за 2017. годину, који је донео

Надзорни одбор Јавног предузећа „Национални парк Ђердап”, на
седници од 27. марта 2017. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 023-3759/2017
У Београду, 4. маја 2017. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.

1621

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 15/16) 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 и 44/14),
Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Програм пословања
Јавног предузећа „Национални парк Копаоник”
за 2017. годину
I
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа
„Национални парк Kопаоник” за 2017. годину, који је донео Над
зорни одбор Јавног предузећа „Национални парк Копаоник”, на
седници од 28. фебруара 2017. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 023-3723/2017
У Београду, 4. маја 2017. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.

1622

На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 15/16) 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 и 44/14),
Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на расподелу добити Јавног
водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2016. годину
I
Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити Јавног во
допривредног предузећа „Србијаводе” за 2016. годину, коју је до
нео Надзорни одбор Јавног водопривредног предузећа „Србијаво
де” на седници од 22. марта 2017. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 41-3784/2017
У Београду, 4. маја 2017. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.

5. мај 2017.
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На основу члана 12. и члана 22. ст. 4. и 5. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, брoj 15/16) и члана 43. став
2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – ис
правка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),
Влада доноси

На основу члана 13. ст. 2. и 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 –
др. закон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС и 44/14 ),
Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е

о давању претходне сагласности на улагање капитала
Акционарског друштва „Електромрежа Србије”,
Београд у Привредно друштво Coordinated Auction
Office in South East Europe d.o.o. Podgorica

о давању сагласности на Одлуку о успостављању
сарадње између града Новог Сада, Република Србија
и општине Крф, Република Грчка

I
Даје се претходна сагласност на Одлуку о улагању капита
ла у Привредно друштво Coordinated Auction Office in South East
Europe d.o.o. Podgorica, коју је донела Скупштина Акционарског
друштва „Електромрежа Србије”, Београд, на седници од 6. апри
ла 2017. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 023-3833/2017
У Београду, 4. маја 2017. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.

I
Даје се сагласност на Одлуку о успостављању сарадње изме
ђу града Новог Сада, Република Србија и општине Крф, Републи
ка Грчка, коју је донела Скупштина града Новог Сада на седници
одржаној 23. марта 2017. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 016-3882/2017
У Београду, 4. маја 2017. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.

1626

На основу члана 289. став 1. Царинског закона („Службени
гласник РС”, бр. 18/10, 111/12, 29/15 и 108/16) и члана 43. став 2.
Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – ис
правка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),
Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1624

На основу члана 43. став 6. Закона о здравственом осигура
њу („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 109/05 – исправка, 57/11,
110/12 – УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – УС, 106/15 и 10/16 –
др. закон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС и 44/14),
Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Правилник о Листи лекова
који се прописују и издају на терет средстава обавезног
здравственог осигурања
I
Даје се сагласност на Правилник о Листи лекова који се про
писују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигу
рања који је донео Управни одбор Републичког фонда за здрав
ствено осигурање на седници одржаној 27. марта 2017. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 110-3864/2017
У Београду, 4. маја 2017. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.

о уступању робе без накнаде
1. Уступа се Удружењу оболелих од мултипле склерозе Бе
оград у Београду, једно моторно возило, употребљавано, марке
TOYOTА тип YARISS 1.3, број шасије VNKKL96300A001656,
број мотора 2SZ D566969, тарифна ознака 8703 22 90 00 Царинске
тарифе, у вредности од 224.497,75 динарa.
2. Моторно возило из тачке 1. овог решења Удружење оболе
лих од мултипле склерозе Београд у Београду користиће за соп
ствене потребе.
3. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 404-3640/2017
У Београду, 4. маја 2017. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.

1627

На основу члана 61. став 13. и члана 69. ст. 2. и 4. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14,
68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) и члана 43. став 2. Закона о Вла
ди („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),
Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Срби
је за 2017. годину („Службени гласник РС”, број 99/16), са Раздела
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16 – Mинистарство финансија, Програм 0606 – Подршка раду ор
гана јавне управе, функција 110 – Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и спољни послови, Програм
ска активност 0039 – Извршење судских поступака, апроприја
ција економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по
решењу судова, средства у укупном износу од 12.440.000 динара
преносе се у текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Разде
ла 16 – Министарство финансија, Програм 2402 – Интервенциј
ска средства, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, Програмска активност 0001 – Текућа буџетска
резерва, апропријација економска класификација 499 – Средства
резерве и распоређују се Министарству државне управе и локалне
самоуправе, на име наградног фонда за пет најуспешнијих градо
ва, градских општина и општина у Републици Србији, у оквиру
наградне игре „Узми рачун и победи”, сходно Закључку Владе 05
број 436-1377/2017-1 од 20. фебруара 2017. године.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења
користиће се за непланиране сврхе за које није утврђена апропри
јација и књижиће се у оквиру Раздела 19 – Министарство држав
не управе и локалне самоуправе, Програм 0608 – Систем локалне
самоуправе, функција 110 – Извршни и законодавни органи, фи
нансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска ак
тивност 0003 – Јачање капацитета локалне самоуправе, апроприја
ција економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима
власти.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство фи
нансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

области туризма, функција 473 – Туризам, Програмска активност
0011 – Подршка раду Туристичке организације Србије, апроприја
ција економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинан
сијским предузећима и организацијама.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство фи
нансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 401-3866/2017
У Београду, 4. маја 2017. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.

1629

На основу члана 61. став 13. и члана 69. став 4. Закона о бу
џетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
закон, 103/15 и 99/16) 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 и 44/14),
Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
05 број 401-3676/2017-1
У Београду, 4. маја 2017. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.

1628

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и
99/16) 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 и 44/14),
Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Ср
бије за 2017. годину („Службени гласник РС”, број 99/16), у
оквиру Раздела 16 – Министарство финансија, Програм 2402
– Интервенцијска средства, функција 160 – Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, Програмска активност 0001
– Текућа буџетска резерва, апропријација економска класифика
ција 499 – Средства резерве, одобравају се Министарству трго
вине, туризма и телекомуникација, средства у укупном износу од
4.375.000 динара ради обезбеђивања недостајућих средстава по
требних Туристичкој организацији Србије у циљу промотивне ту
ристичке кампање у Републици Индији.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог реше
ња распоређују се у оквиру Раздела 30 – Министарство трговине,
туризма и телекомуникација, Програм 1507 – Уређење и развој у

о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Срби
је за 2017. годину („Службени гласник РС”, број 99/16), са Раздела
16 – Министарство финансија, Програм 0902 – Социјална зашти
та, функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом
месту, Програмска активност 0001 – Подршка Републичком фонду
за здравствено осигурање, апропријација економска класификаци
ја 464 – Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
(у опису апропријације број: „19.750.000.000” замењује се бројем:
„19.741.250.000”), средства у укупном износу од 8.750.000 динара
преносе се у текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела
16 – Министарство финансија, Програм 2402 – Интервенцијска
средства, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту, Програмска активност 0001 – Текућа буџетска резер
ва, апропријација економска класификација 499 – Средства резерве
и распоређују се Генералном секретаријату Владе, ради обезбеђи
вања недостајућих средстава потребних за финансирање активно
сти Српског народног вијећа у Загребу, Република Хрватска.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог реше
ња распоређују се у оквиру Раздела 3 – Влада, Глава 3.9 – Гене
рални секретаријат Владе, Програм 2102 – Подршка раду Владе,
функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фи
скални послови и спољни послови, Програмска активност 0008 –
Стручни и оперативни послови Генералног секретаријата Владе,
апропријација економска класификација 481 – Дотације невлади
ним организацијама.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство фи
нансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 401-4120/2017
У Београду, 4. маја 2017. године
Влада
Председник,
Александар Вучић, с.р.

5. мај 2017.
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На основу члана 51. став 1. Закона о ветеринарству („Слу
жбени гласник РС”, бр. 91/05, 30/10 и 93/12),
Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

П РА В И Л Н И К
о утврђивању Програма мера здравствене заштите
животиња за 2017. годину
Члан 1.
Овим правилником утврђује се Програм мера здравствене за
штите животиња за 2017. годину, који је одштампан уз овај пра
вилник и чини његов саставни део.
Члан 2.
Конкретне мере здравствене заштите животиња, рокови, на
чин спровођења тих мера, субјекти који ће их спроводити, извори
и начин обезбеђивања и коришћења средстава, као и начин кон
троле спровођења мера утврђени су програмом из члана 1. овог
правилника.
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана обја
вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-00091/2017-09
У Београду, 27. априла 2017. године
Министар,
Бранислав Недимовић, с.р.
ПРОГРАМ
МЕРА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА
ЗА 2017. ГОДИНУ
Ради спречавања појаве, раног откривања, ширења, праћења,
сузбијања или искорењивања заразних болести животиња спрово
де се следеће мере:
1) обележавање и евидентирање животиња, регистрација
и евидентирање газдинстава и уношење података о обележеним
и евидентираним животињама и регистрованим газдинствима у
Централну базу података о обележавању животиња (у даљем тек
сту: Централна база);
2) биосигурносне мере и добробит животиња;
3) епизоотиолошки надзор здравственог стања животиња
(активни и пасивни);
4) едукација власника, држаоца животиња и корисника ловишта;
5) имунопрофилактичке мере;
6) дијагностичка испитивања у циљу раног откривања наро
чито опасних заразних болести, организација и спровођење епизо
отиолошког увиђаја у случају појаве сумње на нарочито опасне и
друге заразне болести;
7) дијагностичка испитивања животиња у циљу откривања
болести и инфекција и отпорности на антимикробна средства;
8) дијагностичка испитивања код побачаја и вођење евиден
ције о побачајима и извршеним дијагностичким испитивањима;
9) дијагностичко испитивање приплодних бикова, нерастова,
овнова и јарчева који се користе за природно парење и производ
њу семена у центрима за вештачко осемењавање.
I. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ ЖИВОТИЊА,
РЕГИСТРАЦИЈА И ЕВИДЕНЦИЈА ГАЗДИНСТАВА
И УНОШЕЊЕ ПОДАТАКА О ОБЕЛЕЖЕНИМ
И ЕВИДЕНТИРАНИМ ЖИВОТИЊАМА И РЕГИСТРОВАНИМ
ГАЗДИНСТВИМА У ЦЕНТРАЛНУ БАЗУ
Ради спречавања појаве, ширења, сузбијања и искорењивања
заразних болести животиња и зооноза и обезбеђивања континуи
раног праћења кретања животиња, сва говеда, свиње, овце, козе,

коњи, пси, мачке и пчелиња друштва се обележавају и евидентира
ју у Централној бази, а газдинства на којима се налазе или узгајају
говеда, свиње, овце, козе, коњи, живина, пчеле и рибе региструју и
евидентирају у Централној бази.
Овлашћени обележивачи врше обележавање говеда, оваца,
коза и свиња ушним маркицама, паса, мачака и копитара микро
чиповима, а пчелињих друштава плочицама, у складу са посебним
прописима. Накнаду за обележавање и евиденцију животиња у
складу са Одлуком о висини накнаде за обележавање, регистра
цију и праћење кретања животиња („Службени гласник РС”, број
113/13), трошкове набавке средстава за обележавање, као и тро
шкове обележавања у складу са Одлуком о висини трошкова обе
лежавања и регистровања животиња („Службени гласник РС”,
број 115/14) сноси власник, односно држалац животиња.
Трошкове набавке и апликације дупликата средстава за обе
лежавање (ушне маркице за замену) сноси власник, односно др
жалац животиња.
Овлашћени обележивачи – ветеринарске станице/службе на
основу података добијених у току спровођења послова по Програ
му мера здравствене заштите животиња за 2017. годину (у даљем
тексту: Програм мера), ажурирају податке у Централној бази, вр
ше деактивацију газдинстава, односно подносе захтеве за укидање
улоге држаоца појединих врста животиња на којима се више не
налазе животиње, за сваку појединачну животињску врсту. У Цен
тралну базу за свако газдинство уносе се географске координате,
утврђене посебним уређајем (ПДА) достављеним од стране ми
нистарства надлежног за послове ветеринарства (у даљем тексту:
Министарство), односно другим одговарајућим уређајем (мобил
ни телефон, ГПС уређај и сл.).
Врши се континуирано праћење и евидентирање у Централ
ној бази кретања говеда, односно свиња, у складу са посебним
прописима.
Овлашћени обележивачи обавештавају и едукују власнике/др
жаоце животиња о обавези пријављивања кретања животиња, а у
случају непридржавања прописаних услова, о томе одмах обавешта
вају ветеринарског инспектора ради налагања корективних мера.
Одговорна лица на сточним пијацама, сабирним центрима и
догонима обезбеђују обавезно присуство овлашћене ветеринарске
организације ради евидентирања кретања животиња и доставља
ња података Централној бази.
Средства за унос података у Централну базу обезбеђена су у
буџету Републике Србије.
II. БИОСИГУРНОСНЕ МЕРЕ И ДОБРОБИТ ЖИВОТИЊА
Ради спречавања појаве, ширења, сузбијања и искорењивања
заразних болести животиња и зооноза и заштите животне средине
спроводи се дератизација газдинстава и објеката у којима се оба
вља ветеринарска делатност, најмање два пута годишње.
Вршиће се континуирано прикупљање и нешкодљиво уни
штавање кухињског отпада који потиче из превозних средстава у
међународном превозу, у складу са посебним прописом којим се
уређује начин разврставања и поступања са споредним произво
дима животињског порекла.
Власници и држаоци животиња се старају о здрављу и до
бробити животиња и предузимају биосигурносне мере на газдин
ству и примењују принципе добре узгајивачке праксе.
III. ЕПИЗООТ
 ИОЛОШКИ НАДЗОР ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА
ЖИВОТИЊА (АКТИВНИ И ПАСИВНИ)
На свим газдинствима на којима се држе и узгајају животиње
врши се епизоотиолошки надзор, који укључује пасивни и актив
ни надзор здравственог стања животиња, од стране ветеринарских
организација и служби које са Министарством имају закључен уго
вор о спровођењу програма мера здравствене заштите животиња.
У случају утврђивања промена здравственог стања и поја
ве сумње или потврђивања заразне болести животиња и зооноза,
посебно у случају повећања морбидитета, абортуса или рађања
авиталних животиња, ветеринарске организације/службе евиден
тирају ове промене и без одлагања пријављују случај надлежној
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ветеринарској инспекцији и епизоотиологу, уз обавезно спрово
ђење дијагностичких испитивања (нпр. клинички преглед, пато
морфолошки преглед, узорковање и лабораторијска испитивања) и
епизоотиолошког увиђаја.
На газдинствима на којима се држе и узгајају говеда, овце,
козе, коњи, пчеле и рибе, ветеринарске организације/службе нај
мање једанпут годишње, а на газдинствима на којима се узгајају
свиње и живина најмање три пута годишње, спроводе послове из
Програма мера када врше и активни надзор здравственог стања
животиња уз вођење писане евиденције о утврђеном налазу.
IV. ЕДУКАЦИЈА ВЛАСНИКА, ДРЖАОЦА ЖИВОТИЊА
И КОРИСНИКА ЛОВИШТА
У току надзора и пружања ветеринарских услуга ветеринар
ске организације врше стално информисање, односно едукацију
власника и држаоца животиња и корисника ловишта у циљу поди
зања свести о значају спровођења мера за спречавање појаве, рано
откривање, праћење, сузбијање и искорењивање заразних и пара
зитских болести животиња, а посебно зооноза.
Ветеринарска станица обавештава и едукује власнике и др
жаоце животиња о обавези пријављивања сумње на заразне боле
сти животиња које се обавезно пријављују, у складу са законом и
посебним прописом, а у случају непоштовања прописа о томе од
мах обавештава ветеринарског инспектора.
V. ИМУНОПРОФИЛАКТИЧКЕ МЕРЕ
Имунопрофилактичке мере спроводе се вакцинацијом сви
ња против класичне куге свиња, живине против атипичне куге
живине, паса и мачака против беснила, коња против ринопнеумо
нитиса/вирусног абортуса и инфлуенце коња, говеда, оваца и ко
за против антракса и инфекције изазване аеробним и анаеробним
узрочницима и болести плавог језика, као и вакцинацијом говеда
против болести плавог језика и болести Нодуларни дерматитис.
1. Класична куга свиња
Класична куга свиња спречава се и сузбија сталним спрово
ђењем одговарајућих биосигурносних мера и добре фармске прак
се, као и сталним одржавањем имунитета против вируса класичне
куге свиња, у складу са стратегијом и акционим планом искорењи
вања класичне куге свиња у Републици Србији.
На свим газдинствима на којима се држе и узгајају свиње
током целе године врши се вакцинација свих свиња вакцином од
атенуираног К-соја вируса, према упутству произвођача вакцине,
односно према следећем програму вакцинације:
1) прва вакцинација прасади врши се у старости од 45 до 60
дана, а најкасније 15 дана пре стављања у промет;
2) ревакцинација назимица и крмача најкасније 15 дана пре
сваког припуста;
3) ревакцинације свих нерастова два пута годишње у размаку
од шест месеци.
Приликом прве вакцинације против класичне куге свиња, од
носно пре стављања у промет, врши се обележавање свих свиња, у
складу са посебним прописом.
Министарство може у посебним околностима, на основу ана
лизе ризика, одобрити стављање у промет ради клања одређених
категорија невакцинисаних свиња, под надзором ветеринарске ин
спекције.
Вакцинација дивљих свиња укључујући и вакцинацију ди
вљих свиња у ограђеним ловиштима, фармама и одгајалиштима се
не врши, осим у хитним случајевима (нпр. избијање епизоотије).
Прасад млађа од 45 дана могу се ставити у промет само ако
су обележена на прописан начин, потичу са газдинства које је сло
бодно од класичне куге свиња и ако су на газдинству вакцинисане
све животиње, укључујући и крмаче и назимице.
Свиње не могу да се изводе на заједничку испашу.
Газдинстава на којима се држе и узгајају свиње сврставају се
у једну од следећих категорија:
1) комерцијална фарма – представља газдинство на коме се
свиње држе у објекту који испуњава прописане услове за држање
и узгој свиња, који је уписан у Регистар објеката и у коме се спро
воде све мере здравствене заштите са највишим нивоом биосигур
носних мера и хигијене;
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2) породична фарма типа А – представља газдинство на коме
се налази велики број свиња (више од 10), које снабдева тржиште
живим свињама и на коме се спроводе све мере здравствене за
штите са високим нивоом биосигурносних мера и хигијене;
3) породична фарма типа Б – представља газдинство на коме
се налази велики број свиња (више од 10), које снабдева тржиште
живим свињама, а на коме се не спроводе, делимично се спроводе
или се спроводе само неке хигијенске и мере здравствене заштите
са недовољним нивоом биосигурносних мера;
4) сеоско газдинство – представља газдинство на коме се др
жи мали број свиња (највише 10) и то за сопствене потребе дома
ћинства власника, а на коме је ниво здравствене заштите, биоси
гурносних мера и хигијене низак и неефикасан;
5) газдинство са држањем свиња на отвореном – представља
газдинство на коме се свиње држе на отвореном, полуотвореном,
неограђеном или полуограђеном простору, које могу доћи у кон
такт са другим животињама, посебно дивљим и на коме је ниво
здравствене заштите и/или биосигурносних мера веома низак.
Вршиће се процена спровођења добрих фармских пракси на
комерцијалним и породичним фармама, у складу са посебним во
дичима, уз уношење података у Централну базу.
Министарство може извршити регионализацију (зонирање)
у складу са законом којим се уређује ветеринарство и Кодексом
здравствене заштите копнених животиња Светске здравствене ор
ганизације за животиње (у даљем тексту: ОИЕ) у зависности од
епизоотиолошке ситуације у појединим областима у односу на
класичну кугу свиња, броја газдинстава са свињама, популаци
је домаћих и дивљих свиња, квалитета спровођења вакцинације,
обележавања и праћења кретања, резултата мониторинга и надзо
ра и других фактора ризика.
Министарство може одобрити каналисани систем (компарт
ментализација) у оквиру кога више газдинстава на једној или ви
ше епизоотиолошких јединица послују у оквиру заједничког си
стема управљања, примењују висок ниво биосигурносних мера,
који осигурава одговарајући статус на класичну кугу свиња за све
субпопулације свиња које се налазе унутар овог система.
У подручјима у оквиру којих функционише компартмент, од
носно каналисани систем за узгој и промет свиња Министарство
врши дијагностичка испитивања репрезентативног броја узорака
и надзор на класичну кугу свиња, као и службене контроле.
На газдинствима на којима се држе и узгајају свиње врши се
клинички преглед свиња сваки пут пре спровођења вакцинације,
лечења и других мера здравствене заштите и обележавања живо
тиња, о чему се води евиденција. Уколико се приликом клиничког
прегледа уоче знаци болести карактеристични за класичну кугу
свиња, извршиће се дијагностичка испитивања у складу са посеб
ним прописом уз обавезно обавештавање надлежног инспектора.
Врши се дијагностичко испитивање на класичну кугу свиња
свих угинулих дивљих свиња и репрезентативног броја одстреље
них дивљих свиња, као и провера имунолошког статуса код дома
ћих свиња, у оквиру мониторинга, активног и пасивног надзора на
класичну кугу свиња, према програму Министарства.
За сваку сумњу, односно појаву класичне куге свиња оба
вља се епизоотиолошки увиђај и дијагностичка испитивања, као
и пријављивање сумње, односно потврде болести, у складу са по
себним прописом.
Лабораторијска испитивања на класичну кугу свиња врше се
у акредитованим лабораторијама у Научном институту за ветери
нарство Србије у Београду, Научном институту за ветеринарство
„Нови Сад” у Новом Саду и Ветеринарском специјалистичком ин
ституту „Краљево” у Краљеву, а о резултатима испитивања оба
вештава се Министарство и надлежни институт који је доставио
узорке на испитивање.
Средства за набавку вакцине, спровођење вакцинације, про
цену спровођења добрих фармских пракси на комерцијалним и
породичним фармама, спровођење надзора и мониторинга код
дивљих свиња, дијагностичка испитивања код сумње на класич
ну кугу свиња, дијагностичко испитивање имунолошког статуса,
накнаду штете за убијене животиње, као и животиње убијене у ди
јагностичке сврхе, спровођење мониторинга и активног надзора,
као и средства за спровођење наређених мера у циљу сузбијања
класичне куге свиња у зараженом газдинству обезбеђена су у бу
џету Републике Србије.
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2. Атипична куга живине (Њукастл болест)
У циљу спречавања појаве, ширења и сузбијања атипичне ку
ге живине сва газдинства на којима се налази живина и перната
дивљач се региструју и евидентирају у Централној бази.
Живина, перната дивљач и голубови у свим облицима држа
ња и узгоја се вакцинишу против атипичне куге вакцинама про
изведеним од лентогених сојева, ради сталног одржавања имуни
тета. Контрола имунолошког статуса после извршене вакцинације
врши се серолошким прегледом крвних серума.
Научни или специјалистички ветеринарски институти са
чињавају за власнике живине и пернате дивљачи у интензивном
узгоју програм вакцинације и контроле имунолошког статуса (20
узорака крви по објекту 10–14 дана после извршене вакцинације).
У случајевима неповољне епизоотиолошке ситуације за жи
вину и пернату дивљач у интензивном узгоју сачињавају програм
имунопрофилаксе који се доставља надлежној ветеринарској ин
спекцији.
Код живине намењене за тов у екстензивним условима узго
ја, вакцинација се обавља двократно у старости од једног дана у
инкубатору, распршивањем, као и од 14 до 18 дана кроз воду за пи
ће, распршивањем или окулоназално према упутству произвођача.
Код живине намењене за производњу приплодних и конзум
них јаја у екстензивним условима узгоја, вакцинација се обавља
четворократно: прва вакцинација се обавља у инкубатору, у ста
рости од једног дана распршивањем, а остале у старости од три,
шест и 12 недеља према упутству произвођача вакцине укључују
ћи и могућност употребе инактивисане вакцине.
Перната дивљач и голубови који се држе у екстензивним
условима узгоја вакцинишу се према програму научних и специ
јалистичких ветеринарских института укључујући могућност упо
требе инактивисане вакцине.
Вакцинацију у инкубатору спроводи надлежна ветеринарска
станица, односно служба.
Под екстензивним условима гајења живине подразумевају се
газдинства у којима се држи или узгаја мање од 350 јединки живи
не и пернате дивљачи.
За сваку сумњу, односно појаву атипичне куге живине оба
вља се епизоотиолошки увиђај и дијагностичка испитивања,
укључујући и диференцијалну дијагностику, као и пријављивање
сумње, односно потврде болести.
Врши се стална контрола имунолошког статуса живине серо
лошким прегледом крвних серума према програму сачињеном од
стране надлежног института.
Средства за дијагностичка испитивања код појаве сумње на
атипичну кугу живине, накнаду штете за убијене животиње, као
и средства за спровођење наређених мера у циљу сузбијања ати
пичне куге живине у зараженом газдинству обезбеђена су у буџету
Републике Србије.
3. Беснило
Пси и мачке старији од три месеца вакцинишу се једанпут го
дишње инактивисаном вакцином против беснила, у складу са по
себним прописом, према упутству произвођача вакцине. Вакцина
ција паса млађих од три месеца може се обавити уколико постоје
оправдани разлози, према упутству произвођача вакцине.
Врши се орална вакцинација лисица и других дивљих ме
соједа два пута годишње, у пролеће и у јесен, у оквиру пројекта
искорењивања беснила који финансира Европска унија. Дистрибу
ција вакцина врши се из авиона или хеликоптера, односно ручно
на појединим подручјима, ако не постоји могућност да се обави
аерогена вакцинација.
Корисници ловишта за свако ловиште евидентирају псе који
се користе у ловне сврхе.
Све угинуле и одстрељене лисице и други дивљи месоједи за
које постоји сумња да су инфицирани вирусом беснила, дијагно
стички се прегледају на беснило.
Према плану Министарства и према препорукама Светске
здравствене организације, врши се преглед одређеног броја узора
ка уловљених лисица и других дивљих месоједа (у даљем тексту:
циљне животиње), при величини узорка од четири животиње на
100 km² у циљу контроле ефикасности оралне вакцинације (мони
торинг оралне вакцинације), према дијагностичком приручнику.
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Ради откривања инфекција слепих мишева лисавирусима
спроводи се мониторинг беснила код слепих мишева.
Дијагностичка испитивања имунолошког статуса циљних
животиња врше лабораторије у Научном институту за ветери
нарство Србије у Београду, Научном институту за ветеринарство
„Нови Сад” у Новом Саду и Ветеринарском специјалистичком ин
ституту „Краљево” у Краљеву, а о резултатима испитивања оба
вештава се Министарство и надлежни институт који је доставио
узорке на испитивање.
Дијагностичка испитивања животиња код сумње на беснило,
укључујући животиње које су биле у контакту са људима или су
им нанеле повреде, врше Научни институт за ветеринарство Срби
је у Београду и Пастеров завод у Новом Саду.
Средства за спровођење мониторинга, дијагностичка испи
тивања код сумње на беснило, испитивање имунолошког статуса,
накнаду штете за убијене животиње, као и средства за спровођење
наређених мера у циљу сузбијања беснила у зараженом газдин
ству обезбеђена су у буџету Републике Србије.
4. Ринопнеумонитис/вирусни абортус коња, вирусни
артеритис коња и инфлуенца коња
У складу са епизоотиолошком ситуацијом у појединим под
ручјима и запатима може да се врши вакцинација коња против
ринопнеумонитиса/вирусног абортуса, вирусни артеритис коња и
инфлуенце коња и о томе се води прописана евиденција.
5. Антракс
У подручјима у којима је утврђен антракс код животиња, ди
стриктним подручјима или подручјима у којима постоји ризик од
појаве антракса, врши се вакцинација пријемчивих животиња, у
складу са посебним прописом.
Средства за спровођење дијагностичких испитивања у слу
чају сумње на болест и наређених мера у зараженом газдинству
обезбеђена су у буџету Републике Србије.
6. Болест плавог језика
Болест плавог језика спречава се сталним спровођењем од
говарајућих биосигурносних мера укључујући и контролу вектора
болести.
Због појаве болести плавог језика у Републици Србији и дру
гим земљама у 2014, 2015. и 2016. години, изазване серотипом 4
вируса болести плавог језика и спречавања поновног појављивања
и ширења болести, извршиће се вакцинација пријемчивих живо
тиња на подручју целе земље пре започињања активности вектора
болести, док ће се вакцинација новорођених животиња и невакци
нисаних говеда из увоза, вршити у току читаве године.
Вакцинација ће се извршити инактивисаном вакцином која
садржи серотип 4 вируса, према упутству произвођача вакцине.
Комплетна вакцинација представља вакцинацију животиња
која је извршена према упутству произвођача и обухвата примар
ну вакцинацију и бустеризацију. Животиње код којих је извршена
примарна вакцинација не могу се ставити у промет док се не извр
ши бустеризација.
Ревакцинација представља поновљену вакцинацију животи
ња применом појединачне дозе, према упутству произвођача.
Ради откривања, праћења и сузбијања болести плавог јези
ка спроводи се надзор и мониторинг на болест плавог језика ко
ји укључује серолошка, вирусолошка и ентомолошка испитивања,
према плану Министарства. Поред дијагностичког испитивања
узорака крвних серума код пријемчивих животиња врши се и кон
тинуирано хватање и идентификација вектора болести плавог је
зика (инсекта из рода Culicoid es), које ће омогућити да се одреди
почетак и крај активности вектора.
Вирусолошка и ентомолошка испитивања врше се у Научним
институтима за ветеринарство Београд и Нови Сад и Ветеринар
ском специјалистичком институту „Краљево”.
Министарство може, на основу анализе ризика, у посебним
околностима, одобрити стављање у промет и упућивање на кла
ње одређених категорија животиња, под надзором ветеринарског
инспектора.
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Средства за спровођење комплетне вакцинације и ревакцинаци
је, спровођење надзора и мониторинга, дијагностичка испитивања у
случају сумње на болест плавог језика, надокнаду штете за животиње
угинуле пре започињања вакцинације у 2017. години, као и средства
за спровођење наређених мера у зараженом газдинству у циљу спре
чавања ширења епизоотије, обезбеђена су у буџету Републике Србије.
7. Нодуларни дерматитис
Ради откривања и праћења болести Нодуларни дерматитис
спроводи се активни и пасивни надзор.
У случају појаве сумње на болест Нодуларни дерматитис на га
здинству, односно здравствених проблема код животиња на основу
којих се може посумњати на ову заразну болест, а које примети вла
сник, држалац или ветеринар приликом активног или пасивног над
зора, интервенције или у било ком другом случају, сумња се обавезно
и без одлагања пријављује надлежном ветеринарском инспектору.
Уколико се у оквиру општине установи први случај сумње
на заразну болест Нодуларни дерматитис, надлежни ветеринар
ски инспектор, епизоотиолог и ветеринар извршиће клинички
преглед, епизоотиолошка испитивања и преглед документаци
је на газдинству. Уколико се на основу тога закључи да је сумња
оправдана, извршиће се и узорковање према посебној процедури
и достављање узорака у надлежни институт (Научни институт за
ветеринарство Србије у Београду, Научни институт за ветеринар
ство „Нови Сад” у Новом Саду и Ветеринарски специјалистички
институт „Краљево” у Краљеву).
У случају да се у оквиру зараженог подручја установи нови слу
чај сумње на Нодуларни дерматитис, поступа се на следећи начин:
1) у случају постављања сумње на први случај болести Но
дуларни дерматитис у одређеној епизоотиолошкој јединици извр
шиће се:
(1) клинички преглед,
(2) епизоотиолошко истраживање и
(3) узорковање (према посебној процедури) у циљу лаборато
ријских испитивања у надлежном ветеринарском институту;
2) други и сви нови случајеви сумње на Нодуларни дерма
титис са јасно видљивим симптомима у оквиру једне епизоотио
лошке јединице биће пропраћени клиничким и епизоотиолошким
испитивањем пријемчивих животиња на газдинству, које ће извр
шити надлежни ветеринарски инспектор, епизоотиолог и ветери
нар, на основу којих се може потврдити случај болести и без ла
бораторијских испитивања. Уколико се сумња не може потврдити
без лабораторијских испитивања, извршиће се узорковање и сла
ње у надлежни ветеринарски институт.
Величина епизоотиолошке јединице (општина или део оп
штине) одређује се у зависности од епизоотиолошке ситуације,
анализом ризика.
Ради спречавања ширења болести Нодуларни дерматитис из
вршиће се вакцинација пријемчивих животиња на територији Репу
блике Србије, према плану вакцинације који доноси Министарство.
Вакцинација новорођених животиња и говеда из увоза, вр
шиће се у току читаве године. Ревакцинација говеда вакцинисаних
у 2016. години, извршиће се у периоду мај–јун.
Вакцинација ће се извршити хомологним сојем атенуиране
вакцине против Нодуларног дерматитиса, према упутству произ
вођача вакцине.
Средства за набавку вакцине (осим донације Европске коми
сије), спровођење вакцинације према упутству произвођача, спро
вођење активног надзора, дијагностичких испитивања у случају
сумње на болест, надокнаду штете за угинуле и убијене животи
ње, као и средства за спровођење наређених мера на зараженом
газдинству у циљу спречавања ширења епизоотије обезбеђена су у
буџету Републике Србије.
VI. ДИЈАГНОСТИЧКА ИСПИТИВАЊА У ЦИЉУ РАНОГ
ОТКРИВАЊА НАРОЧИТО ОПАСНИХ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ,
ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊА ЕПИЗООТИОЛОШКОГ
УВИЂАЈА У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ СУМЊЕ НА НАРОЧИТО
ОПАСНЕ И ДРУГЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ
1. Дијагностичка испитивања у циљу раног откривања
нарочито опасних заразних болести
Код сумње на појаву нарочито опасних заразних болести,
егзотичних или непознатих болести, врши се хитно узорковање
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материјала под надзором ветеринарског инспектора у сарадњи са
епизоотологом ради слања на дијагностичка испитивања, спро
вођење епизоотиолошког увиђаја и дијагностичка испитивања у
овлашћеној лабораторији, укључујући и диференцијално-дијагно
стичка испитивања.
Врши се активни надзор са дијагностичким испитивањем
узорака пријемчивих животиња на слинавку и шап, ради одржава
ња статуса земље слободне од слинавке и шапа. Врши се активни
надзор и на друге болести са или без дијагностичког испитивања
узорака, у зависности од препорука ОИЕ.
У случају погоршања епизоотиолошке ситуације у земљама
у окружењу или другим земљама, на основу анализе ризика може
да се врши и активни надзор на одређене нарочито опасне зара
зне болести уз дијагностичка испитивања узорака по плану Ми
нистарства.
Средства за дијагностичка испитивања код појаве сумње на
нарочито опасне заразне болести, егзотичне или непознате боле
сти, укључујући и диференцијална дијагностичка испитивања,
испитивања у циљу стицања и одржавања статуса земље слобод
не од појединих нарочито опасних заразних болести, средства за
дијагностичка испитивања у случају погоршања епизоотиолошке
ситуације, накнаду штете за убијене животиње, као и средства за
спровођење наређених мера у зараженом газдинству обезбеђена
су у буџету Републике Србије.
2. Организација и спровођење епизоотиолошког увиђаја
у случају појаве сумње на нарочито опасне и друге заразне
болести
У случају појаве сумње на нарочито опасне и друге заразне
болести, односно здравствених проблема код животиња на основу
којих се може посумњати на заразну болест, а које примети вла
сник, држалац или ветеринар приликом активног или пасивног
надзора, интервенције или у било ком другом случају, сумња се
обавезно и без одлагања пријављује надлежном ветеринарском
инспектору.
У присуству ветеринарског инспектора и епизоотиолога, вр
ши се клинички преглед животиње, узима детаљна анамнеза и
историја болести, као и подаци о пореклу животиње. Ако постоји
могућности ради се обдукциони преглед и узорковање материјала
за лабораторијско испитивање.
У зависности од специфичности и карактеристика случаја,
односно постављене сумње, ветеринарски инспектор уз подршку
епизоотиолога, надлежног научног или специјалистичког инсти
тута, односно ветеринара из надлежне ветеринарске организације/
службе врши додатна епизоотиолошка истраживања и узорковања
материјала за лабораторијско испитивање. О свим активностима и
на основу запажања и прикупљених информација води се епизоо
тиолошки записник.
VII. ДИЈАГНОСТИЧКА ИСПИТИВАЊА ЖИВОТИЊА У ЦИЉУ
ОТКРИВАЊА БОЛЕСТИ И ИНФЕКЦИЈА И ОТПОРНОСТИ НА
АНТИМИКРОБНА СРЕДСТВА
1. Бруцелоза, туберкулоза, ензоотска леукоза говеда,
инфективно запаљење вимена
Говеда, овце и козе једном годишње се дијагностички испи
тују, и то говеда на бруцелозу, туберкулозу и ензоотску леукозу и
овце и козе на бруцелозу, при чему период од последњег испити
вања не сме да буде краћи од шест ни дужи од 12 месеци.
У циљу одређивања статуса газдинства на бруцелозу, тубер
кулозу и ензоотску леукозу говеда, научни и специјалистички ин
ститути извештаје о дијагностичким испитивањима говеда при
премају за свако газдинство понаособ, као и за сваку животињу,
без обзира на резултате испитивања.
На газдинствима која имају статус службено слободних од
ових болести, испитује се одређени број животиња, у складу са
посебним прописом.
За сваки позитиван налаз на бруцелозу, туберкулозу и ензо
отску леукозу говеда обавезно се обавља епизоотиолошки увиђај.
Средства за узорковање крви и дијагностичка испитивања
говеда, оваца и коза на бруцелозу, говеда на ензоотску леукозу,
спровођење мониторинга туберкулинизације, за накнаду штете за
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убијене, односно заклане животиње, као и средства за спровођење
свих наређених мера у циљу сузбијања и искорењивања туберку
лозе, ензоотске леукозе говеда и бруцелозе животиња у зараженом
газдинству обезбеђена су у буџету Републике Србије.
Средства за спровођење туберкулинизације обезбеђена су у
буџету Републике Србије у зависности од броја животиња на га
здинству и то у износу од 280 динара за газдинство до 20 животи
ња, 250 динара за газдинство од 21 до 50 животиња, 230 динара за
газдинство од 51 до 100 животиња, 200 динара за газдинство преко
100 животиња за ветеринарске станице, односно у износу од 30
динара за ветеринарске службе, док власник/држалац животиња
плаћа износ од 250 динара.
а) Бруцелоза говеда (Brucella abortus), оваца и коза
(B. melitensis i B. ovis)
Дијагностичко испитивање говеда, осим мужјака намењених
за тов, врши се код свих животиња старијих од 12 месеци, а ди
јагностичко испитивање оваца и коза врши се код свих животи
ња старијих од шест месеци у циљу раног откривања бруцелозе и
утврђивања и одржавања статуса газдинства говеда, оваца и коза
слободног од бруцелозе.
Надлежни научни и специјалистички ветеринарски институ
ти врше дијагностичка испитивања поуздано обележених узорака
крвних серума говеда, оваца и коза применом брзих метода (брза
серумска аглутинација, односно Розе Бенгал или флуоресцентна
поларизација), а у случају позитивног резултата применом и по
тврдне серолошке методе (индиректна ЕЛИСА).
Узорци пореклом од овнова посебно се обележавају.
У случају добијања позитивног резултата врши се поновно
узорковање у присуству епизоотилога и ветеринарског инспекто
ра и потврдно испитивање применом потврдне серолошке методе
(компетитивна ЕЛИСА или РВК) на присуство специфичних анти
тела против бруцела врсте у надлежном ветеринарском институту.
Научни и специјалистички ветеринарски институти чувају ре
презентативан број узорака у банци серума најмање једну годину.
Говеда, овце и козе код којих је дијагностичким испитивањем
потврђена бруцелоза одмах, а најкасније у року од седам дана, уз
присуство ветеринарског инспектора, убијају се на хуман начин, а
лешеви се нешкодљиво уклањају на прописан начин.
После спровођења мера из става 6. овог пододељка, извр
шиће се поновно испитивање свих серонегативних говеда, оваца
и коза у стаду два пута у размаку од 30 дана у циљу утврђивања
раширености болести.
Сви приплодни овнови испитују се на инфекцију са B. ovis
(Епидидимитис овнова). У случају позитивног налаза на заразни
епидидимитис овнова, таква животиња мора бити искључана из
приплода, тако што ће бити кастрирана или заклана у року од нај
више месец дана.
б) Туберкулоза
Ради раног откривања туберкулозе и утврђивања статуса га
здинства говеда слободног од туберкулозе врши се дијагностичко
испитивање код свих говеда старијих од шест недеља применом
интрадермалних туберкулинских тестова, у складу са посебним
прописом.
Животиње код којих је дијагностичким испитивањем утвр
ђена туберкулоза надлежни ветеринарски инспектор у најкраћем
року, а најкасније у року од 30 дана упућује на клање. У случају да
животиње није могуће упутити на клање може да се одобри њихо
во убијање на хуман начин.
Сва заклана говеда и свиње се прегледају на присуство пато
анатомских лезија карактеристичних за туберкулозу. Уколико се у
објектима за клање при инспекцијском прегледу утврде промене
на унутрашњим органима (плућа, лимфни чворови, кости и др.)
карактеристичне за туберкулозу говеда, узорци пореклом од закла
не животиње достављају се овлашћеној лабораторији за туберку
лозу на даља испитивања.
У кланици се посебно евидентира сваки утврђени случај ту
беркулозе говеда и свиња и о налазу се обавештава надлежни вете
ринарски инспектор у месту порекла туберкулозне животиње.
Ради утврђивања што већег броја оболелих или инфицира
них животиња у запату, епизоотиолошкој јединици или подручју,
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поред туберкулинског теста, може да се примењује коришћење га
ма-интерферон теста на начин који је прописан у последњем изда
њу ОИЕ Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines.
У циљу утврђивања квалитета спровођења дијагностичких
испитивања на туберкулозу, Министарство ће путем посебног мо
ниторинга туберкулинизације извршити узорковање крви и испи
тивање применом одговарајућег теста (ЕЛИСА или гама-интерфе
рон тест).
в) Ензоотска леукоза говеда
Ради раног откривања ензоотске леукозе говеда и успоста
вљања статуса газдинства слободног на ову болест врши се ди
јагностичко испитивање свих приплодних говеда старијих од 24
месеца.
Дијагностичка испитивања врше се методом ЕЛИСА теста
на групним узорцима према упутству произвођача дијагностичког
теста. Ако се у групном узорку установи позитивна реакција врши
се и појединачно испитивање узорака крвних серума.
Животиње код којих је дијагностичким испитивањем утврђе
на ензоотска леукоза најкасније у року од 30 дана надлежни ве
теринарски инспектор упућује на клање. У случају да животиње
није могуће упутити на клање може да се одобри њихово убијање
на хуман начин.
Сва заклана говеда прегледају се на линији клања од стра
не ветеринарског инспектора који све туморе сумњиве на лимпхосарцома шаље националној референтној лабораторији за ензоот
ску леукозу говеда, ради даљих дијагностичких испитивања.
Уколико се у објектима за клање при инспекцијском прегле
ду утврде промене на унутрашњим органима (плућа, лимфни чво
рови, кости и др.) карактеристичне за ензоотску леукозу говеда,
узорци пореклом од заклане животиње достављају се националној
референтној лабораторији на даља испитивања.
У кланици се посебно евидентира сваки утврђени случај ту
мора и о позитивном налазу обавештава се надлежни ветеринар
ски инспектор у месту порекла леукозне животиње.
г) Инфективно запаљење вимена
Произвођачи млека и производа од млека намењених за људ
ску исхрану, спроводе програм сузбијања инфективног маститиса,
уз примену бактериолошке дијагностике, испитивања осетљиво
сти узрочника маститиса на антибиотике, примену одговарајуће
терапије и контроле здравља вимена, уз вођење евиденције.
2. Паразитске болести
а) Ехинококоза
Дехелминтизација паса и мачака старијих од три месеца про
тив псеће пантљичаре Echinococcus granulosus обавља се сред
ством које поуздано убија зреле и незреле облике пантљичаре
континуирано током целе године, о чему се води евиденција у Па
сошу за кућне љубимце.
Ради спречавања ширења јаја пантљичаре у околину, најмање
48 часова после третирања паса, њихов измет се чини нешкодљивим.
Правно лице које се бави клањем животиња за јавну потро
шњу, као и власници који кољу животиње за сопствене потребе,
промењене органе чине нешкодљивим прокувавањем, спаљивањем
или прерадом у кафилеријама, о чему се води посебна евиденција.
У кланици се евидентира сваки утврђени случај ехинококозе
и о томе се обавештава ветеринарски инспектор у месту порекла
животиње ради преузимања прописаних мера.
б) Трихинелоза
Дијагностички преглед на присуство ларве Trichinella врши се
методом компресије или вештачке дигестије у узорцима меса свих
закланих свиња, као и код свиња закланих у домаћинству за сопстве
не потребе, а дијагностички преглед одстрељених дивљих свиња и
закланих коња врши се искључиво методом вештачке дигестије.
Приликом клања свиња за сопствене потребе власник/држа
лац животиње уз прописани узорак меса за преглед на трихине
лозу доставља ветеринарској организацији која врши преглед и
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ушну маркицу ради идентификације и евидентирања узорка за
клане животиње, односно обавештавања Централне базе и одјаве
животиње.
Врши се систематска дератизација зараженог подручја и не
шкодљиво уклањање лешева глодара, као и редовна дератизација
свих објеката у којима се држе и узгајају животиње, у складу са
планом биосигурности и добром фармском праксом.
План систематске дератизације доноси надлежни научни или
ветеринарски специјалистички институт на основу анализе епизо
отиолошке ситуације за своје подручје.
Систематску дератизацију зараженог подручја врше ветери
нарске организације којима су по јавном конкурсу и закљученом
уговору са Министарством поверени наведени послови из Програ
ма мера и које испуњавају прописане услове за вршење дезинфек
ције, дезинсекције и дератизације.
Ветеринарски инспектор у кланици евидентира сваки утвр
ђени случај трихинелозе и о томе обавештава ветеринарског ин
спектора у месту порекла животиње ради предузимања мера и
пријаве болести.
Средства за дијагностичко испитивање дивљих свиња на три
хинелозу за које су истовремено достављени одговарајући узорци
за испитивање на класичну кугу свиња обезбеђена су у буџету Ре
публике Србије.
3. Друге болести
а) Салмонелоза живине
Узимање узорака од кока носиља, јата живине за одгој под
млатка, узгој и репродукцију, товних пилића и у инкубатору врсте
Gallus gallus у циљу утврђивања преваленције бактерија из рода
Salmonella, лабораторијско испитивање и мере које се спроводе у
случају сумње, као и потврђеног случаја S. Enteritidis и S. Typhi
murium, односно S. Hadar, S. Infantis или S. Virchow спроводе се у
складу са посебним прописом.
Узимање узорака од приплодних и товних ћурака у циљу
утврђивања преваленције бактерија из рода Salmonella, лаборато
ријско испитивање и мере које се спроводе у случају сумње, одно
сно потврђеног случаја S. Enteritidis и S. Typhimurium спроводе се
у складу са посебним прописом.
Сва јата живине, осим јата из ст. 1. и 2. овог пододељка, без
обзира на врсту и категорију живине, чији су производи намењени
јавној потрошњи или се живина узгаја ради даље продаје се бакте
риолошки, односно серолошки испитују достављањем службених
узорака у лабораторију.
Ради утврђивања свих салмонела од значаја за јавно здрав
ство у резултатима налаза потребно је, осим серотипова прописа
них овим правилником и посебним прописом, навести и све оста
ле утврђене серотипове.
У циљу утврђивања преваленције бактерија из рода Salmo
nella код живине спроводи се мониторинг.
Средства за спровођење мониторинга из става 5. овог подељ
ка обезбеђена су у буџету Републике Србије.
б) Салмонелоза свиња и метицилин-резистентни
Staphylococus aureus (МРСА)
У циљу утврђивања преваленције бактерија из рода Salmo
nella и метицилин-резистентног Staphylococus aureus (МРСА) на
фармама приплодних и товних свиња врши се лабораторијско ис
питивање репрезентативног броја узорака (мониторинг).
Средства за спровођење испитивања из става 1. овог подо
дељка обезбеђена су у буџету Републике Србије.
в) Контрола хране за животиње на салмонелозу
Објекти за производњу хране за животиње (мешаоне хране за
животиње), достављају на бактериолошки преглед једном месечно
у надлежни ветеринарски институт узорке свих хранива (компо
ненти) животињског порекла пре припремања хране за животиње,
као и узорке свих готових смеша у оквиру програма самоконтроле.
г) Кампилобактериоза живине
У циљу праћења кампилобактериозе у јатима товних пили
ћа врсте Gallus gallus, као и праћења отпорности бактерија рода
Campylobacter spp. на антимикробна средства врши се узорковање
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и испитивање, односно утврђивање отпорности бактерија из рода
Campylobacter spp. на антимикробна средства у јатима и трупови
ма товних пилића.
Средства за спровођење испитивања из става 1. овог подо
дељка обезбеђена су у буџету Републике Србије.
д) Праћење осетљивости, односно отпорности
на антибиотике и хемиотерапеутике код бактерија рода
Salmonella код товних пилића, кока носиља, ћурака
и свиња за клање
У циљу континуир аног праћења осетљивости, односно от
порности бактерија на одређена антимикробна медицинска сред
ства врши се прикупљање изолата бактерија рода Salmonella и њи
хово испитивање на присуство резистенције и мултирезистенције
у оквиру мониторинга.
Средства за спровођење испитивања из става 1. овог подо
дељка обезбеђена су у буџету Републике Србије.
ђ) Инфлуенца птица
Врши се надзор и мониторинг код живине, пернате дивљачи
и дивљих птица на инфлуенцу птица, према плану Министарства.
Средства за спровођење испитивања из става 1. овог подо
дељка обезбеђена су у буџету Републике Србије.
е) Хламидиоза птица
Сва матична јата и газдинства на којима се држе и узгајају и
на којима се обавља промет егзотичних, украсних и собних птица
и голубова се региструју у Министарству, а птице које потичу из
ових објеката и намењене су за приплод, продају, изложбе и слич
но морају бити слободне од хламидиозе. Лабораторијска испити
вања на хламидиозу птица врше се у надлежном ветеринарском
институту. Лабораторијски налаз за птице у промету не сме бити
старији од 60 дана.
ж) Кју-грозница
Испитивања на кју-грозницу врше се ради откривања изво
ра болести код појаве болести код људи и особа професионално
изложених инфекцији, као и код сваког побачаја код говеда, оваца
и коза.
На основу анализе ризика код појаве болести Министарство
може да одобри убијање клинички оболелих животиња са потвр
ђеним лабораторијским налазом, на стручан и хуман начин.
Приплодна говеда, овце и козе из заражених газдинстава, на
кон спроведених наређених мера, а уколико нису вакцинисане, мо
гу се пустити у промет само уколико су негативне на кју-грозницу,
осим на клање, при чему резултат не може бити старији од месец
дана од дана пуштања у промет.
Министарство може одобрити вакцинацију животиња након
спроведене анализе ризика и мишљења надлежног института са
програмом вакцинације. Ветеринарска станица или служба која
спроводи вакцинацију против кју-грознице, води о томе евиденци
ју и обавештава надлежну ветеринарску инспекцију.
Средства за дијагностичка испитивања у случају сумње на
кју-грозницу, накнаду штете за убијене, односно заклане животи
ње, као и за спровођење наређених мера у циљу сузбијања кју-гро
знице у зараженом газдинству обезбеђена су у буџету Републике
Србије.
з) Трансмисивне спонгиоформне енцефалопатије
Ради раног откривања и дијагностике Трансмисивних спон
гиоформних енцефалопатија (у даљем тексту: ТСЕ) мониторинг
на говедима, овцама и козама као и контрола хране за животиње у
погледу коришћења протеина животињског порекла и рибљег бра
шна у исхрани животиња спроводи се у складу са Правилником о
утврђивању мера раног откривања и дијагностике заразне болести
трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија, начину њихо
вог спровођења, као и мерама за спречавање ширења, сузбијање и
искорењивање ове заразне болести („Службени гласник РС”, број
96/10) и овим правилником.
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( а ) Мо н и т о р и н г го в е д а

Мониторинг говеда спроводи се на говедима у складу са пра
вилником којим се утврђују мере у погледу ТСЕ, као и на свим гове
дима старијим од 30 месеци која су здрава заклана за исхрану људи.
( б ) Мо н и т о р и н г о в а ц а и ко з а
Мониторинг оваца и коза спроводи се у складу са правилни
ком којим се утврђују мере у погледу ТСЕ, као и на овцама и коза
ма које су заклане за исхрану људи, чији број је одређен у Табели
– Број животиња за дијагностичко испитивање на ТСЕ.
Табела – Број животиња за дијагностичко испитивање на ТСЕ
Управни округ, град

Број узорака за мониторинг оваца и коза

Западнобачки

50

Јужнобачки

400

Средњебанатски

200

Моравички

50

Град Београд

50

Сремски

200

Јужнобанатски

100

Севернобачки
УКУПНО:

50
1.100

( в ) Ко н т р о л а х р а н е з а ж и в о т и њ е
Контрола хране за животиње у погледу коришћења протеин
а
животињског порекла и рибљег брашна у исхрани животиња врши
се тако што се узорак за дијагностичко испитивање узима у објек
тима који производе храну за животиње и то најмање по једанпут
у току године:
1) од хране која је намењена исхрани преживара, и
2) од хране која је намењена исхрани животиња, осим пре
живара.
Контрола хране за животиње у погледу коришћења протеина
животињског порекла и рибљег брашна у исхрани животиња врши
се и у објектима за узгој и држање животиња, ако се посумња да
власник или држалац животиња користи протеине животињског
порекла и рибље брашно у исхрани животиња.
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5) транспорт узорака хране за животиње из објекта који про
изводи храну за животиње и транспорт узорака за дијагностичко
испитивање на ТСЕ који су узети од говеда, оваца и коза које нису
намењене за исхрану људи;
6) накнаду штете за:
(1) животиње које су угинуле или убијене у случају сумње на
појаву ТСЕ, односно после службене потврде ТСЕ,
(2) животиње које су заклане и чији се труп и делови тела
уништавају као материјал Категорије 1 у складу са посебним про
писом којим се уређује ТСЕ.
и) Болести коња
( а ) И н ф е к т и в н а а н е м и ј а ко п и т а р а
Ради откривања, праћења и сузбијања инфективне анемије
коња спроводи се дијагностичко испитивање на инфективну ане
мију коња применом Coggins testa (агар гел имунодифузионим
тест – АГИД) једанпут годишње, односно два пута годишње када
су у питању коњи за производњу биолошких препарата (серуми и
вакцине). Дијагностичко испитивање може да се изврши и приме
ном ЕЛИСА теста, али се у том случају сваки позитивни резултат
потврђује применом АГИД теста.
Када држалац коња продаје или на други начин отуђује ко
ње потврда о извршеном прегледу на инфективну анемију коња не
може бити старија од 30 дана.
Код коња код којих је дијагностикована инфективна анемија
копитара а без изражених клиничких знакова болести уколико ни
је могуће извршити клање, може се извршити њихово убијање на
хуман начин.
Средства за накнаду штете за убијене, односно заклане жи
вотиње и за спровођење наређених мера у циљу сузбијања инфек
тивне анемије копитара у зараженом газдинству обезбеђена су у
буџету Републике Србије.
( б ) Ку г а ко њ а
Ради откривања, праћења и сузбијања, односно успоставља
ња статуса земље на болести коња спроводи се мониторинг на ку
гу коња, по плану Министарства.
Средства за спровођење мониторинга на кугу коња обезбеђе
на су у буџету Републике Србије.

( г ) Д и ј а г н о с т и ч к а и с п и т и в а њ а и ф и н а н с и р а њ е

( в ) Б о л е с т з а п а д н о г Н и л а

Говеда
Дијагностичка испитивања код говеда за спровођење мони
торинга на БСЕ применом метода у складу са посебним прописом,
обавља овлашћена и акредитована лабораторија Факултета вете
ринарске медицине у Београду и Научног института за ветеринар
ство Србије у Београду.

Ради откривања, праћења и сузбијања болести западног Ни
ла, спроводи се мониторинг код коња, дивљих птица и векторских
комараца (нарочито врста Culex pipiens) на болест западног Нила.
Средства за спровођење мониторинга на болест западног Ни
ла обезбеђена су у буџету Републике Србије.

Овце и козе
Дијагностичка испитивања код оваца и коза на ТСЕ врше се
у акредитованој лабораторији Научног института за ветеринар
ство Србије у Београду.
Угинуле животиње
Дијагностичка испитивања угинулих говеда врше се у наци
оналној референтној лабораторији Факултета ветеринарске ме
дицине у Београду. Дијагностичка испитивања угинулих оваца и
коза врше се у акредитованој лабораторији Научног института за
ветеринарство Србије у Београду.
Храна за животиње
Дијагностичка испитивања хране за животиње обавља Науч
ни институт за ветеринарство Србије у Београду и Научни инсти
тут за ветеринарство „Нови Сад” у Новом Саду.
У буџету Републике Србије обезбеђена су средства за:
1) дијагностичко испитивање код сумње и службене потврде
на ТСЕ;
2) дијагностичка испитивања угинулих говеда;
3) дијагностичка испитивања оваца и коза;
4) дијагностичка испитивања хране за животиње у објекту
који производи храну за животиње;

ј) Аујескијева болест
Врши се дијагностичко испитивање свиња на Аујескијеву бо
лест код дивљих свиња и то на узорцима из програма контроле
класичне куге свиња.
Врши се евидентирање и регистрација у Централној бази га
здинстава на којима се спроводи вакцинација против Аујескијеве
болести.
У зависности од статуса према Аујескијевој болести, врши се
категоризација газдинстава, на следећи начин:
1) газдинство службено слободно од Аујескијеве болести (га
здинство са два узастопна негативна налаза применом gE елиса
теста, на којима се не спроводи вакцинација најмање 12 месеци;
2) газдинство слободно од Аујескијеве болести на коме се
примењује вакцина која даје имунитет који се може разликовати од
имунитета природно инфициране животиње (тзв. ДИВА вакцина);
3) газдинство слободно од Аујескијеве болести на коме се
примењује вакцина конвенционалном вакцином;
4) газдинство непознатог статуса (животиње нису дијагно
стички испитане и нема прецизних података о спровођењу вакци
нације);
5) заражено газдинство (једна или више свиња испитаних на
Аујескијеву болест имају позитиван резултат).
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Ради откривања, праћења и сузбијања Аујескијеве болести,
спроводи се мониторинг код домаћих и дивљих свиња, по програ
му Министарства.
Средства за спровођење мониторинга на Аујескијеву болест
код домаћих и дивљих свиња, категоризацију газдинстава и уно
шење података у Централну базу обезбеђена су у буџету Републи
ке Србије.
к) Афричка куга свиња
Ради раног откривања болести Афричка куга свиња код до
маћих свиња врши се испитивање свих узорака пореклом од дома
ћих свиња код којих постоји сумња на класичну кугу свиња, ради
диференцијалне дијагностике и искључивања болести.
Врши се и испитивање дивљих свиња применом елиса теста
и то на узорцима који потичу из програма контроле класичне куге
свиња код дивљих свиња и мониторинг у ризичним подручјима у
складу са епизоотиолошком ситуацијом у окружењу.
Средства за спровођење мониторинга на Афричку кугу сви
ња код дивљих свиња и у ризичним подручјима, обезбеђена су у
буџету Републике Србије.
л) Болести риба
Врши се евиденција и регистрација свих објеката за узгој и
држање риба, односно животиња аквакултуре, укључујући и она
за спортски риболов на којима се обезбеђује стални ветеринарски
надзор са редовним клиничким прегледом животиња, узоркова
њем и лабораторијским испитивањима, у циљу утврђивања здрав
ственог статуса. Врши се континуиран надзор и контрола промета
риба које потичу из отворених вода. Отворене воде могу да се по
рибљавају само рибом пореклом из узгајалишта на коме су спро
ведене мере контроле болести риба.
На свим пастрмским рибњацима:
1) у време мреста (новембар–фебруар) врши се клинички
преглед матичног јата пастрмских врста риба и узима 30 узора
ка оваријалне течности матичног јата за вирусолошке анализе на
присуство узрочника вирусне хеморагичне септикемије, заразне
хематопоезне некрозе, заразне некрозе гуштераче и бактериоло
шке анализе на присуство узрочника ренибактериозе;
2) у пролеће се врши клинички преглед свих узрасних категори
ја и узима 30 узорака млађи пастрмских врста риба за вирусолошке
анализе на присуство узрочника вирусне хеморагичне септикемије,
заразне хематопоезне некрозе и заразне некрозе гуштераче и бакте
риолошке анализе на присуство узрочника ренибактериозе. Ако је на
рибњаку број јединки у узгоју мањи од 2000, узима се 11 узорака.
На свим шаранским рибњацима:
1) у пролеће при температури испод 20 °C и у јесен при тем
ператури воде испод 18 °C врши се клинички преглед шаранске
млађи (једногодишња и двогодишња млађ) и узима 30 узорака за
вирусолошке анализе на присуство узрочника пролећне виремије
шарана. Ако је на рибњаку број јединки у узгоју мањи од 2.000,
узима се 11 узорака;
2) спроводиће се циљани надзор са мониторингом здравстве
ног стања у свим рибњацима у време када температура воде омо
гућава развој болести (више од 15 °C), али најраније две недеље
од када се та температура достигне. Уколико се уоче симптоми бо
лести, извршиће се узорковање и вирусолошко испитивање обо
лелих или сумњивих јединки на који херпес вирозу. Поред тога,
у летњем периоду, при температурама између 20–26 °C врши се
клинички преглед свих категорија шаранске млађи (једногодишња
и двогодишња млађ) и узима 30 узорака за вирусолошке анализе
на присуство узрочника кои херпес вирозе. Ако је на рибњаку број
јединки у узгоју мањи од 2.000, узима се 11 узорака.
Сви позитивни случајеви кои херпес вирозе пријављују се
Министарству.
Дијагностичка испитивања на болести риба обављају акреди
товане лабораторије научних и специјалистичких ветеринарских
института.
Министарство може спровести програм мониторинга на од
ређене болести риба од међународног значаја.
Средства за спровођење мониторинга обезбеђена су у буџету
Републике Србије.

љ) Болести пчела
Ради откривања, праћења и сузбијања болести пчела и за
штите здравља пчелињих заједница евидентирају се сва газдин
ства на којима се узгајају пчеле, у складу са посебним прописом и
спроводе превентивне и дијагностичке мере за америчку кугу пче
лињег легла, вароозу, тропилелозу и етиниозу.
Узгој матица пчела намењених за промет врши се само ако
потиче са пчелињака који је под сталним ветеринарско-санитар
ним надзором.
Пчелар евидентира регистрацију пчелињака и сва спроведе
на превентивна и дијагностичка испитивања предвиђена Програ
мом мера, као и спроведене третмане са датумом и називом кори
шћеног средства.
У промет се стављају само здраве пчелиње матице и заједни
це, односно оне које потичу са регистрованих газдинстава и код ко
јих су спроведене предвиђене превентивне и дијагностичке мере.
( а ) А м е р и ч к а к у г а п ч е л и њ е г л е г л а
На газдинствима у којима је у 2016. години утврђена америч
ка куга пчелињег легла клинички се прегледају све пчелиње зајед
нице, као и оне које се налазе у кругу пречника 3 km од зараженог
пчелињака.
На газдинствима за узгој и продају матица, надлежна ветери
нарска станица врши клинички преглед свих пчелињих заједница
у пролеће и јесен. Ако се утврди постојање сумње на болест, узи
ма се службени узорак из пчелињих заједница и доставља у надле
жну лабораторију ради прегледа на америчку кугу пчелињег легла.
Свака сумња се потврђује лабораторијским анализама са проце
ном старости процеса.
На преглед се доставља службени узорак посебно узет из
сваке појединачне сумњиве пчелиње заједнице, и то комад саћа са
поклопљеним леглом, величине 10 cm x 10 cm на коме су знаци
болести добро видљиви, спакован у одговарајућу амбалажу.
Средства за накнаду штете која је настала уништавањем ко
шница после дијагностиковања куге пчела, дезинфекцију зараже
ног пчелињака и уништавање зараженог роја пчела обезбеђена су
у буџету Републике Србије, ако патолошки процес није старији од
два месеца.
( б ) В а р о о з а
Сталну контролу присуства и превентивно третирање пчели
њих заједница против вароозе пчелар спроводи у току зиме и у се
зони на свим пчелињацима. У пчелињацима који имају мање од 50
пчелињих заједница третирање се спроводи на пет заједница, док
у пчелињацима који имају више од 50 заједница третирање треба
да се врши на 10% пчелињих заједница.
( в ) Тр о п и л е л о з а
Ако се у току превентивног третирања против вароозе посум
ња на тропилелозу извршиће се клинички преглед под надзором ве
теринарског инспектора на узрочника тропилелозе (Tropilaela spp.).
( г ) Е т и н и о з а
Ако се у току превентивног третирања против вароозе по
сумња на етиниозу извршиће се клинички преглед под надзором
ветеринарског инспектора на етиниозу (Aethina tumida).
м) Здравствени надзор код дивљачи и дивљих животиња
У циљу праћења и контроле здравственог стања и утврђи
вања присуства заразних и паразитских болести код дивљачи и
дивљих животиња у слободној природи и интензивном, односно
фармском узгоју спроводи се дијагностичко испитивање, односно
имунопрофилактичке мере у зависности од животињске врсте и
епизоотиолошке ситуације, на основу програма Министарства, а
на предлог надлежног института.
Врше се дијагностичка испитивања дивљачи и дивљих живо
тиња на болест плавог језика, слинавку и шап, бруцелозу, туберку
лозу, грозницу западног Нила, кју грозницу, трихинелозу, туларе
мију, ехинококозу и фасцилоидозу по плану Mинистарства.
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Корисник ловишта пријављује угинућа и санитарни одстрел
дивљачи у ловишту ветеринару или ветеринарском инспектору.
Организовање, узимање и слање лешева/патолошког материјала у
надлежни научни или специјалистички институт врши ветеринар
ска станица/служба на основу пасивног надзора уз обавештавање
ветеринарског инспектора. Ако се на основу клиничких симптома,
анамнестичких података и епизоотиолошке ситуац
 ије, као и ре
зултата обдукционог налаза код угинуле или одстрељене дивљачи,
посумња на појаву заразне болести врши се дијагностичко испи
тивање и епизоотиолошки увиђај.
Пресељење и транспорт дивљачи и дивљих животиња не врши
се без претходно спроведеног клиничког прегледа. Ако се врши пре
сељење дивљачи у ловиште које се налази у другој епизоотиолошкој
јединици врши се дијагностичко испитивање по програму надле
жног научног или специјалистичког института, уз сагласност Мини
старства. Корисник ловишта обезбеђује карантински простор за сме
штај дивљачи до добијања резултата дијагностичког испитивања.
Дијагностичко испитивање по програму надлежног научног
или специјалистичког института врши се и у интензивном узгоју
дивљачи, у одгајалиштима и на фармама дивљачи. У промету ди
вљачи, у карантинском простору, у одгајалиштима и на фармама
дивљачи омогућава се и идентификација јединки, као и одвојено
држање различитих врста дивљачи.
Средства за патоморфолошки преглед угинућа код сумње на
нарочито опасне заразне болести и јединки одстрељених током са
нитарних одстрела одобреног од стране Министарства у циљу су
збијања заразних болести, узорковања и дијагностичка испитивања
из става 2. овог пододељка обезбеђена су у буџету Републике Србије.
VIII. ДИЈАГНОСТИЧКА ИСПИТИВАЊА КОД ПОБАЧАЈА И
ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ПОБАЧАЈИМА И ИЗВРШЕНИМ
ДИЈАГНОСТИЧКИМ ИСПИТИВАЊИМА
Власник, односно држалац животиње пријављује сваки слу
чај побачаја код крава, јуница, оваца, коза, крмача, назимица и ко
била ветеринарској организацији.
Организовање, узимање и слање патолошког материјала и
крви у надлежни научни или специјалистички институт врши ве
теринарска станица/служба на основу пасивног надзора уз надзор
ветеринарског инспектора, ради утврђивања узрока побачаја.
Дијагностичка испитивања код побачаја вршиће се:
1) код говеда на: бруцелозу, лептоспирозу, листериозу, кампи
лобактериозу, хламидиозу, вирусну дијареју говеда (БВД), инфек
тивни бовини ринотрахеитис/инфективни бовини пустовагинитис
(ИБР/ИПВ), кју грозницу и инфекцију изазвану неоспорама;
2) код овце и козе на: бруцелозу, лептоспирозу, листериозу,
хламидиозу, кју грозницу, салмонелозу;
3) код свиње на: бруцелозу, лептоспирозу, Аујескијеву бо
лест, класичну кугу свиња, парвовирозу, инфекцију изазвану цир
ковирусом типа 2 и вирусом ПРРС-а;
4) код копитара на: бруцелозу, лептоспирозу, салмонелозу,
листериозу, кампилобактериозу, вирусни артеритис коња (ЕВА) и
ринопнеумонитис копња (коњски херпесвирус тип 1 или ЕХВ-1).
Дијагностичке методе за испитивање побачаја су:
1) код говеда:
A) серолошка испитивања:
Болест
Бруцелоза

Метода
БАБ
ЕЛИСА*

БВД

ВНТ или ЕЛИСА

ИБР/ИПВ

ВНТ или ЕЛИСА

Кју грозница

ЕЛИСА

Хламидиоза

ЕЛИСА

Неоспороза

ЕЛИСА

*

Болест

PCR / real-timePCR

Лептоспироза

PCR / real-timePCR

Хламидиоза

PCR / real-timePCR

Кју грозница

PCR / real-timePCR

Неоспороза

PCR / real-timePCR

БВД

RT-PCR / real-timeRT-PCR

ИБР/ИПВ

PCR / real-timePCR

Листериоза

Аеробна култивација

Кампилобактериоза

*
**

2) код оваца и коза:
A) серолошка испитивања:
Болест
Бруцелоза

Метод
БАБ
ЕЛИСА*

Кју грозница

ЕЛИСА

Хламидиоза

ЕЛИСА

*

само у случају позитивног налаза БАБ методом ради се ЕЛИСА

Б) доказивање узрочника из патолошког материјала побаче
них фетуса:
Болест

Метод

Обдукација (само када су достављени
цели плодови)

Секција плода и узорковање
за лабораторијско испитивање

Бруцелоза*

PCR / real-time PCR

Лептоспироза

PCR / real-time PCR

Хламидиоза

PCR / real-time PCR

Кју грозница

PCR / real-time PCR

Листериоза

Аеробна култивација

Салмонелоза

Аеробна култивација

Биохемијска идентификација
и типизација бактерија
(Salmonella/Listeria)**

API System /BBL System

*
**

у случајевима када није достављена крв мајке, већ само побачени плод
само у случајевима изолација ових врста бактерија

3) код свиња:
A) серолошка испитивања:
Болест
Бруцелоза

Метод
БАБ
ЕЛИСА*

Аујескијева болест

ВНТ / ЕЛИСА (гЕ)

Парвовироза

HI тест
ЕЛИСА

Класична куга свиња

ЕЛИСА

ПРРС

ЕЛИСА

*

само у случају позитивног налаза БАБ методом ради се ЕЛИСА

Б) доказивање узрочника из патолошког материјала побаче
них фетуса:

Б) доказивање узрочника из патолошког материјала побаче
них фетуса:
Болест

Микроаер офилна култивација
API System /BBL System

у случајевима када није достављен узорак крви мајке, већ само побачени плод
само у случајевима изолација ових врста бактерија

Болест

само у случају позитивног налаза БАБ методом ради се ЕЛИСА

Обдукација (само када су достављени
цели плодови)

Метода

Бруцелоза*

Биохемијска идентификација
и типизација бактерија
(Campylobacter/Listeria)**

37

Метода
Секција плода и узорковање
за лабораторијско испитивање

Метод

Обдукација (само када су достављени
цели плодови)

Секција плода и узорковање
за лабораторијско испитивање

Бруцелоза*

PCR / real-time PCR

Лептоспироза

PCR / real-time PCR

Аујескијева болест

PCR / real-time PCR

Парвовироза

PCR / real-time PCR

Цирковируса инфекција

PCR / real-time PCR

38

Број 43

5. мај 2017.

Болест

Метод

ПРРС

RT-PCR / real-time RT-PCR

Класична куга свиња

RT-PCR / real-time RT-PCR

*

у случајевима када није достављена крв мајке, већ само побачени плод

4) код копитара:
A) серолошка испитивања:
Болест
Бруцелоза

Метод
БАБ
ЕЛИСА*

Коњски херпесвирус тип 1

ВНТ или ЕЛИСА

Вирусни артеритис коња

ВНТ или ЕЛИСА

*

само у случају позитивног налаза БАБ методом ради се ЕЛИСА

Б) доказивање узрочника из патолошког материјала побаче
них фетуса:
Болест

Метод

Обдукација (само када су достављени
цели плодови)

Секција плода и узорковање
за лабораторијско испитивање

Бруцелоза*

PCR / real-time PCR

Лептоспироза

PCR / real-time PCR

Коњски херпесвирус тип 1

PCR / real-time PCR

Вирус вирусног артеритиса коња

RT-PCR / real-time RT-PCR

Листериоза

Аеробна култивација

Салмонелоза

Аеробна култивација

Кампилобактериоза

Микроаерофилна култивација

Биохемијска идентификација
и типизација бактерија
(Salmonella / Listeria / Campylobacter)**

API System /BBL System

*
**

само у случају позитивног серолошког налаза
само у случају позитивног налаза бактерија

Научни и специјалистички институти евидентирају спрове
дена дијагностичка испитивања и епизоотиолошке податке за сва
ки случај побачаја, укључујући и податке о пореклу узорка, врсти
животиње и идентификационим подацима животиње, узроку по
бачаја, резултатима испитивања и епизоотиолошкој повезаности
са другим случајевима. Извештаји о резултатима испитивања на
побачај достављају се Министарству.
Средства за узорковање и дијагностичка испитивања ради утвр
ђивања узорка побачаја обезбеђена су у буџету Републике Србије.
IX. ДИЈАГНОСТИЧКО ИСПИТИВАЊЕ ПРИПЛОДНИХ
БИКОВА, НЕРАСТОВА, ОВНОВА И ЈАРЧЕВА
КОЈИ СЕ КОРИСТЕ ЗА ПРИРОДНО ПАРЕЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ
СЕМЕНА У ЦЕНТРИМА ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ
Серолошком испитивању приплодних бикова у центрима
за вештачко осемењавање и приплодних бикова који се користе
за природно парење подлежу све приплодне животиње два пу
та годишње на бруцелозу, туберкулозу, ензоотску леукозу говеда,
кампилобактериозу, трихомонијазу, бовину вирусну дијареју, ин
фективни бовини ринотрахеитис и инфективни пустулозни вулво
вагинитис и лептоспирозу.
Врши се и вирусолошко испитивање семена на сваких шест
месеци на говеђу вирусну дијареју и Шмаленберг инфекцију, а на
свака три месеца на инфективни бовини ринотрахеитис и инфек
тивни пустулозни вулвовагинитис и микробиолошка испитивања
испирка препуцијума бикова на Campylobacter fetus sbsp. Venerea
lis и Trichomonas fetus на сваких шест месеци.
Дијагностичком испитивању приплодних нерастова у цен
трима за вештачко осемењавање свиња подлежу све приплодне
животиње два пута годишње, а нерастова који се користе за при
родни припуст за потребе сопственог сточарства једанпут годи
шње, и то на:
1) бруцелозу (B. abortus, B. suis);
2) туберкулозу (bovinim tuberkulinom);
3) Аујескијеву болест (серум неутрализација или ЕЛИСА);
4) лептоспирозу (МАТ метода);

5) ПРРС (ЕЛИСА).
Дијагностичком испитивању приплодних овнова и јарчева за
вештачко осемењавање и природни припуст за потребе сопственог
сточарства подлежу све приплодне животиње најмање једном го
дишње, на следеће болести:
1) бруцелоза (B. melitensis);
2) медивисна оваца, односно артритис и енцефалитис коза;
3) кју грозница;
4) епидидимитис оваца (B. ovis).
Приплодне животиње морају да буду клинички здраве, а ре
зултати лабораторијских испитивања на наведене болести нега
тивни.
О резултатима лабораторијских испитивања животиња у цен
трима за вештачко осемењавање, односно приплодних мужјака,
научни и специјалистички институт обавештава надлежног вете
ринарског инспектора, односно Министарство путем месечног,
односно годишњег извештаја, као и без одлагања ако се утврди
присуство заразне болести код животиње која се испитује.
Средства за дијагностичка испитивања на бруцелозу при
плодних бикова, овнова, јарчева и нерастова, за туберкулозу при
плодних бикова и нерастова и ензоотску леукозу приплодних би
кова обезбеђена су у буџету Републике Србије.
X. ПЛАН СПРОВОЂЕЊА ИМУНОПРОФИЛАКТИЧКИХ
МЕРА И ДИЈАГНОСТИЧКИХ ИСПИТИВАЊА, СУБЈЕКТИ
КОЈИ СПРОВОДЕ МЕРЕ И КОНТРОЛА СПРОВОЂЕЊА
ПРОГРАМА МЕРА
Спровођење активности по Програму мера (вакцинација, ту
беркулинизација, вађење крви, узорковање материјала за дијагно
стичка испитивања и др.), врше ветеринарске организације којима
су уступљени послови из Програма мера, осим послова вакцина
ције паса и мачака, које могу обављати све ветеринарске организа
ције, у складу са законом којим се уређује ветеринарство.
Ветеринарске службе спроводе Програм мера за потребе соп
ственог сточарства.
Пре почетка спровођења имунопрофилактичких мера и ди
јагностичких испитивања ветеринарске организације, односно
ветеринарске службе праве месечни план спровођења Програма
мера који се доставља надлежном ветеринарском инспектору и
надлежном институту.
Дијагностичка испитивања по Програму мера обављају на
учни и специјалистички ветеринарски институти по основу те
риторијалне надлежности (на епизоотилошком подручју за које
су основани), Завод за антирабичну заштиту – Пастеров завод у
Новом Саду, Институт за хигијену и технологију меса, Пољопри
вреди факултет у Новом Саду и Факултет ветеринарске медици
не у Београду. У случају да надлежни ветеринарски институт није
акредитован за спровођење прописаних метода, узорке доставља
на испитивање у научни или специјалистички институт који је
акредитован за та испитивања.
Сакупљање, прераду и уништавање споредних производа жи
вотињског порекла, односно нешкодљиво уклањање лешева жи
вотиња обављају ветеринарске установе за сакупљање, прераду
и уништавање лешева животиња и других отпадака животињског
порекла, као и правна лица која испуњавају прописане услове и ко
јима је Министарство уговором поверило послове сакупљања, пре
раде и уништавања споредних производа животињског порекла.
Испитивања за врсте и категорије животиња која нису про
писана овим програмом мера спроводи се у складу са посебним
прописом којим се уређује одређена болест.
Научни, односно специјалистички ветеринарски институти
врше дистрибуцију вакцина против класичне куге свиња, атипич
не куге живине, болести плавог језика, нодуларног дерматитиса и
беснила, као и туберкулина за спровођење туберкулинизације. Та
кође, институти врше дистрибуцију свих осталих вакцина које се
користе у реализацији превентивних имунопрофилактичких мера
по Програму мера.
У циљу обезбеђивања вакцина против одређених заразних
болести, које нису доступне на подручју Републике Србије, Мини
старство може организовати интервентни увоз вакцине на предлог
надлежних ветеринарских института, односно ветеринарских ор
ганизација и узгајивача, у складу са прописима који регулишу про
мет ветеринарских лекова. Националне референтне лабораторије
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дужне су да располажу довољним количинама дијагностикума ви
соке специфичности и осетљивости за потребе раног откривања
болести и потврдна испитивања за које им је издато решење о ре
ферентности и учествују у међулабораторијским испитивањима и
размени знања са светским референтним лабораторијама, односно
референтним лабораторијама Европске уније.
Националне референтне лабораторије за поједине заразне
болести животиња организују међулабораторијска упоредна испи
тивања у којима је учешће обавезно за остале лабораторије које
врше дијагностику тих болести.
Ветеринарске организације/службе и надлежни научни, од
носно специјалистички ветеринарски институти евидентирају по
слове по Програму мера.
Ветеринарска инспекција и надлежни институт врше анализу
спровођења Програма мера за све ветеринарске станице, односно
службе једанпут месечно за претходни месец узимајући у обзир ме
сечни план, месечни извештај, укључујући и фактурни извештај које
доставља ветеринарска станица/служба, податке из Централне базе,
податке о испорукама вакцина, туберкулина, вакутајнера, образаца
и других средстава за спровођење Програма мера, епизоотиолошке
податке, као и резултате службених контрола и друге податке.
У случају утврђивања неправилности у реализацији послова
по Програму мера за послове који се финансирају из буџета Репу
блике Србије, ветеринарски инспектор без одлагања налаже мере
за отклањање недостатака и о томе обавештава Министарство и
надлежни институт.
О резултатима анализе спровођења Програма мера за све
овлашћене ветеринарске организације/службе, шеф одсека вете
ринарске инспекције и надлежни епизоотиолог, састављају збирни
месечни извештај за сваки управни округ (према посебном обра
сцу), институт доставља Министарству збирни месечни извештај
најкасније до 15. у текућем месецу за претходни месец. У случа
јевима када се констатују неисправности, у извештају се наводи
тачан опис неисправности констатован од стране ветеринарске ин
спекције, као и мере које су предузете.
О резултатима контроле, као и о наложеним мерама ветери
нарска инспекција обавештава Министарство до 15. у месецу за
претходни месец, односно одмах после утврђивања недостатака.
До краја јануара 2018. године ветеринарска инспекција сачи
њава годишњи извештај извршених контрола спровођења Програ
ма мера у 2017. години.
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На основу члана 3. став 2. Уредбе о висини и условима за доделу подстицајних средстава („Службени гласник РС”, бр. 88/09,
67/10, 101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12, 41/13 и 81/14),
Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

П РА В И Л Н И К
o усклађеним износима подстицајних средстава за
поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених
врста отпада
Члан 1.
Овим правилником утврђују се усклађени износи подстицајних средстава из члана 2, 2а, 2б и 2в Уредбе о висини и условима
за доделу подстицајних средстава („Службени гласник РС”, бр.
88/09, 67/10, 101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12, 41/13 и 81/14 – у
даљем тексту: Уредба).
Члан 2.
Подстицајна средства из члана 2. Уредбе у 2017. години износе:
1) за поновну употребу и коришћење отпадне гуме као секундарне сировине – 18.390,00 динара по тони;
2) за третман отпадних гума ради добијања енергије –
3.606,00 динара по тони;
3) за производњу кеса – трегерица за вишекратну употребу
дебљине преко 20 µm – 6.010,00 динара по тони; трегерица за вишекратну употребу дебљине преко 20 µm које садрже биоразградиве адитиве
4) за производњу кеса – 8.414,00 динара по тони.
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Члан 3.
Подстицајна средства из члана 2а Уредбе за поновну употребу, рециклажу и коришћење отпадне електричне и електронске опреме као секундарне сировине у 2017. години износе:
Отпадна електрична и електронска опрема:
разред 1 (велики кућни апарати) осим:
– расхладних уређаја и климе

43 дин./kg
108 дин./kg

– уређаја за грејање

13 дин./kg

разред 2 (мали кућни апарати)

58 дин./kg

разред 3 (опрема информатичке технологије и телекомуникације)
осим:

58 дин./kg

– монитора ЦРТ

86 дин./kg

– осталих монитора

38 дин./kg

разред 4 (опрема широке потрошње за разоноду) осим:

27 дин./kg

– телевизијских апарата ЦРТ

86 дин./kg

– осталих телевизијских апарата

38 дин./kg

разред 5 (опрема за осветљење)

32 дин./kg

подразред 5а (флуоресцентне, компактне, остале светиљке)

129 дин./kg

разред 6 (електрични и електронски алат)

48,5 дин./kg

разред 7 (играчке, опрема за рекреацију и спорт)
разред 8 (медицински помоћни уређаји)

27 дин./kg
48,5 дин./kg

разред 9 (инструменти за праћење и надзор)

97 дин./kg

разред 10 (аутомати)

97 дин./kg

Члан 4.
Подстицајна средства из члана 2б Уредбе у 2017. години износе:
1) за поновну употребу, рециклажу и коришћење отпадних
уља као секундарне сировине – 10,00 динара по килограму;
2) за третман отпадних уља ради добијања енергије – 5,00
динара по килограму.
Члан 5.
Подстицајна средства из члана 2в Уредбе у 2017. години износе:
1) за поновну употребу, рециклажу и коришћење отпадних
стартера, акумулатора, индустријских батерија и акумулатора –
14,50 динара по килограму;
2) за поновну употребу, рециклажу и коришћење отпадних
преносних акумулатора или стартера – 145,50 динара по килограму.
Члан 6.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада
(„Службени гласник РС”, број 44/16).
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-57/2017-09
У Београду, 20. априла 2017. године
Mинистар,
Бранислав Недимовић, с.р.
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На основу члана 21. став 2. Уредбе о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и
обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде
(„Службени гласник РС”, бр. 113/05, 6/07, 8/10, 102/10, 15/12 и 91/12),
Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

П РА В И Л Н И К
о усклађеним износима накнаде за загађивање животне
средине
Члан 1.
Овим правилником прописују се усклађени износи накнаде за загађивање животне средине, и то: накнаде за емисије из
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појединачних извора загађивања, за произведени или одложени отпад, за супстанце које оштећују озонски омотачи за пластичне кесе.
Члан 2.
Износи накнаде за емисије из појединачних извора загађивања су за:
1) једну тону емисије SO2 – 9.005 динара;
2) једну тону емисије NO2 – 7.204 динара;
3) једну тону емисије прашкастих материја – 14.410 динара;
4) једну тону емисије прашкастих материја из асфалтних
база – 139.450 динара.
Члан 3.
Износи накнаде за произведени или одложени отпад су за:
1) једну тону одложеног неопасног индустријског отпада –
306 динара;
2) једну тону произведеног опасног отпада – 1.532 динара.
Члан 4.
Износ накнаде за супстанце које оштећују озонски омотач
износи 52 динара за један килограм увезене супстанце.

Члан 2.
Износи накнаде за произведене и увезене гуме које после
употребе постају посебан ток отпада су за:
1) увезене, произведене или протектиране аутомобилске гуме
од моторних возила (аутомобила, аутобуса, камиона, моторцикала
и др.), пољопривредних и грађевинских машина, приколица, летелица, вучених машина, других машина и уређаја и осталих сличних производа од гуме – 20.433 динара по тони;
2) гуме које су саставни део увезених или произведених аутобуса, теретних возила, радних машина, радних возила и трактора,
ваздухоплова и других летелица и комплета точкова (гума и наплатак), и то за:
(1) аутомобилске приколице – 133 динара по гуми,
(2) тракторе – 205 динара по гуми,
(3) камионе, аутобусе и виљушкаре – 1.142 динара по гуми,
(4) грађевинске радне машине – 36 динара/kg по гуми на возилу,
(5) пољопривредне машине – 24 динара/kg по гуми на возилу,
(6) теретне приколице и вучене машине у износу од 24 динара/kg по гуми на возилу,
(7) остала возила, транспортне уређаје, летелице и друго у
износу од 36 динара/kg по гуми на возилу.

Члан 5.
Износи накнаде за пластичне кесе су за:
1) пластичне кесе са адитивима – 1.296 динара по тони пластичних кеса стављених на тржиште Републике Србије;
2) пластичне кесе без адитива – 25.914 динара по тони пластичних кеса стављених на тржиште Републике Србије.

Члан 3.
Износ накнаде за произведене и увезене производе који садрже азбест који после употребе постају посебан ток отпада је 120
динара/kg по производу.

Члан 6.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине („Службени гласник РС”, број 44/16).

Члан 4.
Износи накнаде за управљање истрошеним батеријама и акумулаторима су за:
1) стартере – 18 динара/kg;
2) преносне батерије или акумулаторе – 180 динара/kg;
3) индустријске батерије и акумулаторе – 18 динара/kg.

Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-55/2017-09
У Београду, 20. априла 2017. године
Министар,
Бранислав Недимовић, с.р.
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На основу члана 15. став 2. Уредбе о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа
и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег
извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде („Службени
гласник РС”, бр. 54/10, 86/11,15/12 и 3/14),
Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

П РА В И Л Н И К
о усклађеним износима накнаде за управљање
посебним токовима отпада

Члан 5.
Износи накнаде за управљање отпадним уљима дати су у
Прилогу 1 – Износи накнаде за управљање отпадним уљима, који
је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 6.
Износи накнаде за управљање електричним и електронским
производима дати су у Прилогу 2 – Износи накнаде за управљање
отпадним електричним и електронским производима, који је
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 7.
Износ накнаде за произведена и увезена возила која после
употребе постају посебан ток отпаде износи 12.000 динара по
тони возила.
Члан 8.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о усклађеним износима накнаде за управљање посебним токовима отпада („Службени гласник РС”, број 44/16).
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Члан 1.
Овим правилником прописују се усклађени износи накнаде
за управљање посебним токовима отпада.

Број 110-00-56/2017-09
У Београду, 20. априла 2017. године
Министар,
Бранислав Недимовић, с.р.
Прилог 1

ИЗНОСИ НАКНАДЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ УЉИМА
Назив производа
Моторна уља, компресорска уља за подмазивање, турбинска уља за подмазивање

Јединица мере

Накнада

kg/l

12,00 дин./10,80 дин. нето

Течности за хидрауличне намене

kg/l

12,00 дин./10,80 дин. нето

Уља за мењаче и редукторе

kg/l

12,00 дин./10,80 дин. нето

Средства за обраду метала, уља за скидање калупа и антикорозивна уља

kg/l

12,00 дин./10,80 дин. нето

Електроизолациона уља

kg/l

12,00 дин./10,80 дин. нето
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Уља тешка, остала и остала уља за подмазивање

kg/l

Остали препарати који се не употребљавају за обраду текстилних материјала, коже, крзна или других материјала

kg/l

12,00 дин./10,80 дин. нето
12,00 дин./10,80 дин. нето

Остали препарати који садрже 70% или више, по маси, уља од нафте или уља добијених од битуменозних минерала, али не као
основни састојак и који се не употребљавају за обраду текстилних материјала, коже, крзна или других материјала

kg/l

12,00 дин./10,80 дин. нето

Течности за хидрауличне кочнице и остале припремљене течности за трансмисију, које не садрже или садрже мање од 70% по
маси уља од нафте или уља добијена од битуменозних материјала

kg/l

12,00 дин./10,80 дин. нето

Препарати против смрзавања

kg/l

12,00 дин./10,80 дин. нето

Прилог 2
ИЗНОСИ НАКНАДЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ЕЛЕКТРИЧНИМ И ЕЛЕКТРОНСКИМ ПРОИЗВОДИМА
РАЗРЕД 1. Велики кућни апарати
Назив производа

Опис производа

Јед.
мере

Накнада у динарима
по јединици мере

Електрични фенови

Вентилатори, снаге до 125 W, за цивилне ваздухоплове

kd

60,10

Електрични фенови

Аксијални вентилатори, остали

kg

36,10

Електрични фенови

Центрифугални вентилатори, остали

kg

36,10

Електрични фенови

Вентилатори, центрифугални, остали, за цивилне ваздухоплове

kg

36,10

Електрични радијатори

Радијатори напуњени течношћу

kg

36,10

Електрични радијатори

Грејачи конвекциони

kg

36,10

Електрични радијатори

Апарати за грејање простора са вентилатором

kg

36,10

Електрични радијатори

Апарати електрични за грејање простора, остало

kg

36,10

Електрични шпорети

Решои са једном или више грејних плоча, остало

kd

96,20

Електрични шпорети

Штедњаци

kd

961,60

Електрични шпорети

Апарати за кување и решои за уградњу

kd

300,50

Уградне рерне

Микроталасне пећнице пећнице за уградњу

kd

961,60

Јед.
мере

Накнада у динарима
по јединици мере

РАЗРЕД 1.
Назив производа

Опис производа

Електрични уређаји за грејање

Грејачи воде, проточни

kd

60,10

Електрични уређаји за грејање

Грејачи воде, остало

kd

240,40

Електрични уређаји за грејање

Грејачи воде, потапајући

kg

36,10

Електрични уређаји за грејање

Расхладни торњеви и слична постројења за директно хлађење

kg

36,10

Електрични уређаји за грејање

Уређаји за вакум испарење за наношење метала

kg

36,10

Фрижидери

Фрижидери за домаћинство за уградњу

kd

721,20

Фрижидери

Фрижидери за домаћинство преко 250 l до 340 l

kd

1.442,40

Фрижидери

Фрижидери за домаћинство запремине преко 340 l

kd

1.682,80

Фрижидери

Фрижидери за домаћинство стони

kg

36,10

Фрижидери

Фрижидери за домаћинство до 250 l

kd

721,20

Фрижидери

Фрижидери за домаћинство, остало

kg

36,10

Јед.
мере

Накнада у динарима
по јединици мере

РАЗРЕД 1.
Назив производа

Опис производа

Клима уређаји

Раздвојене јединице („сплит-системи”)

kd

1.202,10

Клима уређаји

Уређаји за климатизацију за моторна возила

kg

36,10

Клима уређаји

Реверзибилне топлотне пумпе са вентилатором на моторни погон и елементима
за мењање температуре: за цивилне ваздухоплове

kg

36,10
36,10

Клима уређаји

Уређаји за климатизацију, остало, са уграђеном расхладном јединицом, остало

kg

Клима уређаји

Уређаји за климатизацију, прозорски или зидни, самостални (компактни)

kg

36,10

Клима уређаји

Уређаји за климатизацију, остало, без уграђене расхладне јединице, остало

kg

36,10

Машине за прање посуђа

Машине за прање посуђа за домаћинство

kd

1.202,10

Јед.
мере

Накнада у динарима
по јединици мере
1.202,10

РАЗРЕД 1.
Назив производа

Опис производа

Машине за прање веша

Машине за прање рубља које се пуне одозго

kd

Машине за прање веша

Машине за прање рубља до 10 kg, са центрифугом, остало

kg

36,10

Машине за прање веша

Машине за прање рубља преко 10 kg капацитета

kg

36,10

Машине за прање веша

Машине за прање рубља које се пуне са предње стране

kd

1.202,10

Машине за прање веша

Машине за прање капацитета сувог рубља преко 6 kg, али не преко 10 kg

kd

1.202,10
1.202,10

Машине за прање веша

Машине за прање рубља до 10 kg остало

kd

Машине за сушење веша

Центрифуге, укључујући машине за центрифугално сушење, остало

kg

36,10

Машине за сушење веша

Машине за центрифугално сушење рубља

kg

36,10

Машине за сушење веша

Машине за сушење капацитета сувог рубља не преко 6 kg

kd

961,60

Машине за сушење веша

Машине за сушење капацитета сувог рубља преко 6 до 10 kg

kd

961,60

Машине за сушење веша

Машине за сушење тканина и предива, остало

kd

961,60

Микроталасне пећи

Пећнице микроталасне

kd

360,60

Јед.
мере

Накнада у динарима
по јединици мере

kd

240,40

kg

36,10

РАЗРЕД 1.
Назив производа
Остала опрема за климатизацију и вентилацију

Опис производа
Одстрањивачи мириса са страницом до 120 cm

Остали уређаји за хлађење, конзервирање и одлагање хране Расхладне витрине и пултови за чување замрзнуте хране

42

Број 43

5. мај 2017.

Остали уређаји за хлађење, конзервирање и одлагање хране Уређаји за хлађење или замрзавање, остало

kg

36,10

Остали уређаји за хлађење, конзервирање и одлагање хране Расхладне витрине и пултови остали

kd

1.803,00
36,10

Остали уређаји за хлађење, конзервирање и одлагање хране Сандуци, витрине за дубоко замрзавање

kg

Остали уређаји за хлађење, конзервирање и одлагање хране Остали сандуци, витрине и слични уређаји за хлађење

kg

36,10

Остали уређаји за хлађење, конзервирање и одлагање хране Топлотне пумпе осим уређаја за климатизацију

kg

36,10

Остали уређаји за хлађење, конзервирање и одлагање хране Остале топлотне пумпе осим уређаја за климатизацију

kg

36,10

Јед.
мере

Накнада у динарима
по јединици мере

РАЗРЕД 1.
Назив производа

Опис производа

Остали велики уређаји за кување и осталу припрему хране

Перколатори и остали апарати за припремање кафе и осталих топлих пића, остали

kg

36,10

Остали велики уређаји за кување и осталу припрему хране

Остале машине за припрему топлих напитака или за кување или грејање хране
за цивилне ваздухоплове

kg

36,10

ТА пећи

Апарати електрични за грејање простора, акумулациони (ТА пећи)

kg

12,00

Замрзивачи

Замрзивачи у облику сандука, запремине до 400 l, остали

kd

1.202,00

Замрзивачи

Замрзивачи у облику ормара, запремине до 250 l, остали

kd

1.202,00

Замрзивачи

Замрзивачи у облику ормара, запремине од 250 до 900 l, за цивилне ваздухоплове

kd

1.442,40

Јед.
мере

Накнада у динарима
по јединици мере

РАЗРЕД 1.
Назив производа

Опис производа

Замрзивачи

Замрзивачи у облику сандука, запремине 400–800 l, остали

kd

1.442,40

Велики расхладни уређаји

Комбинације фрижидера и замрзивача, запремине преко 340 l, остали

kd

1.682,80
1.442,40

Велики расхладни уређаји

Комбинација фрижидера и замрзивача, са посебним вратима, остали

kd

Остали велики уређаји

За грејање соба, кревета и намештаја за седење

kg

36,10

Велики кућни апарати

Остали

kg

36,10

Јед.
мере

Накнада у динарима
по јединици мере
180,30

Јединице мере
kd – комад
kg – килограм
РАЗРЕД 2. Мали кућни апарати
Назив производа

Опис производа

Фритезе

Остали електротермички уређаји: за пржење са много масноће (фритезе)

kd

Пегле и остали уређаји за пеглање и одржавање одеће

Пегле електричне, остало

kd

96,20

Сатови, ручни сатови и уређаји за мерење, показивање и Часовници ручни, мех. показивач, електрични – златни
записивање времена

kg

72,10

Сатови, ручни сатови и уређаји за мерење, показивање и Часовници ручни, мех. показивач, електрични – остало
записивање времена

kg

72,10

Сатови, ручни сатови и уређаји за мерење, показивање и Остали часовници ручни, електрични
записивање времена

kg

72,10

Сатови, ручни сатови и уређаји за мерење, показивање и Часовници, зидни, електрични
записивање времена

kg

72,10

Сатови, ручни сатови и уређаји за мерење, показивање и Апарати за бележење и регистровање времена
записивање времена

kg

72,10

Сатови, ручни сатови и уређаји за мерење, показивање и Апарати за контролу и мерење времена, са механизмом за часовнике или синзаписивање времена
хроним мотором, остало

kg

72,10

kd

96,20

Уређаји за шишање, сушење косе, прање зуба, бријање, ма- Хаубе за сушење косе
сирање и остали уређаји за негу тела

Тостери

Тостери

kg

72,10

Уређаји за шишање, сушење косе, прање зуба, бријање, ма- Лежајеви, лампе и опрема за сунчање, остало
сирање и остали уређаји за негу тела

kg

72,10

Усисивачи

kd

300,50

Јед.
мере

Накнада у динарима
по јединици мере
300,50

Усисивачи, снаге не преко 1.500 W и са врећом за прашину или другим прихватачем за прашину капацитета не преко 20 l
РАЗРЕД 2.
Назив производа

Опис производа

Усисивачи

Усисивачи, укључујући усисиваче за суве и мокре материје

kd

Усисивачи

Остали усисивачи

kg

72,10

Ваге

Ваге за за домаћинство

kd

120,20
72,10

Ваге

Ваге за мерење особа, укључујући ваге за бебе

kg

Фритезе

Остали електротермички уређаји: остали

kg

72,10

kd

96,20

Млинови, апарати за кафу и уређаји за отварање и затва- Апарати за припремање кафе или чаја
рање посуда и амбалаже

kd

96,20

Сатови, ручни сатови и уређаји за мерење, показивање и Часовници лични, електрични, са кут. од плем. метала, остало
записивање времена

Пегле и остали уређаји за пеглање и одржавање одеће

Пегле на пару, електричне

kg

72,10

Сатови, ручни сатови и уређаји за мерење, показивање и Часовници ручни, оптички показивач, електрични, остало
записивање времена

kg

72,10

Сатови, ручни сатови и уређаји за мерење, показивање и Часовници лични, електрични, остали
записивање времена

kg

72,10

Сатови, ручни сатови и уређаји за мерење, показивање и Будилници електрични
записивање времена

kg

72,10

Сатови, ручни сатови и уређаји за мерење, показивање и Часовници електрични, остало
записивање времена

kg

72,10

Београд, 5. мај 2017.

Година LXXIII – број 43

САДРЖАЈ

Јавни позиви– –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 1
Јавни конкурси– –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 2
Судски огласи – –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 9
Обавештења правних и физичких лица – –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 14
Неважеће исправе– –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 14

Јавни позиви
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ОГЛАС
за продају секундарних сировина
На основу члана 27. став 3. и члана 63. Закона о јавној својини („Слу
жбени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13 и 105/14) објављује се оглас за продају
секундарних сировина Министарства унутрашњих послова.
1. Право учешћа имају сва правна лица и предузетници који испуња
вају услове опредељене у конкурсној документацији, и регистровани су за
обављање послова откупа секундарних сировина.
2. Испуњеност услова за учешће у овом поступку понуђач доказује
достављањем доказа одређених конкурсном документацијом. Секундарне
сировине Министарства се преузимају у виђеном стању, према редоследу
који одреди продавац. Вагање се врши на одговарајућој ваги која се налази
код продавца. Рок за преузимање секундарних сировина се врши сходно
потребама и роковима које одреди продавац.
3. У поступку могу учествовати само правна лица која немају дуго
вања према Министарству.
4. Купац је у обавези да о свом трошку изврши рашчишћавање тере
на – места складиштења.
5. Понуда се припрема у складу са условима из конкурсне докумен
тације, на обрасцу понуде. Конкурсна документација може се добити пу
тем emailа: marko.stambolija@mup.gov.rs
6. Предаја понуда врши се у Сектору за материјално финансијске
послове, Одељењу за материјалне послове, Булевар Зорана Ђинђића 104,
Нови Београд, на писарници Министарства. Понуда се подноси најкасније
до 12. маја 2017. године до 12,00 часова. Јавно отварање понуда ће бити
обављено последњег дана истека рока за пријем понуда (12. мај 2017. годи
не) у 12,30 часова на адреси Булевар Зорана Ђинђића 104, Нови Београд,
други спрат, канцеларија број 313.
7. Избор најповољније понуде биће извршен применом критеријума
највише откупне цене. 	
17-15168

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
11000 Београд, Немањина 22–26
о б ј а в љ у ј е
ПОЗИВ
отуђење прозора као секундарна сировина путем прикупљања 
писаних понуда
(број 4/2017)
Управа за заједничке послове републичких органа oтуђује из јавне
својине Републике Србије грађевинску браварију– 410 дотрајалих прозора

демонтираних са објеката републичких органа у Немањиној улици 22–26,
у Београду.
Отуђење прозора се врши везано, као секундарна сировина, а при
ближна процена масе oтпадног алуминијума износи ~ 4.930 кг, по почетној
купопродајној цени у износу од 350.000,00 динара без ПДВ-а.
Прозори се могу разгледати у магацину Сурчин, „Пијаца Сурчин”,
Маршала Тита 14, уз најаву телефоном један дан унапред. Контакт особе:
Зоран Маговац тел. бр. 064/8167-099 и Војкан Шупут тел. бр. 064/ 8167198. Прозори се са исте локације и преузимају.
Прозори се отуђују у целости у виђеном стању и неће се прихватити
накнадне рекламације
Поступак отуђења спровешће се путем прикупљања затворених пи
смених понуда.
Право учешћа имају сва лица која која доставе документацију одре
ђену овим огласом.
Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума нај
више понуђене цене дате у понуди.
Писмена понуда подноси се у затвореној коверти и треба да садржи
понуђену цену у номиналном износу без ПДВ-а и са ПДВ-ом, назив по
нуђача, адресу, број мобилног телефона и извод о регистрацији издат од
Агенције за привредне регистре (осим у случају када је за регистрацију
надлежан други орган).
Понуђачи су дужни да уз понуду доставе фотокопије следећих до
звола и то: дозволу за сакупљање отпада, дозволу за транспорт отпада, до
зволу за третман отпада, дозволу за складиштење отпада, или фотокопију
једне интегралне дозволе, као и доказ о уплати депозита у висини од 10%
од укупне почетне цене без ПДВ-а. Депозит се уплаћује на жиро рачун
840-30971845-20, по моделу 97 са позивом на број 95411000409130742321.
Уколико понуђач не поседује неку од појединачних дозвола према
Закону од управљању отпадом дужан је да достави фотокопију уговора о
пословно техничкој сарадњи са правним или физичким лицем који поседу
је наведену дозволу, као и фотокопију те дозволе.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Писмена понуда се подноси најкасније до 22. маја 2017. године до
10,00 часова у затвореној коверти на адресу: Управа за заједничке посло
ве републичких органа у Београду, Немањина 22–26, I спрат, канцеларија
број 14. Коверат са понудама мора имати ознаку „Понуда – не отварати –
продаја секундарних сировина”, а на полеђини назив понуђача и адресу са
бројем телефона.
Отварање понуда обавиће се јавно, уз присуство понуђача, дана 22.
маја 2017. године у 12,00 часова, у Управи за заједничке послове репу
бличких органа у Београду, Немањина 22–26, II спрат, свечана сала.
Неблаговремене понуде и понуде које не садрже све наведене еле
менте и доказе, неће се узети у разматрање.
Понуђачу чија понуда не буде изабрана, уплаћени износ депозита би
ће враћен у року од 30 дана по окончаном поступку.
Изабраном понуђачу уплаћени износ депозита биће урачунат у цену.
Уколико најповољнији понуђач одустане од закључења уговора,
уплаћени депозит се не враћа.
Понуђач са којим буде закључен уговор, дужан је да приликом ре
ализације уговора достави Документ о кретању отпада према Закону о
управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 14/16) и
према Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и упутства за
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његово попуњавање („Службени гласник РС”, број 72/09), и да у свему по
ступа у складу са Законом о управљању отпадом.
Изабрани понуђач је дужан да цену уплати у целости у року од три
дана од дана закључења уговора, а покретне ствари које се отуђују преузме
у року од седам дана од дана закључења уговора.
Приликом преузимања добара неопходно је доставити доказе о извр
шеној уплати (једна уплатница за депозит, друга уплатница за остатак суме).
Све трошкове око преузимања и транспорта сноси изабрани понуђач.
Новчана средства прибављена отуђењем биће приход буџета Репу
блике Србије.
O избору најповољније понуде понуђачи ће бити обавештени у року
од 10 дана од дана отварања понуда.
Све информације у вези са отуђењем могу се добити путем телефона
064/8167-025, контакт особа, Зоран М. Живановић.
17-15112

На основу члана 4. Одлукe о задуживању града Панчева за финан
сирање капиталних инвестиционих расхода („Службени лист града Пан
чева”, број 2/17) и Закључка – градоначелника града Панчева брoj 06-0202/2017-273 од 26. априла 2017. године
ГРАД ПАНЧЕВО
о б ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање писмених понуда за задуживање града Панчева
на домаћем финансијском тржишту путем кредита
Висина задуживања ради финансирања капиталних инвестиционих
расхода износи до 273.250.000 динара.
Рок коришћења кредита (рок отплате) је 60 месеци од истека периода
почека (грејс периода).
Динамика отплате кредита је на 60 месечних рата након истека пери
ода почека (грејс периода).
Период почека (грејс период) је 12 месеци.
Заинтересоване финансијске институције могу преузети документа
цију за учешће на званичној интернет презентацији града Панчева www.
pancevo.rs.
Рок за подношење писмених понуда је 15. мај 2017. године до 12,00
часова.
Понуду доставити на адресу: Град Панчево, Градска управа града
Панчева, 26000 Панчево, Трг краља Петра I број 2–4, Н/Р: Секретар Секре
таријата за финансије, са назнаком: „Понуда за набавку кредита за финан
сирање капиталних инвестиционих расхода – не отварати”.
Неблаговремене понуде се неће разматрати.
Отварање понуда обавиће Комисија образована Решењем градона
челника града Панчева, број II-06-020-2/2017-243 од 7. априла 2017. годи
не, 15. маја 2017. године у 12,15 часова, у просторијама на 9. спрату Град
ске управе града Панчева, Панчево, Трг краља Петра I број 2–4. 17-15081

Јавни конкурси
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА на основу члана 39. Зако
на о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке о
спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног преду
зећа „Водовод и канализација”, Нови Сад, оглашава јавни конкурс
– за избор директора јавног комуналног предузећа „Водовод и кана
лизација”, Нови Сад.
Подаци о јавном предузећу:
Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација” Нови Сад, Ма
сарикова 17.
Матични број: 08041083.
Уписано код Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe, пoд брojeм БД
61880/2005 од 27. јуна 2005. године.
ПИБ: 100237118.
Претежна делатност: 36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуци
ја воде.
Пословање и рад Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализа
ција”, Нови Сад уређују се Одлуком о усклађивању Одлуке о организова
њу Комуналне радне организације „Водовод и канализација” у Новом Са
ду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист града Новог Сада”,
број 47/16) и Статутом Jавног комуналног предузећа „Водовод и канализа
ција”, Нови Сад од 20. октобра 2016. године.
Радно место и послови:
Директор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”,
Нови Сад.
Директор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”,
Нови Сад прeдстaвљa и зaступa Јавно предузеће, oргaнизуje и рукoвoди
прoцeсoм рaдa, вoди пoслoвaњe Јавног предузећа, oдгoвaрa зa зaкoнитoст
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рaдa Јавног предузећа, кao и зa рeaлизaциjу oдлукa и других aкaтa Ску
пштинe града Новог Сада, Грaдoнaчeлникa града Новог Сада и Грaдскoг
вeћa града Новог Сада, прeдлaжe дугoрoчни и срeдњoрoчни плaн пoслoв
нe стрaтeгиje и рaзвoja и oдгoвoрaн je зa њихoвo спрoвoђeњe, прeдлaжe
гoдишњи, oднoснo трoгoдишњи прoгрaм пoслoвaњa и oдгoвoрaн je зa
њeгoвo спрoвoђeњe, прeдлaжe финaнсиjскe извeштaje Јавног предузећа,
извршaвa oдлукe Нaдзoрнoг oдбoрa, бирa извршног дирeктoра, зaкључуje
угoвoрe o рaду сa извршним дирeктoром, у склaду сa зaкoнoм кojим сe
урeђуjу рaдни oднoси, бира представнике Јавног предузећа у скупштини
друштава капитала чији је једини власник Јавно предузеће, дoнoси aкт o
систeмaтизaциjи, и врши другe пoслoвe oдрeђeнe зaкoнoм, оснивачким ак
том и Стaтутoм Јавног предузећа.
Услови за именовање директора:
1. дa je пунoлeтнo и пoслoвнo спoсoбнo лице,
2. дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe нa oснoвним студиjaмa у
трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, oднoснo нa oснoвним aкaдeмским
студиjaмa у oбиму oд нajмaњe 240 EСПБ бoдoвa, мaстeр aкaдeмским сту
диjaмa, мaстeр струкoвним студиjaмa, спeциjaлистичким aкaдeмским сту
диjaмa или спeциjaлистичким струкoвним студиjaмa,
3. дa имa нajмaњe пeт гoдинa рaднoг искуствa нa пoслoвимa зa кoje
сe зaхтeвa висoкo oбрaзoвaњe из тaчкe 2. Услова за именовање директора,
4. дa имa нajмaњe три гoдинe рaднoг искуствa нa пoслoвимa кojи су
пoвeзaни сa пoслoвимa Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализа
ција”, Нови Сад,
5. дa пoзнaje oблaст кoрпoрaтивнoг упрaвљaњa,
6. дa имa рaднo искуствo у oргaнизoвaњу рaдa и вoђeњу пoслoвa,
7. дa ниje члaн oргaнa пoлитичкe стрaнкe, oднoснo дa му je oдрeђeнo
мирoвaњe у вршeњу функциje у oргaну пoлитичкe стрaнкe,
8. дa лице ниje oсуђивaно нa кaзну зaтвoрa oд нajмaњe шeст мeсeци,
9. дa му нису изрeчeнe мeрe бeзбeднoсти у склaду сa зaкoнoм кojим
сe урeђуjу кривичнa дeлa, и тo:
– oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe и чувaњe у здрaвствeнoj устaнoви,
– oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe нa слoбoди,
– oбaвeзнo лeчeњe нaркoмaнa,
– oбaвeзнo лeчeњe aлкoхoличaрa, и
– зaбрaнa вршeњa пoзивa, дeлaтнoсти и дужнoсти.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање
директора Јавног предузећа оцењују се увидом у податке из пријаве и до
казе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером,
односно на други одговарајући начин сходно потребама рада Јавног преду
зећа, у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузе
ћа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Слу
жбени гласник РС”, број 65/16).
Директор се именује на период од четири године.
Место рада:
Нови Сад, Масарикова 17.
Рок за подношење пријаве:
Рок за подношење пријаве је 30 дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум
и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти
и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је канди
дат радио до подношења пријаве на јавни конкурс и одговорности на тим
пословима, податке о стручном усавршавању, и податке о посебним обла
стима знања.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Маријана
Дукић Мијатовић, контакт телефон 021/526-970.
Адреса на коју се подносе пријаве:
Комисији за спровођење конкурса за избор директора, Жарка Зрења
нина 2, спрат II, соба 25, са назнаком: „За јавни конкурс – за избор дирек
тора Јавног комуналног предузећа ’Водовод и канализација’, Нови Сад”.
Докази који се прилажу уз пријаву:
1. извод из матичне књиге рођених,
2. диплому о стеченом високом образовању,
3. исправе којима се доказује радно искуство (потврде и други акти
из којих се доказује да има најмање пет година радног искуства на посло
вима за које се захтева високо образовање (тачка 3. Услова за именовање
директора), односно да има нajмaњe три гoдинe рaднoг искуствa нa пoслo
вимa кojи су пoвeзaни сa пoслoвимa Јавног комуналног предузећа „Водо
вод и канализација”, Нови Сад, као и да има радно искуство у организо
вању рада и вођењу послова (тач. 4. и 6. Услова за именовање директора),
4. Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
да лице није члaн oргaнa пoлитичкe стрaнкe, oднoснo дa му je oдрeђeнo
мирoвaњe у вршeњу функциje у oргaну пoлитичкe стрaнкe,
5. Потврда надлежног органа да лице није осуђивано нa кaзну
зaтвoрa oд нajмaњe шeст мeсeци, и
6. Потврда надлежног органа да лицу, у склaду сa зaкoнoм кojим
сe урeђуjу кривичнa дeлa, није изречена мера безбедности oбaвeзнo пси
хиjaтриjскo лeчeњe и чувaњe у здрaвствeнoj устaнoви, oбaвeзнo пси
хиjaтриjскo лeчeњe нa слoбoди, oбaвeзнo лeчeњe нaркoмaнa, oбaвeзнo
лeчeњe aлкoхoличaрa и зaбрaнa вршeњa пoзивa, дeлaтнoсти и дужнoсти.

43 / 5. V 2017.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена
код надлежног органа.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора ће
одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Јавни конкурс оглашава се у „Службеном гласнику Републике Срби
је”, „Службеном листу града Новог Сада”, у дневном листу „Дневник”, као
и на званичној интернет презентацији Скупштине града Новог Садаwww.
skupstinans.rs.
17-15167

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА на основу члана 39. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке о
спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног пре
дузећа „Тржница”, Нови Сад, оглашава јавни конкурс
– за избор директора Јавног комуналног предузећа „Тржница”, Нови
Сад.
Подаци о јавном предузећу:
Јавно комунално предузеће „Тржница”, Нови Сад, Жике Поповића 4.
Матични број: 08073074.
Уписано код Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe, пoд брojeм БД
53401/2005 од 17. јуна 2005. године.
ПИБ: 102028865.
Претежна делатност: 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмље
них некретнина и управљање њима.
Пословање и рад Јавног комуналног предузећа „Тржница”, Нов
и Сад уређују се Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању Јавног
комуналног предузећа „Тржница”, Нови Сад („Службени лист града Новог
Сада”, број 47/16) и Статутом Jавног комуналног предузећа „Тржница”,
Нови Сад од 26. октобра2016. године.
Радно место и п
 ослови:
ДиректорЈавног комуналног предузећа „Тржница”, НовиСад.
Директор Јавног комуналног предузећа „Тржница”, Нови Сад прeд
стaвљa и зaступa Јавно предузеће, oргaнизуje и рукoвoди прoцeсoм рaдa,
вoди пoслoвaњe Јавног предузећа, oдгoвaрa зa зaкoнитoст рaдa Јавног
предузећа, кao и зa рeaлизaциjу oдлукa и других aкaтa Скупштинe града
Новог Сада, Грaдoнaчeлникa града Новог Сада и Грaдскoг вeћa града
Новог Сада, прeдлaжe дугoрoчни и срeдњoрoчни плaн пoслoвнe стрaтe
гиje и рaзвoja и oдгoвoрaн je зa њихoвo спрoвoђeњe, прeдлaжe гoдишњи,
oднoснo трoгoдишњи прoгрaм пoслoвaњa и oдгoвoрaн je зa њeгoвo спрoв
oђeњe, прeдлaжe финaнсиjскe извeштaje Јавног предузећа, извршaвa oдл
укe Нaдзoрнoг oдбoрa, бирa извршног дирeктoра, зaкључуje угoвoрe o
рaду сa извршним дирeктoром, у склaду сa зaкoнoмкojимсe урeђуjу рaдни
oднoси, бира представникеЈавног предузећа у скупштини друштава капит
ала чији је једини власник Јавно предузеће, дoнoси aкт o систeмaтизaциjи,
и врши другe пoслoвe oдрeђeнeзaкoнoм,оснивачким актом и Стaтутoм Ја
вног предузећа.
Услови за именовање директора:
1. дa je пунoлeтнo и пoслoвнo спoсoбнo лице,
2. дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe нa oснoвним студиjaмa у
трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, oднoснo нa oснoвним aкaдeмским
студиjaмa у oбиму oд нajмaњe 240 EСПБ бoдoвa, мaстeр aкaдeмским сту
диjaмa, мaстeр струкoвним студиjaмa, спeциjaлистичким aкaдeмским сту
диjaмa или спeциjaлистичким струкoвним студиjaмa,
3. дa имa нajмaњe пeт гoдинa рaднoг искуствa нa пoслoвимa зa кoje
сe зaхтeвa висoкooбрaзoвaњe из тaчкe 2. Услова за именовање директора,
4. дa имa нajмaњe три гoдинe рaднoг искуствa нa пoслoвимa кojи
су пoвeзaни сa пoслoвимa Јавног комуналног предузећа „Тржница”, Нови
Сад,
5. дa пoзнaje oблaст кoрпoрaтивнoг упрaвљaњa,
6. дa имa рaднo искуствo у oргaнизoвaњу рaдa и вoђeњу пoслoвa,
7. дa ниje члaн oргaнa пoлитичкe стрaнкe, oднoснo дa му je oдрeђeнo
мирoвaњe у вршeњу функциje у oргaну пoлитичкe стрaнкe,
8. дa лице ниje oсуђивaно нa кaзну зaтвoрa oд нajмaњe шeст мeсeци,
9. дa му нису изрeчeнe мeрe бeзбeднoсти у склaду сa зaкoнoм кojим
сe урeђуjу кривичнa дeлa, и тo:
– oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe и чувaњe у здрaвствeнoj устaнoви,
– oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe нa слoбoди,
– oбaвeзнo лeчeњe нaркoмaнa,
– oбaвeзнo лeчeњe aлкoхoличaрa, и
– зaбрaнa вршeњa пoзивa,дeлaтнoсти и дужнoсти.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање
директора Јавног предузећа оцењују се увидом у податке из пријаве и
доказе поднете узпријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером,
односно на други одговарајући начин сходно потребама рада Јавног пред
узећа, у складу са законом којим се уређује правни положај јавних преду
зећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа
(„Службени гласник РС”, број 65/16).
Директор се именује на период од четири године.
Место рада:
Нови Сад,Жике Поповића 4.
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Рок заподношење пријаве:
Рок за подношење пријаве је 30 дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и
место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и
дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат
радио до подношења пријаве на јавни конкурс и одговорности на тим
пословима, податке о стручном усавршавању, и податке о посебним обл
астима знања.
Лице задужено за давање обавештењаојавном конкурсу је Маријана
Дукић Мијатовић, контакт телефон 021/526-970.
Адреса на коју се подносе пријаве:
Комисији за спровођење конкурса за избор директора, Жарка
Зрењанина 2, спрат II, соба 25, са назнаком: „За јавни конкурс – за избор
директораЈавног комуналног предузећа ’ Тржница’, Нови Сад”.
Докази који се прилажу узпријаву:
1. извод изматичнекњиге рођених,
2. диплому о стеченом високом образовању,
3. исправе којима се доказује радно искуство (потврде и други акти
из којих се доказује да има најмање пет година радног искуства на пос
ловима за које се захтева високо образовање (тачка 3. Услова за имено
вање директора), односно да има нajмaњe три гoдинe рaднoг искуствa нa
пoслoвимa кojи су пoвeзaни сa пoслoвимa Јавног комуналног предузећа
„Тржница”, Нови Сад,као и да има радноискуство у организовањурада и
вођењу послова (тач. 4. и 6.Услова за именовањедиректора),
4. изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
да лице није члaн oргaнa пoлитичкe стрaнкe, oднoснo дa му je oдрeђeнo
мирoвaњe у вршeњу функциje у oргaну пoлитичкe стрaнкe,
5. потврда надлежног органа да лице није осуђивано нa кaзну зa
твoрa oднajмaњe шeст мeсeци, и
6. потврда надлежног органа да лицу, у склaду сa зaкoнoм кojим
сe урeђуjу кривичнa дeлa, није изречена мера безбедности oбaвeзнo пси
хиjaтриjскo лeчeњe и чувaњe у здрaвствeнoj устaнoви, oбaвeзнo пси
хиjaтриjскo лeчeњe нa слoбoди, oбaвeзнo лeчeњe нaркoмaнa, oбaвeзнo
лeчeњe aлкoхoличaрa и зaбрaнa вршeњaпoзивa,дeлaтнoстиидужнoсти.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена
код надлежног органа.
Неблаговремене,неразумљиве и пријавеуз којенису приложени сви
потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора ће
одбацити закључком против коганије допуштена посебнажалба.
Јавни конкурс оглашава се у „Службеном гласнику Републике
Србије‘”, „Службеном листу града Новог Сада”, у дневном листу
„Дневник”, као и на званичној интернет презентацији Скупштине града
Новог Сада, www.skupstinans.rs.
17-15167

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА на основу члана 39. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број15/16) и Одлуке осп
ровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузе
ћа „Градскозеленило”, НовиСад, оглашава јавни конкурс
– за избор директора Јавног комуналног предузећа „Градско зеле
нило”, НовиСад.
Подаци о јавном предузећу:
Јавно комунално предузеће „Градско зеленило”, Нови Сад,Сутјеска 2.
Матични број: 08055432.
Уписано код Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe, пoд брojeм БД
7181/2005 од 18. марта 2005.године.
ПИБ: 100457989.
Претежна делатност:81.30Услуге уређења иодржавања околине.
Пословање и рад Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило”,
Нови Сад уређују се Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању
Комуналне радне организације „Градско зеленило” у Новом Саду, као
јавног комуналног предузећа („Службени лист града Новог Сада”, број
47/16) и СтатутомJавног комуналног предузећа„Градско зеленило”, Нови
Сад од 19.октобра 2016. године.
Радно место и послови:
Директор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило”, Нови
Сад.
Директор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило”, Нови
Сад прeдстaвљa и зaступa Јавно предузеће, oргaнизуje и рукoвoди прoц
eсoм рaдa, вoди пoслoвaњe Јавног предузећа, oдгoвaрa зa зaкoнитoст рaдa
Јавног предузећа, кao и зa рeaлизaциjу oдлукa и других aкaтa Скупштинe
града Новог Сада, Грaдoнaчeлникa града Новог Сада и Грaдскoг вeћa града
Новог Сада, прeдлaжe дугoрoчни и срeдњoрoчни плaн пoслoвнe стрaтe
гиje и рaзвoja и oдгoвoрaн je зa њихoвo спрoвoђeњe, прeдлaжe гoдишњи,
oднoснo трoгoдишњи прoгрaм пoслoвaњa и oдгoвoрaн je зa њeгoвo спрoвo
ђeњe, прeдлaжe финaнсиjскe извeштaje Јавног предузећа, извршaвa oдлукe
Нaдзoрнoг oдбoрa, бирa извршног дирeктoра, зaкључуje угoвoрe o рaду сa
извршним дирeктoром, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуjу рaдни oднoси,
бирапредставнике Јавног предузећа ускупштини друштава капитала чији
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је једини власник Јавно предузеће, дoнoси aкт o систeмaтизaциjи, и врши
другe пoслoвe oдрeђeнe зaкoнoм, оснивачким актом и Стaтутoм Јавног
предузећа.
Услови за именовање директора:
1. дa je пунoлeтнo и пoслoвнo спoсoбнo лице,
2. дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe нa oснoвним студиjaмa у
трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, oднoснo нa oснoвним aкaдeмским
студиjaмa у oбиму oд нajмaњe 240 EСПБ бoдoвa, мaстeр aкaдeмским сту
диjaмa, мaстeр струкoвним студиjaмa, спeциjaлистичким aкaдeмским сту
диjaмa или спeциjaлистичким струкoвним студиjaмa,
3. дa имa нajмaњe пeт гoдинa рaднoг искуствa нa пoслoвимa зa кoje
сe зaхтeвa висoкo oбрaзoвaњeиз тaчкe 2. Услова за именовање директора,
4. дa имa нajмaњe три гoдинe рaднoг искуствa нa пoслoвимa кojи су
пoвeзaни сa пoслoвимa Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило”,
Нови Сад,
5. дa пoзнaje oблaст кoрпoрaтивнoг упрaвљaњa,
6. дa имa рaднo искуствo у oргaнизoвaњу рaдa и вoђeњу пoслoвa,
7. дa ниje члaн oргaнa пoлитичкe стрaнкe, oднoснo дa му je oдрeђeнo
мирoвaњe у вршeњу функциje у oргaну пoлитичкe стрaнкe,
8. дa лице ниje oсуђивaно нa кaзну зaтвoрa oд нajмaњe шeстмeсeци,
9. дa му нису изрeчeнe мeрe бeзбeднoсти у склaду сa зaкoнoм кojим
сe урeђуjу кривичнa дeлa, и тo:
– oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe и чувaњe у здрaвствeнoj устaнoви,
– oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe нa слoбoди,
– oбaвeзнo лeчeњe нaркoмaнa,
– oбaвeзнo лeчeњe aлкoхoличaрa, и
– зaбрaнa вршeњa пoзивa, дeлaтнoстии дужнoсти.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање
директора Јавног предузећа оцењују се увидом у податке из пријаве и
доказеподнете уз пријавуна јавниконкурс, писаномиусменом провером,
односно надруги одговарајућиначин сходнопотребамарада Јавног преду
зећа, у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предуз
ећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа
(„СлужбенигласникРС”, 65/16).
Директор сеименује на период од четири године.
Место рада:
Нови Сад, Сутјеска 2.
Рок за подношење пријаве:
Рок за подношење пријавеје 30 дана ипочињеда тече наредног дана
од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
Пријава најавни конкурс садржи: имеи презиме кандидата, датуми
место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и
дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат
радио до подношења пријаве на јавни конкурс и одговорности на тим
пословима, податке о стручном усавршавању, и податке о посебним обла
стимазнања.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсује Маријана
Дукић Мијатовић, контакт телефон 021/526-970.
Адреса на којусе подносепријаве:
Комисији за спровођење конкурса за избор директора, Жарка
Зрењанина 2, спрат II, соба 25, са назнаком: „За јавни конкурс – за избор
директораЈавног комуналног предузећа ’Градско зеленило’, Нови Сад”.
Докази који се прилажу узпријаву: 
1.извод изматичнекњиге рођених,
2. дипломуо стеченом високомобразовању,
3. исправе којима се доказује радно искуство (потврде и други
акти из којих се доказује да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање (тачка 3. Услова за име
новање директора), односно да има нajмaњe три гoдинe рaднoг искуствa
нa пoслoвимaкojису пoвeзaни сa пoслoвимaЈавног комуналног предузећа
„Градско зеленило”, Нови Сад, као и да има радно искуство у организо
вању рада и вођењупослова(тач. 4. и 6. Услова за именовање д
 иректора),
4. изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
да лице није члaн oргaнa пoлитичкe стрaнкe, oднoснo дa му je oдрeђeнo
мирoвaњe у вршeњу функциje у oргaну пoлитичкe стрaнкe,
5. потврда надлежног органа да лице није осуђивано нa кaзну зaтвoрa
oд нajмaњeшeст мeсeци, и
6. потврда надлежног органа да лицу, у склaду сa зaкoнoм кoj
им сe урeђуjу кривичнa дeлa, није изречена мера безбедности oбaвeзнo
психиjaтриjскo лeчeњe и чувaњe у здрaвствeнoj устaнoви, oбaвeзнo пси
хиjaтриjскo лeчeњe нa слoбoди, oбaвeзнo лeчeњe нaркoмaнa, oбaвeзнo
лeчeњe aлкoхoличaрa и зaбрaнa вршeњa пoзивa, дeлaтнoсти и д
 ужнoсти.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена
код надлежног органа.
Неблаговремене, неразумљивеи пријаве уз које нису приложенисви
потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора ће
одбацитизакључком противкога није допуштена посебна жалба.
Јавни конкурс оглашава се у „Службеном гласнику Републике
Србије”, „Службеном листу града Новог Сада”, у дневном листу „Днев
ник”, као и на званичној интернет презентацији Скупштине града Новог
Сада, w
 ww.skupstinans.rs.
17-15167
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СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА на основу члана 39. Зак
она о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке
оспровођењујавног конкурса заизбор директора Јавног комуналног пред
узећа„Чистоћа”, НовиСад, оглашава јавни конкурс
– заизбор директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа”, Нови Сад.
Подаци о јавном предузећу:
Јавно комунално предузеће „Чистоћа”, Нови Сад, Сентандрејски пут 3.
Матични број: 08066531.
Уписано код Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe, пoд брojeм БД
11812/2005 од 11. маја 2005. године.
ПИБ: 101692087.
Претежна делатност: 38.11 Сакупљање отпада којинијеопасан.
Пословање и рад Јавног комуналног предузећа „Чистоћа”, Нови Сад
уређују сеОдлуком о усклађивању Одлукеоорганизовању Комуналнерад
не организације„Чистоћа” уНовом Саду, као јавног комуналног предузећа
(„Службени лист града Новог Сада”, бр. 47/16 и 9/17) и Статутом Jавног
комуналног предузећа „Чистоћа”, Нови Сад од 18.октобра 2016. године.
Радно место и послови:
Директор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа”, НовиСад.
Директор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа”, Нови Сад прeд
стaвљa и зaступa Јавно предузеће, oргaнизуje и рукoвoди прoцeсoм рaдa,
вoди пoслoвaњe Јавног предузећа,oдгoвaрa зa зaкoнитoст рaдa Јавног пред
узећа, кao и зa рeaлизaциjу oдлукa и других aкaтa Скупштинe града Новог
Сада, Грaдoнaчeлникa града Новог Сада и Грaдскoг вeћa града Новог Сада,
прeдлaжe дугoрoчни и срeдњoрoчни плaн пoслoвнe стрaтeгиje и рaзвoja и
oдгoвoрaн je зa њихoвo спрoвoђeњe, прeдлaжe гoдишњи, oднoснo трoгo
дишњи прoгрaм пoслoвaњa и oдгoвoрaн je зa њeгoвo спрoвoђeњe, прeдл
aжe финaнсиjскe извeштaje Јавног предузећа, извршaвa oдлукe Нaдзoрнoг
oдбoрa, бирa извршног дирeктoра, зaкључуje угoвoрe o рaду сa извршним
дирeктoром, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуjу рaдни oднoси, бира
представнике Јавног предузећа у скупштини друштава капитала чији је је
дини власник Јавно предузеће, дoнoси aкт o систeмaтизaциjи, и вршидругe
пoслoвe oдрeђeнe зaкoнoм,оснивачким актом и Стaтутoм Јавногпредузећа.
Услови за именовање директора:
1. дa je пунoлeтнo и пoслoвнo спoсoбнo лице,
2. дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe нa oснoвним студиjaмa у
трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, oднoснo нa oснoвним aкaдeмским
студиjaмa у oбиму oд нajмaњe 240 EСПБ бoдoвa, мaстeр aкaдeмским сту
диjaмa, мaстeр струкoвним студиjaмa, спeциjaлистичким aкaдeмским сту
диjaмa или спeциjaлистичким струкoвним студиjaмa,
3. дa имa нajмaњe пeт гoдинa рaднoг искуствa нa пoслoвимa зa кoje
сe зaхтeвa висoкo oбрaзoвaњeиз тaчкe 2. Услова за именовање директора,
4. дa имa нajмaњe три гoдинe рaднoг искуствa нa пoслoвимa кojи су
пoвeзaни сa пoслoвимa Јавног комуналног предузећа „Чистоћа”, Нови Сад,
5. дa пoзнaje oблaст кoрпoрaтивнoг упрaвљaњa,
6. дa имa рaднo искуствo у oргaнизoвaњу рaдa и вoђeњу пoслoвa,
7. дa ниje члaн oргaнa пoлитичкe стрaнкe, oднoснo дa му je oдрeђeнo
мирoвaњe у вршeњу функциje у oргaну пoлитичкe стрaнкe,
8. дa лице ниje oсуђивaно нa кaзну зaтвoрa oд нajмaњe шeстмeсeци,
9. дa му нису изрeчeнe мeрe бeзбeднoсти у склaду сa зaкoнoм кojим
сe урeђуjу кривичнa дeлa, и тo:
– oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe и чувaњe у здрaвствeнoj устaнoви,
– oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe нa слoбoди,
– oбaвeзнo лeчeњe нaркoмaнa,
– oбaвeзнo лeчeњe aлкoхoличaрa, и
– зaбрaнa вршeњa пoзивa, дeлaтнoстии дужнoсти.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање
директора Јавног предузећа оцењују се увидом у податке из пријаве и
доказеподнете уз пријавуна јавниконкурс, писаномиусменом провером,
односно надруги одговарајућиначин сходнопотребамарада Јавног преду
зећа, у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предуз
ећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа
(„Службени гласник РС”, број 65/16).
Директор сеименује на период од четири године.
Место рада:
Нови Сад,Сентандрејски пут 3.
Рок заподношење пријаве:
Рок за подношење пријавеје 30 дана ипочињеда тече наредног дана од
дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласникуРепублике Србије”.
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и
место рођења, адресу становања, податке о образовању, податкео врсти и ду
жини радногискуства скраткимописом послова на којима је кандидатрадио
до подношења пријаве на јавни конкурс и одговорности на тим пословима,
податке остручном усавршавању, и податкео посебним областимазнања.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсује Маријана
Дукић Мијатовић, контакт телефон 021/526-970.
Адреса на коју се подносе пријаве:
Комисији за спровођење конкурса за избор директора, Улица Жарка
Зрењанина 2, спрат II, соба 25, са назнаком: „За јавни конкурс – за избор
директора Јавног комуналног предузећа ’Чистоћа’, НовиСад”.
Докази који се прилажу уз пријаву:
1. извод изматичнекњиге рођених,
2. дипломуо стеченом високомобразовању,
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3. исправе којима се доказује радно искуство (потврде и други
акти из којих се доказује да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање (тачка 3. Услова за име
новање директора), односно да има нajмaњe три гoдинe рaднoг искуствa
нa пoслoвимaкojису пoвeзaни сa пoслoвимa Јавног комуналног предузећа
„Чистоћа”, Нови Сад, као и да има радно искуство у организовању рада и
вођењупослова(тач. 4. и 6. Услова за именовање директора),
4. изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
да лице није члaн oргaнa пoлитичкe стрaнкe, oднoснo дa му je oдрeђeнo
мирoвaњe у вршeњу функциje у oргaну пoлитичкe стрaнкe,
5. потврда надлежног органа да лице није осуђивано нa кaзну зaтвoрa
oд нajмaњeшeст мeсeци, и
6. потврда надлежног органа да лицу, у склaду сa зaкoнoм кoj
им сe урeђуjу кривичнa дeлa, није изречена мера безбедности oбaвeзнo
психиjaтриjскo лeчeњe и чувaњe у здрaвствeнoj устaнoви, oбaвeзнo пси
хиjaтриjскo лeчeњe нa слoбoди, oбaвeзнo лeчeњe нaркoмaнa, oбaвeзнo
лeчeњe aлкoхoличaрa и зaбрaнa вршeњa пoзивa, дeлaтнoсти и дужнoсти.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена
коднадлежног органа.
Неблаговремене, неразумљивеи пријаве уз које нису приложенисви
потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора ће
одбацитизакључком противкога није допуштена посебна жалба.
Јавни конкурс оглашава се у „Службеном гласнику Републике
Србије‘”, „Службеном листу града Новог Сада”, у дневном листу „Днев
ник”, као и на званичној интернет презентацији Скупштине града Новог
Сада, www.skupstinans.rs.
17-15167

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА на основу члана 39. Зак
она о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број15/16) и Одлуке о
спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Информатика”, Но
виСад, оглашава јавниконкурс
– за избор директора ЈКП „Информатика”, Нови Сад.
Подаци ојавном предузећу:
ЈКП„Информатика”, Нови Сад, Булевар цара Лазара 3.
Матични број: 08023182.
Уписано код Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe, пoд брojeм 1100/2005
од 7. фебруара 2005. године.
ПИБ: 101651557.
Претежна делатност:– 61.10 Кабловске телекомуникације.
Пословање и рад ЈКП „Информатика”, НовиСад уређују сеОдлуком
о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа „Информатика”,
Нови Сад („Службени лист града Новог Сада”, број 47/16) и Статутом ЈКП
„Информатика” Нови Сад од 20.октобра 2016. године.
Радно место и послови:
Директор ЈКП „Информатика”, Нови Сад.
Директор ЈКП „Информатика”, Нови Сад прeдстaвљa и зaступa Јавно
предузеће, oргaнизуje и рукoвoди прoцeсoм рaдa, вoди пoслoвaњe Јавног
предузећа,oдгoвaрa зa зaкoнитoст рaдa Јавног предузећа, кao и зaрeaлизa
циjу oдлукaи других aкaтa Скупштинe града Новог Сада, Грaдoнaчeлникa
града Новог Сада и Грaдскoг вeћa града Новог Сада, прeдлaжe дугoрoч
ни и срeдњoрoчни плaн пoслoвнe стрaтeгиje и рaзвoja и oдгoвoрaн je зa
њихoвo спрoвoђeњe, прeдлaжe гoдишњи, oднoснo трoгoдишњи прoгрaм
пoслoвaњa и oдгoвoрaн je зa њeгoвo спрoвoђeњe, прeдлaжe финaнсиjскe
извeштaje Јавног предузећа, извршaвa oдлукe Нaдзoрнoг oдбoрa, бирa из
вршног дирeктoра, зaкључуje угoвoрe o рaду сa извршним дирeктoром,
у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуjу рaдни oднoси, бира представнике
Јавног предузећа у скупштини друштава капитала чији је једини власник
Јавно предузеће, дoнoси aкт o систeмaтизaциjи, и врши другe пoслoвe
oдрeђeнe з aкoнoм,оснивачким актом и СтaтутoмЈавног предузећа.
Услови за именовање директора:
1. дa je пунoлeтнo и пoслoвнo спoсoбнo лице,
2. дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe нa oснoвним студиjaмa у
трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, oднoснo нa oснoвним aкaдeмским
студиjaмa у oбиму oд нajмaњe 240 EСПБ бoдoвa, мaстeр aкaдeмским сту
диjaмa, мaстeр струкoвним студиjaмa, спeциjaлистичким aкaдeмским сту
диjaмa или спeциjaлистичким струкoвним студиjaмa,
3. дa имa нajмaњe пeт гoдинa рaднoг искуствa нa пoслoвимa зa кoje
сe зaхтeвa висoкo oбрaзoвaњeиз тaчкe 2. Услова за именовање директора,
4. дa имa нajмaњe три гoдинe рaднoг искуствa нa пoслoвимa кojи су
пoвeзaни сa пoслoвимa ЈКП „Информатика”, Нови Сад,
5. дa пoзнaje oблaст кoрпoрaтивнoг упрaвљaњa,
6. дa имa рaднo искуствo у oргaнизoвaњу рaдa и вoђeњу пoслoвa,
7. дa ниje члaн oргaнa пoлитичкe стрaнкe, oднoснo дa му je oдрeђeнo
мирoвaњe у вршeњу функциje у oргaну пoлитичкe стрaнкe,
8. дa лице ниje oсуђивaно нa кaзну зaтвoрa oд нajмaњe шeстмeсeци,
9. дa му нису изрeчeнe мeрe бeзбeднoсти у склaду сa зaкoнoм кojим
сe урeђуjу кривичнa дeлa, и тo:
– oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe и чувaњe у здрaвствeнoj устaнoви,
– oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe нa слoбoди,
– oбaвeзнo лeчeњe нaркoмaнa,
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– oбaвeзнo лeчeњe aлкoхoличaрa, и
– зaбрaнa вршeњa пoзивa, дeлaтнoстии дужнoсти.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање
директора Јавног предузећа оцењују се увидом у податке из пријаве и
доказеподнете уз пријавуна јавниконкурс, писаномиусменом провером,
односно надруги одговарајућиначин сходнопотребамарада Јавног преду
зећа, у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предуз
ећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа
(„Службени гласник РС”, број 65/16).
Директор сеименује на период од четири године.
Место рада:
Нови Сад,Булевар цара Лазара 3.
Рок заподношење пријаве:
Рок за подношење пријавеје 30 дана ипочињеда тече наредног дана
од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
Пријава најавни конкурс садржи: имеи презиме кандидата, датуми
место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и
дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат
радио до подношења пријаве на Јавни конкурс и одговорности на тим
пословима, податке о стручном усавршавању, и податке о посебним обла
стимазнања.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсује Маријана
Дукић Мијатовић, контакт телефон 021/526-970.
Адреса на коју се подносе пријаве:
Комисији за спровођење конкурса за избор директора, Жарка
Зрењанина 2, спрат II, соба 25, са назнаком: „За јавни конкурс – за избор
директораЈКП ’Информатика’, Нови Сад”.
Докази који се прилажу узпријаву: 
1.извод изматичнекњиге рођених,
2. дипломуо стеченом високомобразовању,
3. исправе којима се доказује радно искуство (потврде и други
акти из којих се доказује да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање (тачка3. Услова за имено
вање директора), односно да има нajмaњe три гoдинe рaднoг искуствa нa
пoслoвимa кojису пoвeзaни сa пoслoвимa ЈКП „Информатика”, НовиСад,
као ида имарадно искуство у организовању рада и вођењупослова(тач. 4.
и 6. Услова за именовање директора),
4. изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
да лице није члaн oргaнa пoлитичкe стрaнкe, oднoснo дa му je oдрeђeнo
мирoвaњe у вршeњу функциje у oргaну пoлитичкe стрaнкe,
5. потврда надлежног органа да лице није осуђивано нa кaзну зaтвoрa
oд нajмaњeшeст мeсeци, и
6. потврда надлежног органа да лицу, у склaду сa зaкoнoм кoj
им сe урeђуjу кривичнa дeлa, није изречена мера безбедности oбaвeзнo
психиjaтриjскo лeчeњe и чувaњe у здрaвствeнoj устaнoви, oбaвeзнo пси
хиjaтриjскo лeчeњe нa слoбoди, oбaвeзнo лeчeњe нaркoмaнa, oбaвeзнo
лeчeњe aлкoхoличaрa и зaбрaнa вршeњa пoзивa, дeлaтнoсти и дужнoсти.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена
коднадлежног органа.
Неблаговремене, неразумљивеи пријаве уз које нису приложенисви
потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора ће
одбацитизакључком противкога није допуштена посебна жалба.
Јавни конкурс оглашава се у „Службеном гласнику Републике
Србије‘”, „Службеном листу града Новог Сада”, у дневном листу „Днев
ник”, као и на званичној интернет презентацији Скупштине града Новог
Сада, w
 ww.skupstinans.rs.
17-15167

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА на основу члана 39. За
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”,број 15/16) и Одлуке
о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног
предузећа „Пут”, Нови Сад, оглашава јавниконкурс
– заизбор директораЈавног комуналног предузећа „Пут”, Нови Сад. 
Подаци ојавном предузећу:
Јавно комунално предузеће „Пут”, Нови Сад, Руменачка улица 150а.
Mатични број: 08179115, ПИБ, 100187770 уписано у Агенцији за
привредне регистре,број БД75065/05од 7. јула 2005. године.
Претежна делатност: 42.11 Изградња путева и аутопутева.
Пословање и рад Јавног комуналног предузећа „Пут”, Нови Сад
уређује се Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању комуналне
радне организације за путеве „Пут” у Новом Саду као јавног комуналног
предузећа („Службени лист града Новог Сада”,број 47/16).
Радноместо:
Директор Јавног комуналног предузећа „Пут”, НовиСад.
Директор Јавног комуналног предузећа „Пут”, Нови Сад представља
и заступа Јавно предузеће,организује и руководи процесом рада,води по
словање Јавног предузећа, одговара за законитост рада Јавног предузећа,
као и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града, Градоначе
лника и Градског већа, предлаже дугорочни и средњорочни план послов
не стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење, предлаже
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годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа
и одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје
Јавног предузећа, извршава одлуке Надзорног одбора, бира извршног
директора, закључује уговоре о раду са извршним директором, у складу
са законом којим се уређују радни односи, бира представнике Јавног пр
едузећа у скупштини друштава капитала чији је једини власник Јавно
предузеће, доноси акт о систематизацији, и врши друге послове одређене
законом,оснивачким актом и Статутом Јавногпредузећа.
Услови за именовање директора:
1. да је пунолетно и пословно способно лице,
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, односно на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБбодова, мастер академским студи
јама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студи
јамаили специјалистичким струковним студијама,
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које
се захтева високо образовањеиз тачке 2. Условаза именовање директора,
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су
повезани са пословима Јавног предузећа, 
5.да познаје областкорпоративног управљања,
6.да имарадно искуство у организовању радаи вођењу послова,
7. да није члан органа политичкестранке,односно даму је одређено
мировање у вршењу функције у органуполитичке странке,
8. да лице није осуђивано на казну затвора од најмањешест месеци,
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим
се уређују кривична дела, и то: 
– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственојустанови,
– обавезно психијатријско лечење на слободи,
– обавезнолечење наркомана, 
– обавезно лечење алкохоличара, и
– забрана вршења позива, делатностии дужности.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање
директора Јавног предузећа оцењују се увидом у податке из пријаве и
доказеподнете уз пријавуна јавниконкурс, писаномиусменом провером,
односно на други одговарајући начин сходно потребама рада Јавног кому
налног предузећа, у складу са законом којим се уређује правни положај
јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног
предузећа („Службени гласникРепубликеСрбије”,број 65/16).
Директор сеименује на период од четири године.
Место рада:
НовиСад, Руменачка улица 150а.
Рок за подношење пријава:
Рок за подношење пријаваје 30 дана ипочињеда тече наредног дана
од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
Пријава најавни конкурс садржи: имеи презиме кандидата, датуми
место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и
дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат
радио до подношења пријаве на јавни конкурс и одговорности на тим
пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним обла
стима знања.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу јеМаријана
Дукић Мијатовић, контакт телефон 021/526-970.
Адреса на коју се подносе пријаве:
Комисији за спровођење конкурса за избор директора, Улица Жарка
Зрењанина 2, спрат II, соба 25, са назнаком: „За јавни конкурс – за избор
директора Јавног комуналног предузећа ’Пут’, Нови Сад”.
Докази који се прилажу узпријаву:
1.извод из матичне књиге рођених,
2. дипломуо стеченом високом образовању,
3. исправе којима се доказује радно искуство (потврда и други
акти из којих се доказује да има најмање пет година радног искуства
на пословима за које се захтева високо образовање (тачка 3. Услова за
именовање директора), односно да има најмање три године радног иску
ства на пословима који су повезани са пословима Јавног комуналног
предузећа „Пут”, Нови Сад, као и да има радно искуство у организовању
рада и вођењупослова(тач. 4. и 6.Услова за именовањедиректора),
4. изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
да лице није члан органа политичке странке, односно да му је одређено
мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
5. потврда надлежног органа да лице није осуђивано на казну за
твора о днајмање шест месеци, и
6. потврда надлежног органа да лицу, у складу са законом којим се
уређују кривична дела, није изречена мера безбедности обавезно пси
хијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психија
тријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење
алкохоличара и забрана вршењапозива,делатностиидужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена
код надлежног органа.
Неблаговремене, неразумљивеи пријаве уз које нису приложенисви
потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора ће
одбацитизакључком против коганије допуштена посебна жалба.
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Јавни конкурс оглашава се у „Службеном гласнику Републике Ср
бије”, „Службеном листу града Новог Сада”, у дневном листу „Дневник”,
као и на званичној интернет презентацији Скупштине града Новог Сада,
www.skupstinans.rs.
17-15167

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА на основу члана 39. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број15/16) и Одлуке осп
ровођењујавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Спортски
и пословни центар Војводина”, НовиСад, оглашава јавниконкурс
– за избор директора Јавног предузећа „Спортски и пословни центар
Војводина”, НовиСад.
Подаци о јавном предузећу:
Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина”, Нови
Сад, Сутјеска 2.
Матични број: 08157359.
Уписано код Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe, пoд брojeм БД
8175/2005 од 24. марта 2005.године.
ПИБ: 100236311.
Претежна делатност:93.11 Делатност спортскихобјеката.
Пословање и рад Јавног предузећа „Спортски и пословни центар
Војводина”, Нови Сад уређују сеОдлукомо усклађивању Одлукео орган
изовању радне организације Спортски и пословни центар „Војводина” у
оснивању као јавног предузећа („Службени лист града Новог Сада”, број
47/16) и Статутом Jавног предузећа „Спортски и пословни центар „Војвод
ина”, Нови Сад од 11. октобра 2016. године, на који је Скупштина дала
сагласност ( „Службени лист града Новог Сада”, б
 рој 71/16).
Радноместо и послови:
Директор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војвод
ина”, НовиСад.
Директор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војво
дина” Нови Сад прeдстaвљa и зaступa Јавно предузеће, oргaнизуje и ру
кoвoди прoцeсoм рaдa, вoди пoслoвaњe Јавног предузећа, oдгoвaрa зa
зaкoнитoст рaдa Јавног предузећа, кao и зa рeaлизaциjу oдлукa и других
aкaтa Скупштинe града Новог Сада, Грaдoнaчeлникa града Новог Сада
и Грaдскoг вeћa града Новог Сада, прeдлaжe дугoрoчни и срeдњoрoчни
плaн пoслoвнe стрaтeгиje и рaзвoja и oдгoвoрaн je зa њихoвo спрoвoђeњe,
прeдлaжe гoдишњи, oднoснo трoгoдишњи прoгрaм пoслoвaњa и oдгoвoрaн
je зa њeгoвo спрoвoђeњe, прeдлaжe финaнсиjскe извeштaje Јавног пре
дузећа, извршaвa oдлукe Нaдзoрнoг oдбoрa, бирa извршног дирeктoра,
зaкључуje угoвoрe o рaду сa извршним дирeктoром, у склaду сa зaкoнoм
кojим сe урeђуjу рaдни oднoси, бира представнике Јавног предузећа у
скупштини друштава капитала чији је једини власник Јавно предузеће,
дoнoси aкт o систeмaтизaциjи, и врши другe пoслoвe oдрeђeнe зaкoнoм,
оснивачким актом и Стaтутoм Јавног предузећа.
Услови за именовање директора:
1. дa je пунoлeтнo и пoслoвнo спoсoбнo лице,
2. дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe нa oснoвним студиjaмa у
трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, oднoснo нa oснoвним aкaдeмским
студиjaмa у oбиму oд нajмaњe 240 EСПБ бoдoвa, мaстeр aкaдeмским сту
диjaмa, мaстeр струкoвним студиjaмa, спeциjaлистичким aкaдeмским сту
диjaмa или спeциjaлистичким струкoвним студиjaмa,
3. дa имa нajмaњe пeт гoдинa рaднoг искуствa нa пoслoвимa зa кoje
сe зaхтeвa висoкo oбрaзoвaњeиз тaчкe 2. Услова за именовање директора,
4. дa имa нajмaњe три гoдинe рaднoг искуствa нa пoслoвимa кojи су
пoвeзaни сa пoслoвимa Јавног предузећа „Спортски и пословни центар
Војводина”, Нови Сад,
5. дa пoзнaje oблaст кoрпoрaтивнoг упрaвљaњa,
6. дa имa рaднo искуствo у oргaнизoвaњу рaдa и вoђeњу пoслoвa,
7. дa ниje члaн oргaнa пoлитичкe стрaнкe, oднoснo дa му je oдрeђeнo
мирoвaњe у вршeњу функциje у oргaну пoлитичкe стрaнкe,
8. дa лице ниje oсуђивaно нa кaзну зaтвoрa oд нajмaњe шeстмeсeци,
9. дa му нису изрeчeнe мeрe бeзбeднoсти у склaду сa зaкoнoм кojим
сe урeђуjу кривичнa дeлa, и тo:
– oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe и чувaњe у здрaвствeнoj устaнoви,
– oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe нa слoбoди,
– oбaвeзнo лeчeњe нaркoмaнa,
– oбaвeзнo лeчeњe aлкoхoличaрa, и
– зaбрaнa вршeњa пoзивa, дeлaтнoсти и дужнoсти.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање
директора Јавног предузећа оцењују се увидом у податке из пријаве и
доказеподнете уз пријавуна јавниконкурс, писаномиусменом провером,
односно надруги одговарајућиначин сходнопотребамарада Јавног преду
зећа, у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предуз
ећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа
(„СлужбенигласникРС”, број 65/16).
Директор сеименује на период од четири године.
Место рада:
НовиСад, Сутјеска 2.
Рок за подношење пријаве:
Рок за подношење пријавеје 30 дана ипочињеда тече наредног дана
од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
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Пријава најавни конкурс садржи: имеи презиме кандидата, датуми
место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и
дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат
радио до подношења пријаве на јавни конкурс и одговорности на тим
пословима, податке о стручном усавршавању, и податке о посебним обла
стимазнања.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсује Маријана
Дукић Мијатовић, контакт телефон 021/526-970.
Адреса на коју сеподносе пријаве:
Комисији за спровођење конкурса за избор директора, Улица Жарка
Зрењанина 2, спрат II, соба 25, са назнаком: „За јавни конкурс – за избор
директора Јавног предузећа ’Спортски и пословни центар Војводина’, Но
виСад”.
Докази који се прилажу уз пријаву:
1. извод изматичнекњиге рођених,
2. дипломуо стеченом високомобразовању,
3. исправе којима се доказује радно искуство (потврде и други
акти из којих се доказује да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање (тачка 3. Услова за име
новање директора), односно да има нajмaњe три гoдинe рaднoг искуствa
нa пoслoвимa кojи су пoвeзaни сa пoслoвимa Јавног предузећа „Спортски
и пословни центар Војводина”, Нови Сад, као и да има радно искуство
у организовању рада и вођењу послова (тач. 4. и 6. Услова за именовање
директора),
4. Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
да лице није члaн oргaнa пoлитичкe стрaнкe, oднoснo дa му je oдрeђeнo
мирoвaњe у вршeњу функциje у oргaну пoлитичкe стрaнкe,
5. потврда надлежног органа да лице није осуђивано нa кaзну зaтвoрa
oд нajмaњeшeст мeсeци, и
6. Потврда надлежног органа да лицу, у склaду сa зaкoнoм кoj
им сe урeђуjу кривичнa дeлa, није изречена мера безбедности oбaвeзнo
психиjaтриjскo лeчeњe и чувaњe у здрaвствeнoj устaнoви, oбaвeзнo пси
хиjaтриjскo лeчeњe нa слoбoди, oбaвeзнo лeчeњe нaркoмaнa, oбaвeзнo
лeчeњe aлкoхoличaрa и зaбрaнa вршeњa пoзивa, дeлaтнoсти и дужнoсти.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена
коднадлежног органа.
Неблаговремене, неразумљивеи пријаве уз које нису приложенисви
потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора ће
одбацитизакључком противкога није допуштена посебна жалба.
Јавни конкурс оглашава се у „Службеном гласнику Републике
Србије”, „Службеном листу града Новог Сада“, у дневном листу „Днев
ник”, као и на званичној интернет презентацији Скупштине града Новог
Сада, www.skupstinans.rs.
17-15167

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД на основу члана 36.
став 3. и члана 37. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”,
број 15/16) и Одлуке спровођењу јавног конкурса за избор директора Јав
ног предузећа за комуналије и услуге „Услуга” број 06-129/2017 од 27. ап
рила 2017. године, објављује оглас о јавном конкурсу
– за избор директора Јавног предузећа за комуналије и услуге „Услуга”.
1. Расписује се јавни конкурс за избор директора Јавно предузеће за
комуналије и услуге „Услуга”, чији је оснивач општина Босилеград ради
именовања на период од четири године.
2. Подаци о јавном предузећу:
Јавно предузеће послује под пословним именом Јавно предузеће за
комуналије и услуге „Услуга”.
Скраћено пословно име: JП „Услуга”.
Седиште Босилеград, Добродолски поток б.б.
Матични број 7357362.
ПИБ 100981084.
Пословање Јавног предузећа уређено је Одлуком о усклађивању по
словања Јавног предузећа за комуналије и услуге „Услуга” Босилеград из
Босилеграда са Законом о јавним предузећима („Службени гласник града
Врања”, број 28/16).
3. Јавни конкурс се спроводи за радно место:
Директора Јавног предузеће за комуналије и услуге „Услуга”.
Директор се именује на период од четири године.
4. Услови за именовање директора Јавног предузећа:
Кандидат за избор, односно именовање директора Јавног предузеће
за комуналије и услуге „Услуга” мора испунити следеће услове:
– да је пунолетно и пословно способно лице;
– да има стечено високо образовање на основним студијама у траја
њу од најмање четири године, односно на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, ма
стер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или
специјалистичким струковним студијама;
– да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се
захтева високо образовање из алинеје 2 ове тачке;
– да има најмање три године радног искуства на пословима који су
повезани са пословима Јавног предузећа;
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– да познаје област корпоративног управљања;
– да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
– да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено
мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
– да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
– да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се
уређују кривична дела, и то:
а) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
б) обавезно психијатријско лечење на слободи;
в) обавезно лечење наркомана;
г) обавезно лечење алкохоличара;
д) забрана вршења позива, делатности и дужности.
5. Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у
изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз при
јаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други
одговарајући начин сходно потребама рада Јавног предузећа, у складу са
Законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о
мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник
РС”, број 65/16).
6. Место рада: Босилеград, на адреси седишта Јавног предузећа.
7. Рок за подношење пријава: 30 дана од дана објављивања овог јав
ног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.
8. Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум
и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства , податке о позна
вању корпоративног управљања и податке о посебним областима знања.
Уз пријаву са личном и радном биографијом (са навођењем на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно
искуство до подношења пријава) прилажу се докази о испуњености услова
у оригиналу или овереној фотокопији, и то:
– извод из матичне књиге рођених (издат у складу са Законом о ма
тичним књигама),
– уверење о пословној способности (издато од стране надлежног
центра за социјални рад),
– уверење о држављанству РС (не старије од шест месеци у одно
су на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике
Србије”),
– диплома о стручној спреми,
– исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти
из којих се доказује најмање пет година радног искуства на пословима за
које се захтева високо образовање),
– исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су
повезани са пословима јавног предузећа (потврде или други акти из којих
се доказује да лице има најмање три године радног искуства на пословима
који су повезани са пословима Јавног предузећа, са краћим описом посло
ва које је обављао до подношења пријава),
– исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и
вођењу послова (потврде или други акти из којих се доказује да лице има
радно искуство у организовању рада и вођењу послова),
– изјава кандидата дата под кривичном и материјалном одговорно
шћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено
мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
– уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора
од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене
мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
a) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
б) обавезно психијатријско лечење на слободи;
в) обавезно лечење наркомана,
г) обавезно лечење алкохоличара;
д) забрана вршења позива, делатности и дужности
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази, Комисија ће одбацити закључком против кога није допу
штена посебна жалба.
9. Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава на јавни конкурс са до
кументацијом и доказима подносе се у запечаћеној коверти, препорученом
пошиљком путем поште или лично преко пријемне канцеларије орга
на Општине, Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа чији је оснивач општина Босилеград, на адресу: Скупштина оп
штине Босилеград, Комисији за спровођење конкурса за избор директора
јавних предузећа чији је оснивач општина Босилеград, са назнаком: „При
јава на конкурс – не отварај”, Георги Димитрова 82, 17540 Босилеград.
10. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Вла
димир Стојнев, члан Комисије, e-mail adresa: vladimirfilozof @gmail. com,
број телефона 065/5698545 сваког радног дана од 8,00 до 14.00 часова.
17-15293
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД на основу члана 36
став 3. и члана 37. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”,
број 15/16) и Одлуке спровођењу јавног конкурса за избор директора Јав
ног предузећа Ветеринарска амбуланта „Босилеград” број 06-129/2017 од
27. априла 2017. године, објављује оглас о јавном конкурсу
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– за избор директора Јавног предузећa Ветеринарска амбуланта „Бо
силеград”. 	
1. Расписује се јавни конкурс за избор директора Јавног предузећa
Ветеринарска амбуланта „Босилеград”, чији је оснивач општина Босиле
град ради именовања на период од четири године.
2. Подаци о јавном предузећу:
Јавно предузеће послује под пословним именом Јавно предузеће Ве
теринарска амбуланта „Босилеград”.
Скраћено пословно име Ј.П. Ветеринарска амбуланта „Босилеград”.
Седиште Босилеград, Добродолски поток б.б.
Матични број 20734949.
ПИБ 107069615.
Пословање Јавног предузећа уређено је Одлуком о усклађивању по
словања Јавног предузећа Ветеринарска амбуланта „Босилеград” са Зако
ном о јавним предузећима („Службени гласник града Врања”, број 28/16).
3. Јавни конкурс се спроводи за радно место:
Директора Јавног предузећa Ветеринарска амбуланта „Босилеград”
Директор се именује на период од четири године.
4. Услови за именовање директора Јавног предузећа :
Кандидат за избор, односно именовање директора Јавног предузећa
Ветеринарска амбуланта „Босилеград” мора испунити следеће услове:
– да је пунолетно и пословно способно лице;
– да има стечено високо образовање на основним студијама у траја
њу од најмање четири године, односно на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, ма
стер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или
специјалистичким струковним студијама;
– да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се
захтева високо образовање из алинеје 2 ове тачке;
– да има најмање три године радног искуства на пословима који су
повезани са пословима Јавног предузећа;
– да познаје област корпоративног управљања;
– да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
– да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено
мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
– да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
– да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се
уређују кривична дела, и то:
а) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
б) обавезно психијатријско лечење на слободи;
в) обавезно лечење наркомана;
г) обавезно лечење алкохоличара;
д) забрана вршења позива, делатности и дужности.
5. Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у
изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву
на јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одгова
рајући начин сходно потребама рада Јавног предузећа, у складу са Законом
којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за
именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16).
6. Место рада: Босилеград, на адреси седишта Јавног предузећа.
7. Рок за подношење пријава: 30 дана од дана објављивања овог јав
ног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.
8. Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум
и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства , податке о позна
вању корпоративног управљања и податке о посебним областима знања.
Уз пријаву са личном и радном биографијом (са навођењем на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно
искуство до подношења пријава) прилажу се докази о испуњености услова
у оригиналу или овереној фотокопији, и то:
– извод из матичне књиге рођених (издат у складу са Законом о ма
тичним књигама),
– уверење о пословној способности (издато од стране надлежног
центра за социјални рад),
– уверење о држављанству РС (не старије од шест месеци у одно
су на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике
Србије”),
– диплома о стручној спреми,
– исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти
из којих се доказује најмање пет година радног искуства на пословима за
које се захтева високо образовање),
– исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су
повезани са пословима јавног предузећа (потврде или други акти из којих
се доказује да лице има најмање три године радног искуства на пословима
који су повезани са пословима Јавног предузећа, са краћим описом посло
ва које је обављао до подношења пријава),
– Исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и
вођењу послова (потврде или други акти из којих се доказује да лице има
радно искуство у организовању рада и вођењу послова),
– изјава кандидата дата под кривичном и материјалном одговорно
шћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено
мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
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– уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора
од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене
мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
a) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
б) обавезно психијатријско лечење на слободи;
в) обавезно лечење наркомана,
г) обавезно лечење алкохоличара;
д) забрана вршења позива, делатности и дужности
Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази, Комисија ће одбацити закључком против кога није
допуштена посебна жалба.
9. Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава на јавни конкурс са до
кументацијом и доказима подносе се у запечаћеној коверти, препорученом
пошиљком путем поште или лично преко пријемне канцеларије ор
гана Општине, Комисији за спровођење конкурса за избор директора јав
них предузећа чији је оснивач општина Босилеград, на адресу: Скупштина
општине Босилеград
Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних пред
узећа чији је оснивач општина Босилеград, са назнаком: „Пријава на кон
курс – не отварај”, Георги Димитрова 82, 17540 Босилеград.
10. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Вла
димир Стојнев, члан Комисије, e-mail adresa: vladimirfilozof @gmail. com,
број телефона 065/5698545 сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова.
17-15293

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД на основу члана 36
став 3. и члана 37. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”,
број 15/16) и Одлуке спровођењу јавног конкурса за избор директора Јав
ног предузећa „Грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград”,
број 06-129/2017 од 27. априла 2017. године, објављује оглас о јавном кон
курсу
– за избор директора Јавног предузећa „Грађевинско земљиште и пу
теве општине Босилеград”.
1. Расписује се јавни конкурс за избор директора Јавног предузећa
„Грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград” , чији је оснивач
општина Босилеград ради именовања на период од четири године.
2. Податци о јавном предузећу:
Јавно предузеће послује под пословним именом Јавног предузећa
„Грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград”.
Седиште Босилеград, Георги Димитрова 81.
Матични број 17396854.
ПИБ 100981404.
Пословање Јавног предузећа уређено је Одлуком о измени Одлуке
о усклађивању пословања Јавног предузећа „Дирекција за грађевинско
земљиште и путеве општине Босилеград” („Службени гласник града Вра
ња”, број 36/16).
3. Јавни конкурс се спроводи за радно место:
Директора Јавног предузећa „Грађевинско земљиште и путеве оп
штине Босилеград”
Директор се именује на период од четири године.
4. Услови за именовање директора Јавног предузећа :
Кандидат за избор, односно именовање директора Јавног предузећa
„Грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград” мора испунити
следеће услове:
– да је пунолетно и пословно способно лице;
– да има стечено високо образовање на основним студијама у траја
њу од најмање четири године, односно на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, ма
стер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или
специјалистичким струковним студијама;
– да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се
захтева високо образовање из алинеје 2 ове тачке;
– да има најмање три године радног искуства на пословима који су
повезани са пословима Јавног предузећа;
– да познаје област корпоративног управљања;
– да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
– да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено
мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
– да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
– да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се
уређују кривична дела, и то:
а) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
б) обавезно психијатријско лечење на слободи;
в) обавезно лечење наркомана;
г) обавезно лечење алкохоличара;
д) забрана вршења позива, делатности и дужности.
5. Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у
изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз при
јаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други
одговарајући начин сходно потребама рада Јавног предузећа, у складу са
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Законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о
мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник
РС”, број 65/16).
6. Место рада: Босилеград, на адреси седишта Јавног предузећа.
7. Рок за подношење пријава: 30 дана од дана објављивања овог јав
ног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.
8. Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум
и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства, податке о позна
вању корпоративног управљања и податке о посебним областима знања.
Уз пријаву са личном и радном биографијом (са навођењем на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно
искуство до подношења пријава) прилажу се докази о испуњености услова
у оригиналу или овереној фотокопији, и то:
– извод из матичне књиге рођених (издат у складу са Законом о ма
тичним књигама),
– уверење о пословној способности (издато од стране надлежног
центра за социјални рад),
– уверење о држављанству РС (не старије од шест месеци у одно
су на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике
Србије”),
– диплома о стручној спреми,
– исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти
из којих се доказује најмање пет година радног искуства на пословима за
које се захтева високо образовање),
– исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су
повезани са пословима јавног предузећа (потврде или други акти из којих
се доказује да лице има најмање три године радног искуства на пословима
који су повезани са пословима Јавног предузећа, са краћим описом посло
ва које је обављао до подношења пријава),
– исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и
вођењу послова (потврде или други акти из којих се доказује да лице има
радно искуство у организовању рада и вођењу послова),
– изјава кандидата дата под кривичном и материјалном одговорно
шћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено
мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
– уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене мере
безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
a) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
б) обавезно психијатријско лечење на слободи;
в) обавезно лечење наркомана,
г) обавезно лечење алкохоличара;
д) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази, Комисија ће одбацити закључком против кога није допу
штена посебна жалба.
9. Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава на јавни конкурс са до
кументацијом и доказима подносе се у запечаћеној коверти, препорученом
пошиљком путем поште или лично преко пријемне канцеларије орга
на Општине, Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа чији је оснивач општина Босилеград, на адресу: Скупштина оп
штине Босилеград, Комисији за спровођење конкурса за избор директора
јавних предузећа чији је оснивач општина Босилеград, са назнаком: „При
јава на конкурс – не отварај”, Георги Димитрова 82, 17540 Босилеград.
10. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Вла
димир Стојнев, члан Комисије, e-mail adresa: vladimirfilozof @gmail. com,
број телефона 065/5698545 сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова.
17-15293

Судски огласи
ВИШИ СУД У НИШУ
У предмету Вишег суда у Нишу 5П2.18/16 туже
нику Гвојић Маријану из Параћина, сада на непознатој
адреси у иностранству, постављен је привремени за
ступник, а за привременог заступника одређен је Петар
Ј. Костић адв. из Ниша, Страхињића бана 3.
Привремени заступник предузимаће  све парничне
радње у поступку уместо туженика, све док се исти не
појави пред судом или док Центар за социјални рад у
Параћину не обавести суд да је туженику поставио ста
ратеља.
5. П2. број 18/16 – Из Вишег суда у Нишу.
17-15303
ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
У поступку који се води пред овим судом 7П број
397/16 између тужиоца Анђелка Лежајића, из Београ
да, Трише Кецлеровића 14, кога заступа Радоје Алек
сић из Београда, Војводе Миленка 1, против туженог

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ, Краљице Наталије 43,
декан, расписује конкурс за стицање звања и заснивање радног односа за:
1. Једног наставника у звању доцента за ужe научну област Методика
наставе физичког васпитања, за рад са пуним радним временом;
Услови: Учитељски факултет, Факултет за физичко васпитање, науч
но звање – доктор наука;
2. Једног наставника у звању доцента за ужe научну област Методика
физичког васпитања, за рад са пуним радним временом;
Услови: Учитељски факултет, Факултет за физичко васпитање, науч
но звање – доктор наука.
Уз пријаву на конкурс кандидати подносе биографију, диплому о за
вршеном факултету, доказ о стеченом академском и/или научном звању,
списак објављених радова и саме радове.
Пријаве се подносе Секретаријату Факултета у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 	АУ17-0382

СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, КРАГУЈЕВАЦ, Управни
одбор, на основу члана 51. став 1. тачка 7. Закона о ученичком и студент
ском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 55/13) и члана 26.
Статута Установе, расписује конкурс
– за именовање директора Установе Студентски културни центар
Крагујевац, на период од четири године.
Услови:
– високо  образовање на студијама другог степена (дипломске академ
ске студије – мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке
академске студије) или лице које је стекло високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, филолошки, филозофски,
правни или економски факултет или други факултет друштвеног смера,
– најмање пет година рада у области образовања или културе,
– да није правоснажном  пресудом осуђиван за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца или
које је осуђено за: кривично дело насиље у породици, одузимање мало
летног лица, запуштање или злостављање малолетног лица или родоскр
нављење; за кривично дело примање мита или давања мита; за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног сао
браћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, ни лице за које је у
складу са законом, утврђено дискриминативно понашање,
– да му није изречена мера заштите од насиља.
Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве ће се разматрати.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
– оверену фотокопију дипломе о стручној спреми,
– потврду о радном искуству,
– судско уверење да није осуђиван за напред наведена кривична дела,
– лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способ
ност за рад у образовно-културној установи,
– извод из матичне књиге рођених,
– уверење о држављанству.
Конкурсна комисија ће са кандидатима, који испуњавају услове кон
курса, обавити разговор о којем ће накнадно бити обавештени.
Пријаве са потпуном документацијом доставити на адресу: Устано
ва Студентски културни центар Крагујевац, Радоја Домановића 12, 34000
Крагујевац, са назнаком: „Не отварати – пријава за конкурс”, тел. 034/3350-50, или 33-61-22.
17-14980

Palmitessa Šavrić Patrizia, сада непознатог пребивали
шта и боравишта, на последњој познатој адреси Босе
Милићевић 5,  ради уговорене надлежности, поставља
се привремени заступник туженом и то адв. Никола Ни
колић из Београда, Поп Стојанова 3.
Упозорава се тужени да ће га постављени заступ
ник заступати пред Другим основним судом у Београ
ду, у предмету 7П. број 397/16, све док се тужени или
његов пуномоћник не појаве пред судом, односно док
надлежни орган старатељства не обавести суд да је ту
женом поставио стараоца.
7. П. број 397/16 – Из Другог основног суда у Бео
граду.
17-14977

Позивају се лица која полажу право на наслеђе иза
пок. Јовановић Небојше бив. из Дражња, Београдска 50
од оца Ђорђа и мајке Ане, рођеног 27. септембра 1957.
године, да се јаве Другом основном суду у Београду, Ка
танићева 15, Београд у судници 9/II, у року од годину
дана од дана објављивања огласа.
1. О. број 1893/16 – Из Другог основног суда у Бео
граду.
17-15076

Пред овим судом у току је парнични поступак по
тужби тужиоца Дадов Слободанке из Београда, Влади
мира Митровића 8г, чији је пуномоћник адвокат Весна
Трлаић из Новог Београда, Стојана Аралице 20/16, про
тив тужених Ребић Славојке из Београда, Пилота М.
Петровића 7, Ребић Љубице из Сарајева, Одобашинс
9, БиХ, Лалић Драгана из Gotrborga, Diskusgangen 15
из Шведске, Бољанац Миодрага са непознате адресе
и Републике Србије, ради утврђења, у ком поступку је
туженом Бољанац Миодрагу постављен привремени
заступник адвокат Славица Жупанац из Новог Београ
да, Јурија Гагарина 220/10, који ће туженог заступати у
овој парници и имати сва права и дужности законског
заступника, све док се тужени не појави.
2. П. број 4296/16 – Из Другог основног суда у Бео
граду.
17-15291
ОСНОВНИ СУД У ВРАЊУ
Основни суд у Врању, као ванпарнични, по суди
ји Драгану Митићу, поступајући по предлогу предла
гача Дошљак Мирјане из Врање, Слободана Пенезића
24/5, ради поништаја исправа чека „Уни Кредит” банке,
а.д. – експозитура Врање, издатим на име пок. супруга
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предлагача Дошњак Владе, бив. из Врања, на расправи
27. априла 2017. године, на основу члана 200. ЗВП-а,
објављује следећи оглас.
Обавештавају се са лица која имају интереса да је
покренут поступак за амортизацију – поништење ис
праве бланко чека број 000000234237, 000000234238,
000000234239,
000000234240,
000000234241,
000000234242,
000000234243,
000000234244
и
000000234245, које је издала „Уни Кредит” банка а.д.
Београд – експозитура Врање, кориснику Дошњак Вла
ди, бив. из Врања, Слободана Пенезића 24/5.
Позива се свако лице које има наведене ис
праве – чекове број 000000234237, 000000234238,
000000234239,
000000234240,
000000234241,
000000234242,
000000234243,
000000234244
и
000000234245, да их покаже суду или извести о томе
суд као и да суду пружи обавештење о лицу код кога
се налази исправе – чекови, у року од 30 дана од дана
истицања огласа на огласној табли суда или у „Службе
ном гласнику Републике Србије”.
Упозоравају се сва лица да уколико у одређеном
року овим гласом не пријаве исправе или пруже оба
вештење о лицу код кога се налазе исправе или не при
говоре поднетом предлогу за поништај исправа, да ће
чекови бити поништени.
Упозорава се дужник – противник предлагача из
давалац чекова „Уни Кредит” банка а.д., Београд, екс
позитура Врање, да не може испунити обавезу по изда
тим чековима нити обновити или заменити чекове као
и да ималац чекова не може  пренети права – потражи
вање из чекова.
Оглас истакнути на огласној табли суда и објавити
и у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Оглас истакнути на огласној табли суда и објавити
и у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Р.3. број 302/17 – Из Основног суда у Врању.
17-15199
ОСНОВНИ СУД У ВРБАСУ
Основни суд у Врбасу поступајући по судији Пе
тровић Николи, у парничном предмету по тужби ту
жиоца „Societe Generale banka Srbija” а.д. из Београда,
кога заступа пуномоћник Немања Алексић, адвокат из
Новог Сада, против туженог Јонаш Далибора из Врба
са, Колонија шећеране 23, тренутно на непознатом ме
сту боравишта, ради исплате, впс. 488.874,44 динара,
донео је 12. априла 2017. године, оглас.
Основни суд у Врбасу поставио је применом од
редаба члана 81. став 2. тачка 4. и 5. и члана 82. Закона
о парничном поступку („Службени гласник РС”, број
72/11) привременог заступника туженом Јонаш Дали
бору, са пријављеном адресом у Врбасу, Колонија ше
ћеране 23/А, Канкараш Ивана, адвоката из Врбаса, који
ће штитити интерес туженог у парници која се води
пред Основним судом у Врбасу посл. број Пл. 29/2017,
по тужби тужиоца „Societe Generale banka Srbija” а.д.,
Београд, који ће заступати туженог у парничном по
ступку све док се тужени, његов законски заступник
или пуномоћник не појави пред судом или док орган
старатељства не обавести суд да је поставио старатеља.
Овај оглас ће се објавити путем огласне табле
Основног суда у Врбасу и путем „Службеног гласника
Републике Србије”, Београд.
Пл. број 29/17 – Из Основног суда у Врбасу.
17-15304
ОСНОВНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ
Основни суд у Зајечару, и то судија Живица Ђор
ђевић као председник већа, у правној ствари тужиље
Оливере Бркљачић Тасић из Немачке, чији је пун. адв.
Станислав Јанковић из Нове Пазове, против туженог
Лазара Тасића из Зајечара, сада на непознатој адреси,
ради вршења родитељског права, доноси 20. априла
2017. године следећи оглас.
Основни суд у Зајечару је по тужби Оливере Бр
кљачић Тасић из Немачке, ради развода брака, реше
њем поставио привременог заступника туженом Ла
зару Тасићу из Зајечара, сада на непознатој адреси,
адвоката Оливеру Стевановић из Зајечара, са листе
адвоката Адвокатске коморе Зајечар.
17. П2. број 121/17 – Из Основног суда у Зајечару.
17-15297
ОСНОВНИ СУД У ЈАГОДИНИ
Основни суд у Јагодини, у правној ствари предла
гача Драгана Максимовића из Јагодине, Железнички
мост Буковче, чији је пуномоћник адвокат Милан Бој
ковић из Јагодине, против противника предлагача Сто
јановић Миодрага из Буковче, сада непознате адресе,

поставио је противнику предлагача на основу члана
81. став 2. тачка 4. ЗПП-а, привременог заступника и то
адвоката Владимира Милановића из Јагодине, на осно
ву решења 1Р1-44/16 од 13. априла 2017. године, који
ће заступати противника предлагача у овом поступку
све док се исти не појави пред судом или не остави
другог пуномоћника и о томе не обавести суд, или док
орган старатељства не обавести суд да је противнику
предлагача поставио старатеља.
Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Репу
блике Србије” и на огласној табли суда.
1. Р1. број 44/16 – Из Основног суда у Јагодини.
17-14986
ОСНОВНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ
Основни суд у Лесковцу, по судији Оливери Ста
нишић, у правној ствари тужиоца ЈП „Електропривре
да Србије”, Београд, против туженика Укић Бајрама из
Брестовца, сада на привременом раду у иностранству,
без ближе адресе, ради дуга, вр. спора 814.138,00 дина
ра, ван расправе, 3. априла 2017. године, издао је оглас.
Решењем Основног суда у Лесковцу 8 П. број
9383/15 од 3. априла 2017. године, постављен је при
времени заступник туженику Укић Бајраму из Брестов
ца, непознатог боравишта у иностранству, и то адвокат
Предраг Митић из Лесковца, у смислу члана 81. став
2. тачка 4. ЗПП, у правној ствари по тужби тужиоца ЈП
„Електропривреда Србије”, Београд, против туженика,
ради дуга.
Истим решењем одређено је да ће привремени
заступник у овој правној ствари вршити сва права и
дужности законског заступника све док се туженик, за
ступник или пуномоћник туженика не појаве пред су
дом или док орган старатељства не постави старатеља
туженику.
8. П. број 9383/15 – Из Основног суда у Лесковцу.
17-15299
ОСНОВНИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ
Основни суд у Новом Пазару, судија Мехдија Жу
пљанин, као судија појединац, у правној ствари тужио
ца Љајић Исмета, Љајић Миљхата, Љајић Фадила, Хај
ровић Миљхате и Љајић Рихане из Новог Пазара, које
заступа пуномоћник Весна Цукавац, адв. из Новог Па
зара, против тужених Мурић Назифа и Мурић Шахина
из Новог Пазара, као и Демировић Рамизе из Пендика,
Република Турска, ради утврђивања права својине, до
нео је 20. априла 2017. године, следећи оглас.
Решењем П2. број 900/14 од 20. априла 2017. го
дине на основу члана 81. став 1. тачка 5, чл. 83 и 327.
ЗПП-а постављен је за привременог заступника Емир
Калић, адвокат из Новог Пазара, туженој Демировић
Рамизи из Пендика, Република Турска, непознатог пре
бивалишта и боравишта, а у парници тужиоца Љајић
Исмета и др. из Новог Пазара, ради утврђивања права
својине.
Истим решењем одређено је да ће привремени за
ступник заступати тужену у поступку све док се туже
на или њен пуномоћник не појаве пред судом, односно
док орган старатељства не обавести суд да је туженој
поставио старатеља.
Овај оглас објавити у „Службеном гласнику
Републике Србије” и на огласној табли суда.
10. П. број 900/14 – Из Основног суда у Новом
Пазару.
17-15075
ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
Основни суд у Новом Саду, по судији Драгани
Митровић у оставинском поступку иза пок. Фране (Пе
тар) Кртић, бив. из Новог Сада, који је рођен 19. сеп
тембра 1931. године, држављанин РС, удовац, са по
следњим пребивалиштем у Новом Саду, Фрушкогорска
32, преминуо 24. јула 2015. године, издаје оглас.
Позивају се Јања Кртић, ћерку оставиоца на непо
знатој адреси пребивалишта и друга лица која полажу
право на наслеђе да се пријаве суду у року од годину
дана од дана објављивања овог огласа у „Службеном
гласнику Републике Србије”, а ради остваривања права
на наслеђе.
По истеку наведеног рока, ако се наследници не
јаве, суд ће расправити заоставштину иза пок. оставио
ца, на основу података са којим суд располаже.
О. број 4124/2017 – Из Основног суда у Новом Саду.
17-15306
ОСНОВНИ СУД У НИШУ
На основу одредбе члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП,
адв. Дамир Бранковић из Ниша, ПЦ „Душанов базар”,
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Купола, лок. 214, постављен је за привременог заступ
ника тужене Мирјане Јанковић из Крагујевца, у парни
ци која се води пред Основним судом у Нишу у предме
ту 30 П-6595/16, по тужби Јасмине Станковић из Ниша,
ради утврђења права својине на непокретности.
Адв. Дамир Бранковић из Ниша ће заступати ту
жену Мирјану Јанковић из Крагујевца у парничном по
ступку док се тужена или њен пуномоћник не појави
пред судом.
30. П. број 6595/16 – Из Основног суда у Нишу.
17-15301
ОСНОВНИ СУД У ОБРЕНОВЦУ
Основни суд у Обреновцу, и то судија Ивана То
мић, у правној ствари тужиоца Јелисавке Живојиновић
из Обреновца, Фрушкогорска 58/1, чији је пуномоћник
Велисав Илић адвокат из Обреновца, против тужених
Анђелке Симеуновић из Обреновца, Мајданска 2 и
Иванке Ђурић из Шведске, сада непознатог боравишта
и др., ради утврђења права својине, поставио је привре
меног заступника адвоката Татјану Раденовић из Обре
новца, Вука Караџића 55, која ће заступати тужене у
парници Основног суда у Обреновцу, П. број 37/16, све
док се тужене или њихов пуномоћник не појаве пред
судом, односно док орган старатељства не обавести суд
да је туженима поставио стараоца.
П. број 37/16 – Из Основног суда у Обреновцу.
17-14999
ОСНОВНИ СУД У СОМБОРУ
Основни суд у Сомбору, по судији Ватрослави
Медић, у правној ствари тужитеља „Eos Matriх” д.о.о.
Београд кога заступа адв. Немања Алексић из Новог
Сада против туженог Игора Благојевића из Сомбора,
Славка Раданова 20, ради исплате, ван рочишта 8. мар
та 2017. године донео је следеће решење
Туженом Игору Благојевићу из Сомбора, Славка
Раданова 20, поставља се привремени заступник адво
кат Милан Мандић из Сомбора.
Привремени заступник преузима парничне радње
у поступку све док се странка, њен заступник или пу
номоћник не појави пред судом.
5. Пл. број 106/16 – Из Основног суда у Сомбору.
17-14988
ОСНОВНИ СУД У СТАРОЈ ПАЗОВИ
Основни суд у Старој Пазови, по судији Дончић
Мирку, у ванпарничном поступку по предлогу предла
гача Иванчевић Николе из Аустрије, кога заступа пу
номоћник Крунић Миленко адвокат из Инђије, против
противника предлагача Иванчевић Алексендра тренут
но са непознатим пребивалиштем и боравиштем, ради
цивилне деобе, донео је, ван рочишта 29. марта 2017.
године, следеће решење.
Противнику предлагача Иванчевић Александру,
сада непознатог пребивалишта  и боравишта, поставља
се привремени заступник у овом поступку, и то Бегени
шић Лазар адвокат из Инђије, с обзиром да је код овог
суда у току поступак, ради цивилне деобе, по предлогу
предлагача Иванчевић Николе из Аустрије.
Привремени заступник у овом поступку има сва
права и дужности законског заступника. Привремени
заступник преузима ванпарничне радње у поступку све
док се  странка, њен законски заступник или пуномоћ
ник не појаве пред судом или док орган старатељства
не обавести суд да је поставио стараоца.
О постављању привременог заступника обавеште
ва се орган старатељства Центар за социјални рад Ста
ра Пазова, дотавом преписа овог решења.
Привремени заступник постављен је противнику
предлагача Шипка Ани из разлога означених у члану
81. став 2. тачка 4. ЗПП-а РС.
Имајући у виду напред изнето суд је донео одлуку
као у изреци решења применом напред наведеног про
писа те члана 81. став 1. и чл. 82. и 83. ЗПП-а РС.
1. Р. број 6/16 – Из Основног суда у Старој Пазови.
17-14991
ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ
Привредни суд у Београду, стечајни судија Ружи
ца Бањалучкић, у поступку стечаја над дужником „Аир
Томиско” д.о.о. Београд – у стечају, Савски насип 7, ма
тични број 20132060, ПИБ 104258863, на рочишту одр
жаном дана 19.04.2017. године, донео је решење.
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I Закључује се се поступак стечаја без одлагања
над стечајним дужником „Аир Томиско” д.о.о. Београд
– у стечају, Савски насип 7, матични број 20132060,
ПИБ 104258863.
II Налаже се Агенцији за привредне регистре из
Београда да изврши брисање стечајног дужника „Аир
Томиско” д.о.о. Београд – у стечају, Савски насип 7, ма
тични број 20132060, ПИБ 104258863
III Налаже се стечајном управнику да угаси текући
рачун стечајног дужника „Аир Томиско” д.о.о. Београд
– у стечају, Савски насип 7, број 160-467042-18 који се
води код Banca Intesa a.d. Beograd.
IV Налаже се Републичком заводу за статистику да
брише из своје евиденције стечајног дужника са матич
ним бројем 20132060.
V Налаже се Пореској управи – филијала Нови Бе
оград, да угаси порески идентификациони број стечај
ног дужника 104258863.
VI Отказује се испитно рочиште за стечајног ду
жника „Аир Томиско” д.о.о. Београд – у стечају, Савски
насип 7, одређено за 25. септембар 2017. године у 10,00
часова у Привредном суду у Београду, Масарикова 2,
судница 211.
VII По правоснажности овог решења и по доста
ви уништених печата стечајног дужника, Суд ће доне
ти посебно решење о разрешењу дужности стечајног
управника.
VIII Решење о закључењу поступка стечаја обја
вити на огласној табли суда, и у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
8. Ст. број 4/2017 – Из Привредног суда у Београду.
17-14997

Привредни суд у Београду, Београд, Масарикова
2, решењем 24. П-2770/2016 од 11. априла 2017. године
одлучио је следеће:
I Поставља се Ана Несторовић адвокат из Београ
да, Кондина 26/2, за привременог заступника туженом
Предузеће за трговину, посредовање и угоститељство
„Рајско брдо” д.о.о., Ниш у поступку пред Привредним
судом у Београду, у предмету 24. П-2770/2016.
II Привремени заступник ће предузимати све рад
ње у поступку, све док се тужени или његов пуномоћ
ник не појаве пред судом.
III Привремени заступник има у поступку за који је
постављен сва права и дужности законског заступника.
IV Оглас о постављању привременог заступника
ће се објавити у „Службеном гласнику Републике Ср
бије” и на огласној табли суда.
24. П. број 2770/2016 – Из Привредног суда у Бео
граду.
17-14989

Привредни суд у Београду, стечајни судија Жељ
ко Муњиза, у поступку стечаја над дужником „Банекс”
д.о.о. у стечају, из Београда, Јованке Радаковић 41а,
матични број 07781679, ПИБ 100000678, донео је 19.
априла 2017. године следеће решење.
I Закључује се стечајни поступак над стечајним
дужником „Банекс” д.о.о. у стечају, из Београда, Јо
ванке Радаковић 41а, матични број 07781679, ПИБ
100000678, који је отворен решењем овог суда 8.Ст.
број 4152/2010 од 12. новембра 2010. године.
II Усваја се завршни рачун стечајног управника
стечајног дужника „Банекс” д.о.о. у стечају, из Бео
града, Јованке Радаковић 41а, матични број 07781679,
ПИБ 100000678.
III Налаже се се Агенцији за привредне регистре
Београд, Бранкова 25, да изврши брисање привредног
друштва „Банекс” д.о.о. у стечају из Београда, Јованке
Радаковић 41а.
IV Налаже се стечајном управнику да угаси те
кући рачун стечајног дужника „Банекс” д.о.о. у сте
чају из Београда Јованке Радаковић 41а, број 2002383050101039-70, који се води код Банка Поштанска
штедионица ад Београд.
V Налаже се Републичком заводу за статистику да
брише из своје евиденције стечајног дужника „Банекс”
д.о.о. у стечају из Београда, Јованке Радаковић 41а, са
матичним бројем 07781679.
VI Налаже се Пореској управи Београд, Филијала
Звездара да угаси ПИБ 100000678.
VII Разрешава се дужности стечајног управника,
Стојан Вукотић из Беог рада, по правоснажности овог
Решења, услед закључења стечајног поступка.
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VIII Решење објавити на огласној табли суда и у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
6. Ст. број 4152/2010 – Из Привредног суда у Бео
граду.
17-14979

Привредни суд у Београду је решењем 4 Ст. број
213/2016 од 25. априла 2017. године закључио посту
пак стечаја над стечајним дужником: Друштво за спољ
ну и унутрашњу трговину „New Vega Name” д.о.о.
Београд у стечају, Велизара Косановића 50/1.
4. Ст. број 213/2016 – Из Привредног суда у
Београду.
17-14998

Привредни суд у Београду, решењем 6. Ст242/2016, 21. априла 2017. године, заказао је допунско
испитно рочиште за 29. мај 2017. године у 11,50 часова,
судница број 130, на првом спрату, у стечајном поступ
ку над стечајним дужником  Профил књига д.о.о. у сте
чају из Београда,  Добрачина 12.
6. Ст. број 242/2016 – Из Привредног суда у Бео
граду.
17-15298

Привредни суд у Београду, је донео решење 6. Ст32/2016 од 28. априла 2017. године, којим одређује за
вршно рочиште за 1. јуни 2017. године у 11,00 часова, у
Привредном суду у Београду, судница број 130, на пр
вом спрату, за Привредно друштво „Santucci” д.о.о. из
Земуна, Прегревица 4 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 стечај
не масе;
5. одлучује о другим питањима од значаја за бан
кротство стечајног дужника.
Позивају се повериоци да уплате трошкове по
ступка уколико желе да се исти спроведе у смислу чла
на 13. став 4. Закона о стечају.
6. Ст. број 32/2016 – Из Привредног суда у Београду.
17-15300

Привредни суд у Београду, у предмету 4. Ст. број
287/2015, 28. априла 2017. године, донео је решење.
I Обуставља се поступак стечаја над стечајним ду
жником „UTC Company” d.o.o. у стечају, из Београда,
Булевар Зорана Ђинђића 195, матични број 06041710,
ПИБ 100429821, рачун број 355-0003200487555-13 код
Војвођанске банке а.д. Нови Сад, због продаје стечај
ног дужника као правног лица.
II Наставља се стечајни поступак у односу на сте
чајну масу „UTC Company” d.o.o. у стечају, ради нами
рења поверилаца.
III Наставља се стечајни поступак према стечајној
маси „UTC Company” d.o.o. у стечају, из Београда, Бу
левар Зорана Ђинђића 195, коју чине:
– парница у току од стране тужиоца Seme AD у
стeчajу Београд – за утврђивање оспореног потражива
ња у износу од 86.444.398,26 динaрa, пред Привредним
судом у Београду, као и
– потраживање од дужника стечајног дужника –
MPJ Consulting – по основу краткорочних обавезница
са доспећем 18. јуна 2016. године, чија је ликвидацио
на вредност унета у Економско-финансијски извештај
стечајног дужника 464.000,00 динара,
IV За заступника стечајне масе „UTC Company”
d.o.o. у стечају именује се стечајни управник Ђорђе Зе
чевић из Београда.
V Налаже се стечајном управнику да угаси теку
ћи рачун стечајног дужника „UTC Company” d.o.o. у
стечају, а расположива средства на рачуну, након изми
рења трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне
масе, пренесе на депозитни рачун Привредног суда у
Београду, која ће након регистровања стечајне масе по
себним налогом Суда бити пренета из депозита Суда на
новоотворени текући рачун стечајне масе.

VI Налаже се стечајном управнику да уништи пе
чат стечајног дужника, и изради печат стечајне масе
„UTC Company” d.o.o. у стечају.
VII Овлашћује се стечајни управник да након пра
воснажности овог решења код Агенције за привредне
регистре изврши регистрацију стечајне масе у регистру
стечајних маса, као и да код осталих надлежних органа
предузме све потребне радње ради промене података
у вези са додељивањем новог матичног броја и новог
текућег рачуна стечајној маси „UTC Company” d.o.o. у
стечају, као и радње ради промене података у вези са
носиоцем односно корисником пореског идентифика
ционог броја стечајног дужника „UTC Company” d.o.o.
у стечају, из Београда, Булевар Зорана Ђинђића 195, и
уписа тих промена у регистре надлежних органа.
VIII – Решење објавити на огласној табли суда и у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
4. Ст. број 287/2015 – Из Привредног суда у Бео
граду.
17-15302

Привредни суд у Београду, и то судија Љиља
на Матић, као стечајни судија, одлучујући о предлогу
за покретањe стечајног поступка у складу са унапред
припремљеним планом реорганизације над стечајним
дужником Предузеће за производњу, трговину и услу
ге „Galeb group” д.о.о., Београд, Земун, Батајнички пут
23, МБ 07359144, ПИБ 101896655, ван рочишта 28.
априла 2017. године, донео је решење.
I Отказује се рочиште за одлучивање о коригова
ном и допуњеном унапред припремљеном плану реор
ганизације заказано за 17. мај 2017. године са почетком
у 12,00 часова, у згради Привредног суда у Београду,
Масарикова 2, судница број 100, I спрат.
II Следеће рочиште ће бити заказано накнадно пи
сменим путем.
4. Рео. број 38/2016 – Из Привредног суда у Бео
граду.
17-15371

Привредни суд у Београду, стечајни судија Љиља
на Матић, поступајући по предлогу предлагача ДОО за
израду и оправку металних производа и услуге Алмаг
Београд (Стари град), Македонска 30, МБ 07279116,
ПИБ 100696626 за покретање поступка стечаја у скла
ду са Унапред припремљеним планом реорганизације
над дужником ДОО за израду и оправку металних про
извода и услуге Алмаг Београд (Стари град), Македон
ска 30, МБ 07279116, ПИБ 100696626, донео је ван ро
чишта, 28. априла 2017. године решење:
I Отказује се рочиште за одлучивање о предлогу
и гласање о унапред припремљеном плану реорганиза
ције заказано за 17. мај 2017. године у 9,00 часова, у
Привредном суду у Београду, Масарикова 2, сала број
100, спрат први.
II Следеће рочиште ће бити заказано накнадно пи
сменим путем.
4. Рео. број 6/2017 – Из Привредног суда у Београду.
17-15376

I Усваја се завршни рачун стечајног управника у
поступку стечаја над стечајним дужником Предузе
ћем за производњу и промет „Добро” д.о.о. у стечају,
Београд, Видовданска 3, матични број 20051043, ПИБ
103916793 од 31. децембра 2013. године. Утврђује се
коначна награда у износу од 160.000,00 динара и ко
начна накнада трошкова у износу од 199.245,09 динара
разрешеном стечајном управнику Радету Шевићу.
II Закључује се поступак стечаја над стечајним ду
жником Предузећем за производњу и промет „Добро”
д.о.о., у стечају, Београд, Видовданска 3, матични број
20051043, ПИБ 103916793.
III Преноси се износ од 600.000,00 динара Фонду
за развој Републике Србије, Булевар Немањића 14а из
Ниша, на име повраћаја предујма за покретање стечај
ног поступка из преостале имовине стечајног дужни
ка коју чини потраживање по рачуну број 4 од 30. де
цембра 2011. године у износу од 1.200.052,43 динара
од привредног друштва Sweet Company d.o.o. Београд,
Илије Ђуричића 39а, ПИБ 106672246.
IV Преноси се износ од 600.052,43 динара на по
вериоце из Закључка о листи утврђених и оспорених
потраживања од 27. септембра 2012. године и Закључ
ка о измени Закључка о листи утврђених и оспорених
потраживања од 7. марта 2013. године
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Призната потраживања
Бр.
при
јаве

Назив повериоца и седиште

Износ динара

Исплат
ни ред

% од 600.052,42
дин. за пренос

износ за
пренос

1.

РС МФ, Пореска управа Филијала А Чукарица, Шумадијски трг 6а, Београд

1.250.171,79

III

51,87

311.247,19

3.

Ап Спорт д.о.о. Макензијева 70, Београд

62.897,94

III

2,61

15.661,37

5.

Raiffesen bank a.d. Beograd, Булевар Зорана Ђинђића 64а, Нови Београд

103.057,24

III

4,28

25.682.24

6.

РТС – Радио Телевизија Србије, Таковска 10, Београд

6.391,66

III

0,26

1.560.15

7.

Unicredit Rent, Београд, Трешњиног цвета 1

31.840,00

III

1,32

7.920,69

8.

СПЦА, д.о.о. Београд, Милутина Миланковића 7в3

29.812,89

III

1,24

7.440,65

9.

Фонд за развој Републике Србије, Булевар Немањића 14а, Ниш

897.511,05

III

37,24

223.459,52

10.

Wiener Stadtishe, Трешњиног цвета 1, Београд

28.404,00

III

1,18

7.080,62

из  преостале имовине стечајног дужника коју чини потраживање по рачуну број 4 од 30. децембра 2011. године у износу од 1.200.052,43 динара од привредног друштва
Sweet Company д.о.о. Београд, Илије Ђуричића 39а, ПИБ 106672246.
V Налаже се Агенцији за привредне регистре из Београда, да по правоснажности решења о закључењу изврши брисање стечајног дужника Предузећа за производњу и про
мет „Добро” д.о.о. у стечају, Београд, Винодолска 3, матични број 20051043, ПИБ 103916793.
VI Налаже се Министарству финансија – Пореска управа Чукарица да по правоснажности решења о закључењу изврши брисање из регистра ПИБ 103916793.
VII Налаже се Републичком заводу за статистику да изврши брисање из своје евиденције стечајног дужника Предузећа за производњу и промет „Добро” д.о.о. у стечају,
Београд, Видовданска 3, матични број 20051043.
VIII Налаже се НБС – ОПН филијала Крагујевац да по правоснажности решења о закључењу угаси рачун стечајног дужника Предузеће за производњу и промет „Добро”
д.о.о. у стечају, Београд, Видовданска 3, матични број 20051043, ПИБ 103916793 број 165-27138-16 код Addiko Bank a.d. Београд.
IХ Решење објавити на огласној табли суда и у „Службеном гласнику Републике Србије”.
3. Ст. број 257/2016 – Из Привредног суда у Београду.	
17-15309
ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ
Привредни суд у Зајечару и то судија Милена Сте
вановић, као стечајни судија, над стечајним дужником
Акционарско друштво за пројектовање и извођење ра
дова у грађевинарству „Пут”, Зајечар, Доситејева 1/
II, МБ 07183429, ПИБ 101328009, донео је 27. априла
2017. године, решење.
Усваја се предлог предлагача, па се отвара стечајни
поступак над дужником Акционарско друштво за про
јектовање и извођење радова у грађевинарству „Пут”,
Зајечар, Доситејева 1/II, МБ 07183429, ПИБ 101328009.
Утврђује се постојање стeчајног разлога код сте
чајног дужника, из члана 11. став 2. тачка 1. и став 3.
тачка 2. истог члана, Закона о стечају.
Утврђује се да постоји интерес предлагача за
спровођење стечајног поступка.
Именује се за стечајног управника Саша Симић,
лиценцирани стечајни управник из Зајечара.
Позивају се повериоци да у року од 60 дана од да
на објављивања огласа о отварању стечајног поступка у
„Службеном гласнику Републике Србије” пријаве своја
обезбеђена и необезбеђена потраживања према стечај
ном дужнику, писаном пријавом са доказима о основа
ности потраживања, у два примерка, а уколико пове
риоци пријаву потраживања поднесу по протеку рока
од 60 дана, а у року од 120 дана од дана објављивања
огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”, при
јаве ће бити испитане на допунском испитном рочишту,
по предујмљеним трошковима одржавања допунског
испитног рочишта од стране подносиоца тих пријава, а
пријаве потраживања поднете по истеку рока од 120 да
на од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику
Републике Србије” биће одбачене, као неблаговремене.
Позивају се дужници стечајног дужника да испуне
своје обавезе према стечајној маси стечајног дужника.
Прво поверилачко рочиште и скупштина повери
лаца се заказују за 1. јун 2017. године у 11,00 часова у
згради Привредног суда у Зајечару, у судници број 4.
Испитно рочиште се заказује за 12. септембар
2017. године у 11,00 часова, у згради Привредног суда
у Зајечару, у судници број 4.
Оглас о отварању стечаја је објављен на огласној
табли Привредног суда у Зајечару, 27. априла 2017. го
дине, писарници суда за електронску таблу суда и исти
ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике
Србије” и у дневном листу „Данас”.
2. Ст. број 8/2017 – Из Привредног суда у Зајечару.
17-15305
ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ
Привредни суд у Крагујевцу, стечајни судија Та
тјана Тодоровић, у поступку стечаја над стечајним ду
жником Трговинско-услужно предузеће „Pavle Komerc
PSV” ДОО Параћин, Димитрија Марјановића 43/1, ма
тични број 17281577, ПИБ 100879420, на завршном ро
чишту одржаном 25. априла 2016. године донео је сле
деће решење.
1) Усваја се извештај о току стечајног поступка и
завршни рачун стечајног управника од 7. априла 2017.
године.
2) Закључује се стечајни поступак над стечајним
дужником Трговинско-услужно предузеће „Pavle Ko
merc PSV” ДОО Параћин, Димитрија Марјановића

43/1, матични број 17281577, ПИБ 100879420, ПИБ
100559644, отворен решењем 2. Ст. број 40/2015 од 17.
августа 2015. године.
3) Резервишу се средства у износу од 428,79 дина
ра на име трошкова стечајног поступка и обавеза сте
чајне масе по закључењу стечаја.
4) Налаже се Агенцији за привредне регистре, Бе
оград да по правноснажности овог решења брише сте
чајног дужника из регистра привредних субјеката.
2. Ст. број 40/2015 – Из Привредног суда у Крагу
јевцу.
17-14992

Привредни суд у Крагујевцу, стечајни судија Та
тјана Тодоровић, у поступку стечаја над стечајним ду
жником Производно увозно-извозно и услужно ДОО
„СИМПЛАСТ” Аранђеловац, Орашачки пут 16, матич
ни број 17613499, ПИБ 103570964, на завршном рочи
шту донео је 19. априла 2017. године решење.
1) Усваја се завршни рачун стечајног управника
стечајног дужника „СИМПЛАСТ” Производно, уво
зно-извозно и услужно ДОО Аранђеловац, Орашачки
пут 16, матични број 17613499, ПИБ 103570964, поднет
овом суду 9. марта 2017. године.
2) Закључује се стечајни поступак над стечајним
дужником „СИМПЛАСТ” Производно, увозно-извозно
и услужно ДОО Аранђеловац, улица Орашачки пут 16,
матични број 17613499, ПИБ 103570964, отворен ре
шењем овог суда 2.Ст. број 429/2011 од 19. јула 2011.
године.
3) Налаже се стечајном управнику Живану Јова
новићу из Крагујевца да уновчи покретну имовину сте
чајног дужника на којој нису установљени терети не
посредном погодбом и оствареним средствима покрије
неизмирене трошкове стечајног поступка.
4) Резервишу се средства за трошкове стечајног
поступка и обавезе стечајне масе до и након закључења
стечаја у износу од 20.710,27 динара.
5) Наставља се стечајни поступак према стечајној
маси, коју чине евентуално преостала средства након
намирења разлучног повериоца „Еуробанка” АД Бео
град у извршном поступку пред Привредним судом у
Крагујевцу у предмету И.И.93/2016.
6) Именује се стечајни управник Живан Јовановић,
из Крагујевца, број лиценце 155-1076 за заступника сте
чајне масе из става 5. изреке овог решења.
7) Налаже се Агенцији за привредне регистре, Бе
оград да по правноснажности овог решења региструје
стечајну масу из става 5. изреке овог решења.
8) Решење се истиче на огласној табли суда 19. ап
рила 2017. године и објављује у „Службеном гласнику
Републике Србије”, а по правноснажности доставља
Агенцији за привредне регистре Београд, ради уписа
назначених промена код овог правног лица.
2. Ст. број 6/2015 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
17-14990
ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ
Решењем Привредном суда у Краљеву Ст. број
111/2010 од 20. априла 2017. године, усвојен је завршни
рачун стечајног управника Хранислава Обрадовића над
стечајним дужником „Пољокомерц” д.о.о., у стечају,
Крушевац од 14. марта 2017. године.

Одобрена су стечајном управнику средства у из
носу од 126.539,43 динара на име резервације, као и
исплата истих из неизмирених трошкова стечајног по
ступка и обавеза стечајне масе за период до и после за
кључења стечајног поступка.
Закључен је стечајни поступак над стечајним ду
жником „Пољокомерц” д.о.о., у стечају Крушевац, мат.
број 07678061, ПИБ 100315837.
Правна поука: Против овог решења може се уло
жити жалба Привредном апелационом суду Београду,
а преко овог суда у року од осам дана од објављива
ња овог решења у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
3. Ст. број 111/2010 – Из Привредног суда у Краљеву.
17-15017
ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ
Привредни суд у Новом Саду, поступајући по сте
чајном судији Слободанки Комшић, у поступку стечаја
над дужником Magma Export Import ДОО Нови Сад – у
стечају, Јожефа Атиле 5, МБ 08654581, ПИБ 101892008,
по предлогу предлагача Нађ Јелене из Новог Сада, Јире
чекова 7ц/77, Нађ Андреа из Новог Сада, Серво Миха
ља 14, Нађ Бела из Новог Сада, Серво Михаља 14 под
нет суду дана 21. маја 2014. године, као и по предлогу
Hypo-Alpe-Adria-bank a.d. Београд, Нови Београд, Буле
вар Михајла Пупина 6, од 27. фебруара 2015. године и
Societe Generale banka Srbija a.d. Београд, Булевар Зора
на Ђинђића 50 а/б од 8. априла 2015. године, донео је 5.
априла 2017. године решење.
Данашње рочиште се започиње и наставак одређу
је за 29. јун 2017. са почетком у  11,00 часова што при
сутни узимају на знање прогласом решења, па се неће
позивати. Остали повериоци се   позивају истицањем
огласа на огласној табли суда и електронској  табли су
да, као и објавом овог решења у „Службеном гласнику
Републике Србије” и дневном листу „Данас”.  
2. Ст. број 53/2014 – Из Привредног суда у Новом
Саду.
17-14933

Привредни суд у Новом Саду, поступајући по сте
чајном судији Слободанки Комшић, у поступку стечаја
над дужником Plantland DOO Нови Сад – у стечају, Сла
вујева 1, МБ 8681856, ПИБ 100455410, по обавештењу
НБС Крагујевац од 6. фебруара 2012. године и по пред
логу предлагача Volksbank AD Београд, Бул. М. Пупи
на 165г од 19. априла 2012. године, донео је 27. априла
2017. године, решење.
Усваја се завршни извештај и завршни рачун сте
чајног дужника од 3. априла 2017. године.
Утврђује се коначна накнада трошкова стечајног
управника у износу од 595.000,00 динара.
Утврђује се коначна награда за рад стечајног
управника у износу од 649.000,00 динара.
Закључује се стечајни поступак над стечајним ду
жником Plantland DOO Нови Сад – у стечају, Славујева 1,
МБ 8681856, ПИБ 100455410.
Наставља се стечајни поступак над стечајном ма
сом стечајног дужника Plantland DOO Нови Сад – у сте
чају, Славујева 1, МБ 8681856, ПИБ 100455410.
Именује се Небојша Бајић из Новог Сада за заступ
ника стечајне масе стечајног дужника.

43 / 5. V 2017.
Овлашћује се стечајни управник Небојша Бајић да
заступа стечајног дужника у свим судским, управним и
другим поступцима.
Налаже се стечајном управнику Небојши Бајићу
да региструје стечајну масу код Агенције за привредне
регистре, Регистар стечајних маса.
Решење о закључењу стечаја истиче се на огласној
табли Привредног суда на дан 27. априла 2017. године.
2. Ст. број 1283/2012 – Из Привредног суда у
Панчеву.
17-14936

Привредни суд у Новом Саду, и то судија Андрија
на Савић, решавајући у правној ствари тужиоца Степ
ханос травел д.о.о., Смедеревска Паланка, Шулејићева
16, кога заступа Анђелковић Јелена, адвокат у Београ
ду, против туженог Перла Тоурс д.о.о. Нови Сад, Стра
жиловска 35 ради исплате, всп. 76.931,00 динар, донео
је решење 30. априла 2017. године којим је поставио
привременог заступника туженом, Рајић Стевана адв.
у Новом Саду, у смислу члана 81. став 2. тачка 4. и чл.
82. и 83. ЗПП-а.
Привремени заступник ће заступати туженог у
овом поступку све док се тужени, његов законски за
ступник или пуномоћник не појави пред судом или док
орган старатељства не обавести суд да је поставио ста
ратеља.
9. П. број 1260/2016 – Из Привредног суда у Но
вом Саду.
17-14993
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дужника и процени стечајног управника да ли постоји
могућност реорганизације стечајног дужника.
Сазива се прва скупштина поверилаца за 30. мај
2017. године у 10,30 часова, када се одржава прво по
верилачко рочиште, на којој седници ће се извршити
избор председника скупштине и чланова одбора пове
рилаца.
Рочиште за испитивање пријављених потражи
вања (испитно рочиште) заказује се за 19. септембар
2017. године, у 10,30 часова у згради Привредног суда
у Панчеву, Војводе Радомира Путника 13–15, судница
125, први спрат.
Стечајни управник и сви повериоци стечајног ду
жника сматрају се уредно позваним на рочиште из ст.
6. и 8. изреке овог решења, достављањем овог решења
односно објављивању огласа о отварању стечајног по
ступка над стечајним дужником у „Службеном гласни
ку Републике Србије”.
Правне последице отварања стечајног поступка
наступају даном објављивања огласа о отварању сте
чајног поступка на огласној табли суда.
Оглас о отварању стечајног поступка над стечај
ним дужником Привредно друштво за производњу, тр
говину и транспорт експорт-импорт „Pro Logistic RPC”
д.о.о. Вршац, Генерала Емануела Арсенијевића 24,
Вршац, МБ 17474987, ПИБ 102706103, објављен је на
огласној табли Привредног суда у Панчеву, даном до
ношења.
5. Ст. број 12/2016 – Из Привредног суда у Панчеву.
17-15022
ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ

Привредни суд у Новом Саду, поступајући по сте
чајном судији Слободанки Компић, у поступку стечаја
над дужником Fenix d.o.o. за промет и услуге – у стеча
ју, Нови Сад – Родољуба Чолаковића 6а, МБ 08210888,
ПИБ 100450510, по предлогу повериоца AIR-COND
d.o.o., Нови Сад, Петра Драпшина 57, од 16. септембра
2014. године, донео је 5. априла 2017. године, решење.
Данашње рочиште се започиње и наставак одређу
је за 27. јун 2017. са почетком у 11,00 часова што при
сутни узимају на знање прогласом решења, па се неће
позивати. Остали повериоци се позивају истицањем
огласа на огласној табли суда и електронској табли су
да, као и објавом овог решења у „Службеном гласнику
Републике Србије” и дневном листу „Данас”.
2. Ст. број 53/2015 – Из Привредног суда у Новом
Саду.
17-14935
ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ
Привредни суд у Панчеву, судија Светлана Денчић
Бјелановић, поступајући по предлогу предлагача „ВТБ
Банка” а.д. Београд, Балканска 2, кога заступа Светла
на Анђелковић Милошевић, адвокат из Београда, за
покретање стечајног поступка над дужником Привред
но друштво за производњу, трговину и транспорт екс
порт-импорт „Pro Logistic RPC” д.о.о. Вршац, Генерала
Емануела Арсенијевића 24, Вршац, МБ 17474987, ПИБ
102706103, донео је 24. априла 2017. године, следеће
решење.
Усваја се предлог предлагача „ВТБ Банка” а.д. Бе
оград, Балканска 2, за покретање стечајног поступка
над стечајним дужником Привредно друштво за произ
водњу, трговину и транспорт експорт-импорт „Pro Lo
gistic RPC” д.о.о. Вршац, Генерала Емануела Арсеније
вић 24, Вршац, МБ 17474987, ПИБ 102706103.
Отвара се стечајни поступак над стечајним ду
жником Привредно друштво за производњу, трговину
и транспорт експорт-импорт „Pro Logistic RPC” д.о.о.
Вршац, Генерала Емануела Арсенијевића 24, Вршац,
МБ 17474987, ПИБ 102706103, из разлога што је сте
чајни дужник трајније неспособности за плаћање јер
не може да одговара својим новчаним обавезама у року
од 45 дана од дана доспелости обавеза.
За стечајног управника именује се Милисав Ми
ћовић, Стевана Шупљикца 153/27, Панчево, лиценци
рани стечајни управник за подручје Привредног суда у
Панчеву.
Позивају се повериоци стечајног дужника да у
року од 120 дана од дана објављивања огласа о покре
тању стечајног поступка у „Службеном гласнику Репу
блике Србије”, пријаве своја обезбеђена и необезбеђе
на потраживања.
Позивају се дужници стечајног дужника, да испу
не своје обавезе према стечајној маси.
Прво поверилачко рочиште заказује се за 30. мај
2017. године у 10,30 часова, у згради Привредног суда
у Панчеву, Војводе Радомира Путника 13–15, судница
125, први спрат, на ком рочишту ће се расправљати о из
вештају о економско-финансијском положају стечајног

Привредни суд Пожаревац, је својим решењем
од 21. априла 2017. године, у стечајном поступку над
стечајним дужником Привредно друштво за производ
њу кожне и текстилне конфекције, кожне галантерије и
трикотаже „Мода” а.д. у стечају из Великог Градишта,
број предмета 3. Ст. број 21/2010, заказао завршно ро
чиште за 25. мај 2017. године у 10,00 часова, у При
вредном суду Пожаревац, судница 72/III, на коме ће се:
1) расправљати о завршном рачуну повереника
стечајног управника,
2) подносити примедбе на завршни рачун или на
поднете захтеве за исплату накнада и рада,
3) одлучивати о другим питањима од значаја за
банкротство стечајног дужника.
Позивају се повериоци да истом присуствују.
Ст. број 21/2010 – Из Привредног суда у Пожаревцу.
17-14995
ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ
Усваја се предлог предлагача Комерцијална банка
АД Београд.
Отвара се стечајни поступак над стечајним ду
жником Агровитамин ДОО за производњу, трговину
и услуге (МБ 20483202, ПИБ 105894206) Кљајићево,
Моше Пијаде 83, због стечајног разлога трајнија неспо
собност плаћања.
За стечајног управника именује се Предраг Љубо
вић, Васе Пелагића 19, Сомбор.
Позивају се повериоци да у року од 60 дана од да
на објављивања огласа о отварању стечајног поступка
у „Службеном гласнику Републике Србије” пријаве су
ду своја обезбеђена и необезбеђена потраживања пре
ма стечајном дужнику, у два примерка са приложеним
доказима у складу са чланом 111. Закона о стечају, а
под теретом одбачаја пријаве као неблаговремене уко
лико буде поднета по протеку рока од 120 дана рачуна
јући од дана објављивања огласа у „Службеном гласни
ку Републике Србије”.
Позивају се дужници стечајног дужника да одмах
испуне своје обавезе према стечајној маси.
Налаже се Агенцији за регистар привредних су
бјеката да изврши упис решења о покретању стечајног
поступка над стечајним дужником у одговарајући реги
стар.
Заказује се прво поверилачко рочиште за 7. јун
2017. године, са почетком у 12,00 часова, у Привред
ном суду Сомбор, Венац Живојина Мишића 23, судни
ца број 3, на коме ће се формирати Скупштина пове
рилаца.
Заказује се испитно рочиште за 24. август 2017.
године са почетком у 12,00 часова, у Привредном суду
Сомбор, Венац Живојина Мишића 23, судница број 3.
Правне последице отварања стечајног поступка
теку од дана истицања огласа о отварању стечајног по
ступка на огласној табли суда 26. априла 2017. године.
5. Ст. број 6/2017 – Из Привредног суда у Сомбору.
17-14974

Обавештавају се повериоци да је стечајни управ
ник доставио извештај да стечајни дужник нема имо
вине и предложио да се стечајни поступак закључи без
одлагања у смислу члана 13 . став 2 Закона о стечају, те
да у смислу члана 13. став 4. истог закона повериоци
или стечајни дужник имају право да поднесу захтев за
спровођење поступка и у том случају положе средства
ради покрића трошкова стечајног поступка у износу од
600.000,00 динара на рачун овог суда 840-309802-79 са
позивом на број предмета Ст. 24/2016 и доказ о уплати
доставе у спис, све у року од пет дана од објављивања
огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”, а у
противном стечајни поступак ће се закључити на завр
шном рочишту, које је суд заказао за дан 19. мај 2017.
године у 9,00 часова.
5. Ст. број 24/2016 – Из Привредног суда у Сомбору.
17-15161

У поступку стечаја над стечајним дужником „Хи
пол” АД Оџаци – у стечају, Грачачки пут б.б. (МБ
08105472, ПИБ 101430241), решењем Привредног суда
Сомбор бр. Ст. 20/2016 од 28. априла 2017. године от
казано је прво поверилачко рочиште које је требало да
се одржи 8. маја 2017. године у 11,30 часова, те је исто
заказано за 29. мај 2017. године у 12,00 часова.
5. Ст. број 20/2016 – Из Привредног суда у Сомбору.
17-15292

Покреће се претходни поступак за испитивање
испуњености услова за отварање поступка стечаја у
складу са унапред припремљеним планом реоргани
зације над стечајним дужником „АБЦ Фоод” АД Ру
ски Крстур, Иве Лоле Рибара 91 (МБ 08004692, ПИБ
100263943).
Заказује се рочиште за одлучивање о предлогу и
гласање о плану за 16. јуни 2017. године у 12,00 часова
које ће се одржати у Привредном суду у Сомбору, Ве
нац Живојина Мишића 23, на које се позивају стечајни
дужник, привремени стечајни управник и сви поверио
ци стечајног дужника.
Именује се стручно лице Никола Крајновић, Ку
ла, Маршала Тита 248 Б, у циљу утврђивања тачности
података из унапред припремљеног плана, а нарочито
да ли су планом обухваћени сви повериоци стечајног
дужника, да ли је правилно извршена процена висине
потраживања поверилаца према стечајном дужнику,
као и потраживања која стечајни дужник има према
својим дужницима, те да ли је правилно извршена про
цена вредности свих покретних и непокретних ствари
наведених у плану.
Одређује се забрана извршења на обезбеђеној и
необезбеђеној имовини стечајног дужника, која може
да важи најдуже шест месеци и не може се поново од
редити у истом поступку.
Обавештавају се повериоци да увид у предлог
унапред припремљеног плана реорганизације могу из
вршити у писарници Привредног суда у Сомбору пози
вом на број Рео. 2/2017 сваког радног дана од 8,00 до
14,00 часова.
Позивају се заинтересована лица да све примедбе
на предлог унапред припремљеног плана реоргани
зације којима оспоравају садржину унапред припре
мљеног плана реорганизације, а нарочито основ или
висину планом обухваћених потраживања, доставе сте
чајном дужнику и Привредном суду у Сомбору у року
од 15 дана од дана објављивања огласа у „Службеном
гласнику Републике Србије”. Предлагач плана је у оба
вези да одговор на примедбе достави суду у року од
осам дана од дана пријема примедбе у суду.
5. Рео. број 2/2017 – Из Привредног суда у Сомбору.
17-15294

Привредни суд у Суботици је дана 25. априла
2017. године решењем Ст. број 34/2016 у поступку
стечаја над „Баравич” д.о.о. Бачка Топола, Кошут Ла
јоша 104 – матични број 20661984 заказао одржавање
завршног рочишта за 25. мај 2017. године са почетком
у 9,40 часова ради разматрања завршног рачуна. Рочи
ште ће се одржати код Привредног суда у Суботици,
сала 168/2.
Позивају се повериоци стечајног дужника да упла
те на депозит суда износ од 200.000,00 динара, ради
евентуалног даљњег спровођења стечајног поступка
применом одредби члана 13. став 4. Закона о стечају.
Уколико до дана одржавања Завршног рочишта
нико од поверилаца не предујми назначени износ
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трошкова – поступак стечаја над дужником „Баравич”
д.о.о. Бачка Топола, Кошут Лајоша 104 – матични број
20661984 закључиће се применом одредби члана 13.
став 2. Закона о стечају.
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 34/2016 – Из Привредног суда у Суботици.
17-14994

Обавештења правних и
физичких лица
На основу члана 82. став 1. тачка 5. и члана 83.
Закона о средњем васпитању и образовању („Службе
ни гласник РС”, број 55/13), Гимназија „Бора Стан
ковић” поништила је сведочанства са серијским бр.:
21-966506 и 21-966509, комисијски и записнички, дел.
број Записника 557/2 од 5. јуна 2013 године. 17-15387

Неважеће исправе
– ЛИЧНЕ КАРТЕ –
Решењем ПУ Панчево број 205.1-121/17 од 22.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007399243 издата од ПУ
Панчево на име Брковић Милош, Панчево, Панчево.	 01/009562/17
Решењем ПС Књажевац број 205-20/17 од 02.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008030075 издата од ПС Кња
жевац на име Вучић Слађана, Књажевац, Књажевац.	 01/009563/17
Решењем ПС Бачки Петровац број 205-20-2017-8 од
28.02.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006539273 издата од ПС Бачки Петровац на име Хансман Елена,
Бачки Петровац, Бачки Петровац.	 01/009564/17
Решењем ПУ Јагодина број 205-23800/17 од 07.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003600523 издата
од ПУ Јагодина на име Милановић Мирјана, Јагодина, Јагодина.
	 01/009565/17
Решењем ПУ Јагодина број 205-23816/17 од 08.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006135327 издата од
ПУ Јагодина на име Глигоријевић Марина, Транава, Јагодина.
	 01/009566/17
Решењем ПУ Јагодина број 205-23279/17 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008604882 издата
од ПУ Јагодина на име Мартиновић Мидраг, Бостане, Јагодина.
	 01/009567/17
Решењем ПУ Јагодина број 205-23410/17 од 07.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004567996 издата од
ПУ Јагодина на име Маринковић Аврам, Бостане, Јагодина.
	 01/009568/17
Решењем ПУ Смедерево број 2052.-393 од 23.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003048809 издата од ПУ
Смедерево на име Глигоријевић Бранимир, Смедерево, Смедерево.
	 01/009569/17
Решењем ПУ Смедерево број 2052/2-439 од 28.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004710556 издата од
ПУ Смедерево на име Аврамовић Јасна, Смедерево, Смедерево.
	 01/009570/17
Решењем ПУ Смедерево број 205.2-520 од 08.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007793549 издата од ПУ Сме
дерево на име Јагодић Тамара, Смедерево, Смедерево.	 01/009571/17
Решењем ПУ Смедерево број 205.2-446 од 01.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008452881 издата од ПУ
Смедерево на име Спасић Драгиша, Михајловац, Смедерево.
	 01/009572/17
Решењем ПУ Смедерево број 205.2-470/17 од 03.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005753211 издата од
ПУ Смедерево на име Влашић Надиа, Смедерево, Смедерево.
	 01/009573/17
Решењем ПУ Смедерево број 205-2-420 од 25.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007223705 издата од ПУ Сме
дерево на име Карић Марко, Смедерево, Смедерево.	 01/009574/17
Решењем ПС Бачка Топола број 205-1261/17-25 од
07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број 008794118
издата од ПС Бачка Топола на име Дудаш Иштван, Бачка Топола,
Бачка Топола.	 01/009575/17
Решењем ПС Бачка Топола број 205-1261/17-26 од
07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006355217 издата од ПС Бачка Топола на име Јозић Маријан, Па
чир, Бачка Топола.	 01/009576/17
Решењем ПУ Чачак број 205-1-108/17 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007993099 издата од ПУ
Чачак на име Васовић Горан, Чачак, Чачак.	 01/009577/17
Решењем ПУ Чачак број 205-1-107/17 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003221820 издата од ПУ
Чачак на име Матовић Владимир, Чачак, Чачак.	 01/009578/17
Решењем ПУ Чачак број 205-1-112/17 од 07.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 003448325 издата од ПУ Чачак
на име Букумировић Александар, Лозница, Чачак.	 01/009579/17
Решењем ПУ Чачак број 205-111-17 од 07.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005071340 издата од ПУ
Чачак на име Кривачић Марија, Остра, Чачак.	 01/009580/17
Решењем ПУ Чачак број 205-1-113/17 од 08.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004732955 издата од ПУ
Чачак на име Спасовић Миљојка, Катрга, Чачак.	 01/009581/17

Решењем ПУ Зрењанин број 205-5-143 од 09.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 0079808636 издата од
ПУ Зрењанин на име Еремија Марко, Зрењанин, Зрењанин.
	 01/009582/17
Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-142 од 09.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006869699 издата од
ПУ Зрењанин на име Медан Данило, Зрењанин, Зрењанин.
	 01/009583/17
Решењем ПУ Чачак број 205-1-95/17 од 01.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003983150 издата од ПУ
Краљево на име Бериша Ерџан, Чачак, Чачак.	 01/009584/17
Решењем ПУ Чачак број 205-1-93/17 од 28.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005627533 издата од ПУ
Чачак на име Бисенић Миодраг, Рајац, Чачак.	 01/009585/17
Решењем ПУ Гњилане број 205-125 од 06.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 002805098 издата од ПУ
Гњилане на име Шабани Сабит, Доња Шипаница, Косовска Ка
меница.	 01/009586/17
Решењем ПС Тител број 205-6-16 од 07.03.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 006077119 издата од ПС Тител
на име Јаноши Ференц, Лок, Тител.	 01/009587/17
Решењем ПС Љиг број 205-20122/17 од 28.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003771407 издата од ПС
Љиг на име Ђурић Владимир, Липље, Љиг.	 01/009588/17
Решењем ПС Љиг број 205-22990/17 од 06.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005483738 издата од ПС Љиг
на име Јаковљевић Драгана, Кадина Лука, Љиг.	 01/009589/17
Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-61/17 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003361053 издата од
ПС Стара Пазова на име Жуљевић Дејан, Голубинци, Стара Па
зова.	 01/009590/17
Решењем 205.4-62/17 број ПС Стара Пазова од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005774967 издата од
ПС Стара Пазова на име мандић Лука, Нова Пазова, Стара Пазова.
	 01/009591/17
Решењем ПУ Гњилане број 205-130 од 07.03.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 002935974 издата од ПУ Гњила
не на име Ристић Александар, Понеш, Гњилане.	 01/009592/17
Решењем ПС Горњи Милановац број 205-2-31/17 од
07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број 005659659
издата од ПС Горњи Милановац на име Арсоски Александар, Гор
њи Милановац, Горњи Милановац.	 01/009593/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/337 од 22.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008259712 издата од ПУ
Нови Сад на име Вукосављевић Снежана, Ветерник, Нови Сад.
	 01/009594/17
Решењем ПУ Бор број 205-5-92/2017 од 03.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007078166 издата од ПУ
Призрен на име Башким Бериша, Бор, Бор.	 01/009595/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/390 од 01.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003673664 издата од ПУ
Нови Сад на име Кондић Марко, Каћ, Нови Сад.	 01/009596/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/344 од 22.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005949032 издата од ПУ
Нови Сад на име Радановић Ненад, Каћ, Нови Сад.	 01/009597/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/346 од 22.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006650888 издата од ПУ
Нови Сад на име Бирач Драган, Каћ, Нови Сад.	 01/009598/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/347 од 22.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007407096 издата од ПУ
Нови Сад на име Лакић Марко, Каћ, Нови Сад.	 01/009599/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/339 од 22.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004485601 издата од ПУ
Нови Сад на име Парошки Михаљ, Каћ, Нови Сад.	 01/009600/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/386 од 01.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004127173 издата од ПУ
Нови Сад на име Станковић Милан, Петроварадин, Нови Сад.
	 01/009601/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/399 од 01.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007092140 издата од ПУ Нови
Сад на име Чордаш Антун, Петроварадин, Нови Сад.	 01/009602/17
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-68/17 од 03.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007205052 издата од
ПС Лазаревац на име Јовановић Теодора, Лазаревац, Лазаревац.
	 01/009603/17
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-1/17 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004466417 издата од ПС
Лазаревац на име Живојиновић Жељко, Лазаревац, Лазаревац.
	 01/009604/17
Решењем ПС Лазаревац број 205.4.69 од 03.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004734559 издата од ПС
Лазаревац на име Премовић Миладинка, Лазаревац, Лазаревац.
	 01/009605/17
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-70 од 04.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006785394 издата од ПС Ла
заревац на име Борић Бранко, Лазаревац, Лазаревац.	 01/009606/17
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-71/17 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005904692 издата од
ПС Лазаревац на име Ковачевић Љиљана, Лазаревац, Лазаревац.
	 01/009607/17
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-73 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005019842 издата од ПС
Лазаревац на име Митровић Љубинка, Велики Црљени, Велики
Црљени.	 01/009608/17
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-72/17 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007186483 издата од ПС Ла
заревац на име Јанковић Дејан, Жупањац, Лазаревац.	 01/009609/17
Решењем ПС Обреновац број 205.2-83/2017 од 02.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007817312 издата од
ПС Обреновац на име Крстовић Илија, Звечка, Обреновац.
	 01/009610/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/318 од 20.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006021144 издата од ПУ
Нови Сад на име Мркојевић Велибор, Петроварадин, Нови Сад.
	 01/009611/17
Решењем ПС Обреновац број 205.2-84/2017 од 02.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006776561 издата од
ПС Обреновац на име Градојевић Јелена, Обреновац, Обреновац.		
	 01/009612/17
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Решењем ПС Обреновац број 205.2-86/2017 од 03.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008458447 издата од
ПС Обреновац на име Поповић Јован, Обреновац, Обреновац.
	 01/009613/17
Решењем ПС Обреновац број 205.2-87/2017 од 03.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007456235 издата од
ПС Обреновац на име Мајкић Мирко, Обреновац, Обреновац.
	 01/009614/17
Решењем ПС Обреновац број 205.2-88/2017 од 04.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005236953 издата од
ПС Обреновац на име Пантелић Живорад, Обреновац, Обреновац.
	 01/009615/17
Решењем ПС Младеновац број 205.2-73 од 27.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005034195 издата од ПС
Младеновац на име Дамњановић Бранимир, Ковачевац, Ковачевац.
	 01/009616/17
Решењем ПС Младеновац број 205.2-67/17 од 23.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004789913 издата од
ПС Младеновац на име Смиљанић Драган, Кораћица, Кораћица.
	 01/009617/17
Решењем ПС Младеновац број 205.2-68/17 од 23.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006061269 издата од
ПС Младеновац на име Миловановић Валентина, Сенаја, Мла
деновац.	 01/009618/17
Решењем ПС Младеновац број 205.2-69 од 24.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006043255 издата од ПС
Младеновац на име Недељковић Јованка, Штимље, Младеновац.		
	 01/009619/17
Решењем ПУ Бор број 205-5-91/2017 од 03.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006918925 издата од ПУ
Бор на име Костадиновић Немања, Бор, Бор.	 01/009620/17
Решењем ПУ Чачак број 205-1-96/17 од 01.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007939033 издата од ПУ
Чачак на име Илић Радосава, Чачак, Чачак.	 01/009621/17
Решењем ПС Младеновац број 205.2.72/17 од 25.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006206090 издата од
ПС Младеновац на име Танчев Бобан, Младеновац, Младеновац.
	 01/009622/17
Решењем ПС Младеновац број 205.2-71 од 24.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004396977 издата од ПС
Младеновац на име Петровић Владан, Младеновац, Младеновац.
	 01/009623/17
Решењем ПУ Чачак број 205-1-97/17 од 01.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006101746 издата од ПУ
Чачак на име Кочовић Дарко, Чачак, Чачак.	 01/009624/17
Решењем ПС Младеновац број 205.2-70 од 24.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 003527694 издата од ПС Мла
деновац на име Марковић Србољуб, Младеновац, Младеновац.		
	 01/009625/17
Решењем ПУ Сомбор број 205-85/17 од 08.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004900060 издата од ПУ
Сомбор на име Поповић Никола, Сомбор, Сомбор.	 01/009626/17
Решењем ПС Младеновац број 205.2-66 од 23.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006467492 издата од ПС
Младеновац на име Зарковић Сава, Младеновац, Младеновац.
	 01/009627/17
Решењем ПС Младеновац број 205.2-63 од 22.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006255999 издата од ПС
Младеновац на име Илић Жарко, Младеновац, Младеновац.
	 01/009628/17
Решењем ПС Сјеница број 205-2351/17-1 од 17.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005250390 издата од ПС
Сјеница на име Грбовић Коса, Штаваљ, Сјеница.	 01/009629/17
Решењем ПС Младеновац број 205.2-64 од 22.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006113256 издата од ПС
Младеновац на име Бојовић Данка, Младеновац, Младеновац.
	 01/009630/17
Решењем ПС Младеновац број 205.2-65/17 од 22.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006231472 издата од ПС
Младеновац на име Млађан Тамара, Младеновац, Младеновац.		
	 01/009631/17
Решењем ПУ Шабац број 205-16-135-17 од 10.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009818110 издата од
ПУ Шабац на име Весић Јован, Шабац, Шабац.	 01/009632/17
Решењем ПУ Шабац број 205-16-134/17 од 10.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008431937 издата од ПУ
Шабац на име Бојић Андрија, Синошевић, Шабац.	 01/009633/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-267/17 од 01.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004205423 издата од
ПС Стари град на име Марковић Силвана, Борча, Борча.
	 01/009634/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-232/17 од 23.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006842793 издата од
ПС Стари град на име Рајковић Миланка, Палилула, Београд.
	 01/009635/17
Решењем ПУ Шабац број 205-16-132/17 од 09.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005215687 издата од ПУ
Шабац на име Бошковић Михаило, Шабац, Шабац.	 01/009636/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-262/17 од 28.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005236494 издата од
ПС Стари град на име Вукајловић Драгана, Палилула, Београд.
	 01/009637/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-260/17 од 28.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006868745 издата од ПС
Стари град на име Калањ Ђорђе, Палилула, Београд.	 01/009638/17
Решењем ПУ Шабац број 205-16-122/17 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007592750 издата од
ПУ Шабац на име Прица Емина, Шабац, Шабац.	 01/009639/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-270/17 од 01.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007419084 издата од
ПС Стари град на име Павловић Данко, Палилула, Београд.
	 01/009640/17
Решењем ПС Кнић број 205-07/17 од 06.03.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 003083325 издата од ПС Кнић
на име Деспотовић МИлка, Вучковица, Кнић.	 01/009641/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/332 од 20.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004763588 издата од ПУ
Нови Сад на име Пилиповић Никола, Петроварадин, Нови Сад.
	 01/009642/17
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Решењем ПС Стари град број 205.2-256/17 од 28.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006967722 издата
од ПС Стари град на име Медаковић Радмила, Стари град, Бео
град.	 01/009643/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-263/17 од 28.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005222022 издата од
ПС Стари град на име Јанковски Александра, Стари град, Бео
град.	 01/009644/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-266/17 од 01.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 00584424 издата од
ПС Стари град на име Милошевић Лена, Стари град, Београд.
	 01/009645/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-273/17 од 02.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006066919 издата од
ПС Стари град на име Пузић Бранислав, Стари град, Београд.
	 01/009646/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-254/17 од 27.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004838211 издата од
ПС Стари град на име Николић Мирољуб, Стари град, Београд.
	 01/009647/17
Решењем ПС Бачки Петровац број 205-20/2017-6 од
24.02.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005038612 издата од ПС Бачки Петровац на име Павловић Зори
ца, Бачки Петровац, Бачки Петровац.	 01/009648/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-269/17 од 01.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003386718 издата од
ПС Стари град на име Глигоријевић Душанка, Стари град, Бео
град.	 01/009649/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-264/17 од 28.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005225010 издата од
ПС Стари град на име Џомба Љубица, Стари град, Београд.
	 01/009650/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-255/17 од 28.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006222545 издата од
ПС Стари град на име Барловић Радмила, Стари град, Београд.
	 01/009651/17
Решењем ПУ Чачак број 205-1-92/17 од 28.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008279634 издата од ПУ
Чачак на име Чоловић Љиљана, Чачак, Чачак.	 01/009652/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-257/17 од 28.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006829953 издата од ПС
Раковица на име Ђапић Снежана, Раковица, Београд.	 01/009653/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-259/17 од 28.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003640214 издата од
ПС Врачар на име Јовановић Виолета, Савски венац, Београд.
	 01/009654/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-268/17 од 01.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008902823 издата од ПС
Стари град на име Кубат Момчило, Врачар, Београд.	 01/009655/17
Решењем ПС Нови Бечеј број 03-205-9/17 од 25.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003077329 издата од
ПС Нови Бечеј на име Стојков Љиљана, Ново Милошево, Нови
Бечеј.	 01/009656/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-258/17 од 28.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007293391 издата
од ПС Стари град на име Игњатовић Драгослава, Нови Београд,
Нови Београд.	 01/009657/17
Решењем ПС Бајина Башта број 205-188/17 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 6820751 издата од
ПС Бајина Башта на име Ђоковић Радојка, Бајина Башта, Бајина
Башта.	 01/009658/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-261/17 од 28.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007475221 издата од
ПС Нови Београд на име Манић Ивана, Нови Београд, Нови Бео
град.	 01/009659/17
Решењем ПУ Зрењанин број 205-5-141 од 08.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005383386 издата од ПУ Зре
њанин на име Јовичин Саша, Фаркаждин, Фаркаждин.	 01/009660/17
Решењем ПУ Крагујевац број 205-7443/17 од 25.01.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008435089 издата од
ПУ Крагујевац на име Петровић Милијана, Граце, Бајина Башта.		
	 01/009661/17
Решењем ПУ Зрењанин број 205-5-139-03 од 08.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008548892 издата од
ПУ Зрењанин на име Миловац Здравко, Книћанин, Книћанин.
	 01/009662/17
Решењем ПУ Зрењанин број 205-2-140 од 08.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007388524 издата од ПУ
Лесковац на име Шабановић Славица, Зрењанин, Зрењанин.
	 01/009663/17
Решењем ПУ Крагујевац број 205-2226/17 од 10.01.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007973415 издата од
ПУ Крагујевац на име Јагличић Анђела, Крагујевац, Крагујевац.
	 01/009664/17
Решењем ПУ Крагујевац број 205-1916/17 од 27.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006514404 издата од
ПУ Крагујевац на име Поповски Гордана, Крагујевац, Крагујевац.
	 01/009665/17
Решењем ПУ Косовска Митровица број 205-51/2017
од 07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004705898 издата од ПУ Косовска Митровица на име Сељим
Азем, Косовска Митровица, Косовска Митровица.	 01/009666/17
Решењем ПУ Косовска Митровица број 205-48/2017 од
02.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број 008193627
издата од ПУ Косовска Митровица на име Милуновић Миланка,
Косовска Митровица, Косовска Митровица.	 01/009667/17
Решењем ПС Прибој број 205-2-25/2017 од 07.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005783861 издата од
ПС Прибој на име Газдић Ђорђе, Прибој, Прибој.	 01/009668/17
Решењем ПУ Косовска Митровица број 205-50 од
03.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005332022 издата од ПУ Косовска Митровица на име Анђелко
вић Милена, Звечан, Звечан.	 01/009669/17
Решењем ПС Сента број 13-205-1-1-13 од 23.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003373070 издата од ПС
Сента на име Хорти Хуба Тот, Сента, Сента.	 01/009670/17
Решењем ПУ Косовска Митровица број 205-49/17
од 02.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007362588 издата од ПУ Косовска Митровица на име Пантовић
Угљеша, Мекиниће, Лепосавић.	 01/009671/17
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Решењем ПУ Крагујевац број 205-22458/17 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007986504 издата од
ПУ Крагујевац на име Стевановић Нина, Крагујевац, Крагујевац.		
	 01/009672/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/332 од 20.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004763588 издата од ПУ
Нови Сад на име Пилиповић Никола, Петроварадин, Нови Сад.
	 01/009673/17
Решењем ПУ Бор број 205-5-73/2017 од 22.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007013350 издата од ПУ
Бор на име Тодоров Веселин, Бор, Бор.	 01/009674/17
Решењем ПУ Крагујевац број 205-19032/17 од 23.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005358221 издата од
ПУ Косовска Митровица на име Влашковић Вукадин, Крагује
вац, Крагујевац.	 01/009675/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/345 од 22.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004629757 издата од ПУ
Нови Сад на име Лакатош Александар, Петроварадин, Нови Сад.
	 01/009676/17
Решењем ПУ Бор број 205-5-76/2017 од 22.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005896712 издата од ПУ
Бор на име Барбуловић Слађана, Бор, Бор.	 01/009677/17
Решењем ПУ Чачак број 205-1-98/17 од 01.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005757733 издата од ПУ Ча
чак на име Стефановић Драгослав, Чачак, Чачак.	 01/009678/17
Решењем ПУ Бор број 205-5-75/2017 од 22.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008256836 издата од ПУ
Бор на име Симић Светлана, Бор, Бор.	 01/009679/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/343 од 22.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007112106 издата од ПС Коце
љева на име Суљић Фадил, Петроварадин, Нови Сад.	 01/009680/17
Решењем ПУ Чачак број 205-1-106/17 од 03.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006942710 издата од ПУ
Чачак на име Радуловић Ангела, Чачак, Чачак.	 01/009681/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/361 од 23.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003540378 издата од ПУ
Нови Сад на име Анђелић Ведран, Петроварадин, Нови Сад.
	 01/009682/17
Решењем ПУ Бор број 205-5-74/2017 од 22.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006500527 издата од ПУ
Бор на име Васић Јелена, Слатина, Слатина.	 01/009683/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-334 од 22.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 003801416 издата од ПУ Нови
Сад на име Ракић Милош, Петроварадин, Нови Сад.	 01/009684/17
Решењем ПС Ариље број 205-225550/17 од 03.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 6039482 издата од ПС
Ариље на име Тешовић Надежда, Ариље, Ариље.	 01/009685/17
Решењем ПС Кладово број 205-1-18/2017 од 09.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 4348800 издата од ПС Кла
дово на име Устуројевић Љубисав, Вајуга, Кладово.	 01/009686/17
Решењем ПС Ариље број 205-22239/17 од 03.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 5882122 издата од ПС
Ариље на име Шолајић Небојша, Ариље, Ариље.	 01/009687/17
Решењем ПУ Чачак број 205-1-79/17 од 21.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008490967 издата од ПУ
Чачак на име Вукајловић Зорица, Чачак, Кладово.	 01/009688/17
Решењем ПС Ариље број 205-23444/17 од 07.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005238514 издата од ПС
Ариље на име Врањевац Драган, Ариље, Ариље.	 01/009689/17
Решењем ПУ Чачак број 205-1-115/17 од 08.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004889418 издата од ПУ
Чачак на име Јовановић Владимир, Љубић, Чачак.	 01/009690/17
Решењем ПС Ариље број 205-21937/17 од 02.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 6968795 издата од ПС
Ариље на име Јоковић Александар, Ариље, Ариље.	 01/009691/17
Решењем ПУ Чачак број 205-1-90/17 од 25.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 0073988047 издата од ПУ Ча
чак на име Букумировић Даница, Бресница, Чачак.	 01/009692/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-284/2017 од 07.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005383876 издата од ПУ Бе
оград на име Хрустановић Горан, Звездара, Београд.	 01/009693/17
Решењем ПС Пожега број 205-60/17 од 27.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004775095 издата од ПС
Пожега на име Боловић Радмила, Лорет, Пожега.	 01/009694/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/384 од 01.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003794025 издата од ПУ
Нови Сад на име Ћургуз Јована, Футог, Нови Сад.	 01/009695/17
Решењем ПС Сента број 13-205-1-1-7 од 02.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005643498 издата од ПС
Сента на име Крстић Петар, Сента, Сента.	 01/009696/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/381 од 01.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007043531 издата од ПУ
Нови Сад на име Милетић Јована, Футог, Нови Сад.	 01/009697/17
Решењем ПС Сента број 13-205-1-1-2 од 27.01.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 002952778 издата од ПС
Сента на име Шереги Бела, Сента, Сента.	 01/009698/17
Решењем ПС Кањижа број 205-52-17/2017 од 20.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008861335 издата од ПС
Кањижа на име Ујхељи Јожеф, Кањижа, Кањижа.	 01/009699/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/329 од 20.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 003518956 издата од ПС Ср
бобран на име Димић Славица, Србобран, Србобран.	 01/009700/17
Решењем ПС Прибој број 205-2-24/2017 од 07.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006374532 издата од ПС
Прибој на име Стојнић Недељко, Батковићи, Прибој.	 01/009701/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-382 од 23.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004101205 издата од ПУ
Смедерево на име Муаремов Даница, Смедерево, Смедерево.
	 01/009702/17
Решењем ПС Пожега број 205-50/17 од 03.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008111336 издата од ПС
Пожега на име Јанковић Душан, Речице, Пожега.	 01/009703/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-379 од 23.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007355451 издата од ПУ
Смедерево на име Алексић Иван, Мала Крсна, Смедерево.
	 01/009704/17
Решењем ПС Пожега број 205-48/17 од 02.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006087023 издата од ПС
Пожега на име Вујичић Цвето, Пожега, Пожега.	 01/009705/17

Решењем ПУ Смедерево број 205/2-3133 од 21.12.2016.
проглашава се неважећим лична карта број 003972453 издата од
ПУ Смедерево на име Станчић Сузана, Лугавчина, Смедерево.
	 01/009706/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-3134 од 21.12.2016.
проглашава се неважећим лична карта број 004042940 издата
од ПУ Смедерево на име Станчић Вера, Лугавчина, Смедерево.
	 01/009707/17
Решењем ПС Косјерић број 205-129-5 од 22.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004323971 издата од ПС Ко
сјерић на име Божић Милорад, Сеча Река, Косјерић.	 01/009708/17
Решењем ПС Ковачица број 205-1-26/2017 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006686322 издата од
ПС Ковачица на име Арађанин Сава, Уздин, Уздин.	 01/009709/17
Решењем ПС Богатић број 205-23768/17 од 07.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005359903 издата од
ПУ Сремска Митровица на име Вучинић Радмила, Мачванска
Митроовица, Сремска Митровица.	 01/009710/17
Решењем ПС Оџаци број 205-97/2017-12 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004266624 издата од
ПС Оџаци на име Козаревић Раде, Бачки Брестовац, Бачки Бре
стовац.	 01/009711/17
Решењем ПС Димитровграду број 205-251/2017 од
09.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008901669 издата од ПС Димитровграду на име Гергијев Севда,
Димитровград, Димитровград.	 01/009712/17
Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-64/17 од 07.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004092680 издата од ПС
Стара Пазова на име Јазић Весна, Белегиш, Белегиш.	 01/009713/17
Решењем ПС Голубац број 205-445/17 од 07.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008336560 издата од ПС
Голубац на име Радосављевић Живорад, Миљевић, Голубац.
	 01/009714/17
Решењем ПУ Приштина број 205-19/17 од 07.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005897541 издата од ПУ При
штина на име Младеновић Сања, Ливађе, Липљан.	 01/009715/17
Решењем ПУ Кикинда број 05-205-7-55 од 03.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009025362 издата од ПУ
Кикинда на име Кун Јелена, Кикинда, Кикинда.	 01/009716/17
Решењем ПС Косјерић број 205-153-6-17 од 03.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004448926 издата од ПС
Косјерић на име Ђорђевић Вера, Косјерић, Косјерић.	 01/009717/17
Решењем ПС Варварин број 03/26-205-12/17 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007736827 издата од ПС
Варварин на име Илић Мирољуб, Обреж, Обреж.	 01/009718/17
Решењем ПС Велика Плана број 205-26365 од 10.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005624303 издата од
ПС Велика Плана на име Бранковић Радина, Крњево, Велика
Плана.	 01/009719/17
Решењем ПС Аранђеловац број 205-10826/17 од
01.02.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003747339 издата од ПС Аранђеловац на име Дукић Милорад,
Бања, Аранђеловац.	 01/009720/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-350 од 20.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003285666 издата од ПУ
Смедерево на име Николић Ненад, Смедерево, Смедерево.
	 01/009721/17
Решењем ПС Мали Зворник број 205-23326/17 од
07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004699369 издата од ПС Мали Зворник на име Тадић Јовица, До
ња Борина, Доња Борина.	 01/009722/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-352 од 20.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004933081 издата од ПУ Сме
дерево на име Ђурић Милош, Смедерево, Смедерево.	 01/009723/17
Решењем ПС Велика Плана број 205-2348 од 09.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 002995759 издата од
ПС Велика Плана на име Раденовић Срећко, Велика Плана, Ве
лика Плана.	 01/009724/17
Решењем ПС Беочин број 205-2-12 од 21.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008364436 издата од ПС Бе
очин на име Алији Алберт, Беочин, Беочин.	 01/009725/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-329 од 17.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005522431 издата од ПУ
Смедерево на име Милошевић Бојана, Смедерево, Смедерево.
	 01/009726/17
Решењем ПС Велика Плана број 205-2336 од 09.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003081070 издата од
ПС Велика Плана на име Рајчић Милош, Ракинац, Велика Плана.
	 01/009727/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-413 од 24.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004866339 издата од ПУ
Смедерево на име Бишевац Михајло, Смедерево, Смедерево.
	 01/009728/17
Решењем ПС Алибунар број 205-23323/17-18 од
07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број 7033929
издата од ПС Алибунар на име Живков Ана, Иланџа, Иланџа.
	 01/009729/17
Решењем ПС Велика Плана број 205-2335 од 09.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 0035774109 издата
од ПС Велика Плана на име Аранђеловић Адам, Марковац, Ве
лика Плана.	 01/009730/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-181 од 30.01.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004686327 издата од ПУ
Смедерево на име Јанковић Никола, Смедерево, Смедерево.
	 01/009731/17
Решењем ПС Велика Плана број 205-2369 од 10.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007582197 издата од
ПС Велика Плана на име Мирковић Милан, Старо село, Велика
Плана.	 01/009732/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-3193 од 27.12.2016.
проглашава се неважећим лична карта број 004862727 издата од
ПУ Смедерево на име Трифуновић Слободан, Смедерево, Сме
дерево.	 01/009733/17
Решењем ПС Сечањ број 205-15-1 од 14.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 002897769 издата од ПС
Сечањ на име Давидовић Наташа, Јаша Томић, Јаша Томић.
	 01/009734/17
Решењем ПС Велика Плана број 205-2326 од 07.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004463959 издата од
ПС Велика Плана на име Илић Анђелка, Доња Ливадица, Вели
ка Плана.	 01/009735/17
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Решењем ПС Бабушница број 205-7/17 од 08.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003760574 издата од ПС
Бабушница на име Миленковић Тамара, Модра стена, Бабушница.
	 01/009736/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-279 од 08.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006278004 издата од ПУ Сме
дерево на име Тузлак Петар, Смедерево, Смедерево.	 01/009737/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-412/2017 од
08.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006622021 издата од ПС Нови Београд на име Миленковић Вла
дан, Нови Београд, Нови Београд.	 01/009738/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-41/17СИВ од
08.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006691452 издата од ПС Нови Београд на име Јурић Драгана,
Нови Београд, Нови Београд.	 01/009739/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-410/17СИВ
од 08.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007900653 издата од ПС Нови Београд на име Кресоја Милка,
Нови Београд, Нови Београд.	 01/009740/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-409/17СИВ
од 08.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004184742 издата од ПС Нови Београд на име Радић Маријана,
Нови Београд, Нови Београд.	 01/009741/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-408/17СИВ
од 08.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004758541 издата од ПС Рума на име Владисављевић Алексан
дра, Нови Београд, Нови Београд.	 01/009742/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-407/17СИВ
од 07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004632907 издата од ПС Нови Београд на име Малбашић Нико
лина, Нови Београд, Нови Београд.	 01/009743/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-405/17СИВ
од 07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004404434 издата од ПС Чукарица на име Бранковић Љиљана,
Нови Београд, Нови Београд.	 01/009744/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-403/17СИВ
од 07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005201148 издата од ПС Раковица на име Пржуљ Јелена, Нови
Београд, Нови Београд.	 01/009745/17
Решењем ПС Барајево број 205.2-15/17-43 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008659265 издата од ПС Ба
рајево на име Анђелковић Сава, Арнајево, Барајево.	 01/009746/17
Решењем ПС Барајево број 205.2-15/17-41 од 02.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006388961 издата од ПС Ба
рајево на име Кнежевић Милош, Барајево, Барајево.	 01/009747/17
Решењем ПС Барајево број 205.2-15/17-42 од 04.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007950323 издата од
ПС Нови Београд на име Петковић Милица, Нови Београд, Нови
Београд.	 01/009748/17
Решењем ПС Бечеј број 205-44/2017 од 27.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007891796 издата од ПС
Бечеј на име ПАвловић Александар, Бачко Петрово село, Бачко
Петрово Село.	 01/009749/17
Решењем ПС Бечеј број 205-43/2017 од 23.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005795967 издата од ПС Бе
чеј на име Тот Тамаш, Бачко Петрово село, Бачко Петрово Село.
	 01/009750/17
Решењем ПС Бечеј број 205-45/2017 од 27.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005142237 издата од ПС Бе
чеј на име Каћански Миодраг, Бачко градиште, Бачко Градиште.
	 01/009751/17
Решењем ПС Бечеј број 205-46/2017 од 02.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003480818 издата од ПС
Бечеј на име Грујић Зорица, Бачко градиште, Бачко Градиште.
	 01/009752/17
Решењем ПС Бечеј број 205-47/2017 од 06.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004300213 издата од ПС Бе
чеј на име Утјешиновић Ненад, Бечеј, Бечеј.	 01/009753/17
Решењем ПС Брус број 205-4-7/2017 од 28.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008443496 издата од ПС
Брус на име Радојковић Александар, Брус, Брус.	 01/009754/17
Решењем ПС Брус број 205-4-8/2017 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008805639 издата од ПС
Брус на име Радисављевић Милица, Брус, Брус.	 01/009755/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-315 од 17.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003682017 издата од ПУ
Смедерево на име Малатестинић Вук, Смедерево, Смедерево.
	 01/009756/17
Решењем ПС Брус број 205-4-10/17 од 08.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006927774 издата од ПС
Брус на име Милетић Борис, Брус, Брус.	 01/009757/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-390 од 22.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005855199 издата од ПУ
Смедерево на име Благојевић Урош, Смедерево, Смедерево.
	 01/009758/17
Решењем ПС Брус број 205-4-9/17 од 07.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 009175942 издата од ПС
Брус на име Ђокић Вујица, Доњи Липовац, Брус.	 01/009759/17
Решењем ПС Кањижа број 205-52/18 од 20.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 002893055 издата од ПС
Кањижа на име Кишторма Гизела, Мале пијаце, Мале Пијаце.
	 01/009760/17
Решењем ПУ Сомбор број 205/17 од 02.03.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 003381684 издата од ПУ Сом
бор на име Маглић Зорица, Сомбор, Сомбор.	 01/009761/17
Решењем ПС Кањижа број 205-52/15 од 13.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007314429 издата од ПС Ка
њижа на име Мишколци Отилиа, Хоргош, Хоргош.	 01/009762/17
Решењем ПУ Сомбор број 205-77/17 од 02.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007874555 издата од ПУ
Сомбор на име Шимек Ана, Сомбор, Сомбор.	 01/009763/17
Решењем ПС Кањижа број 205-52/19 од 21.02.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 001980289 издата од ПС Кањижа
на име БАкши Ференц Салма, Кањижа, Кањижа.	 01/009764/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2-185/17 од 04.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004949310 издата од
ПС Савски венац на име Паунковић Радмила, Савски венац, Бео
град.	 01/009765/17
Решењем ПУ Сомбор број 205-80 од 03.03.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 004309508 издата од ПУ Сом
бор на име Чонка Јовица, Бездан, Сомбор.	 01/009766/17

5. V 2017. /
Решењем ПС Савски венац број 205.2-183/17 од 03.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005013676 издата од
ПС Савски венац на име Величковић Мирјана, Савски венац, Бе
оград.	 01/009767/17
Решењем ПУ Сомбор број 205-79 од 03.03.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 008027596 издата од ПУ Сом
бор на име Чонка Маја, Бездан, Сомбор.	 01/009768/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2-182/17 од 03.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003772448 издата од
ПС Савски венац на име Веселиновић Милица, Савски венац,
Београд.	 01/009769/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2-184/17 од 03.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007164293 издата од
ПС Савски венац на име Кратохвил Плавшић Мирјана, Савски
венац, Београд.	 01/009770/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2-175/17 од 02.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006864466 издата од
ПС Савски венац на име Марић Љубодраг, Савски венац, Бео
град.	 01/009771/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2-174/17 од 02.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006115334 издата од
ПС Савски венац на име Бошковић Даница, Савски венац, Бео
град.	 01/009772/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2-187/17 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005312772 издата од
ПС Нови Београд на име Неговановић Мирко, Нови Београд,
Нови Београд.	 01/009773/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2-181/17 од 03.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005698482 издата од
ПС Нови Београд на име Радуловић Слађана, Нови Београд, Но
ви Београд.	 01/009774/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2-186/17 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008754283 издата од
ПУ Београд на име Радошевић Предраг, Палилула, Београд.
	 01/009775/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2/178/2017 од
03.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006694385 издата од ПС Нови Београд на име Петровић Драги
ца, Звездара, Београд.	 01/009776/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2/180/2017 од
03.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005326601 издата од ПС Савски венац на име Јовановић Рајка,
Вождовац, Београд.	 01/009777/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2/179/2017 од
03.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006264559 издата од ПС Чукарица на име Милосављевић Пре
драг, Степојевац, Степојевац.	 01/009778/17
Решењем ПС Сурдулица број 205-408/17 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007081758 издата од
ПС Сурдулица на име Дестановић Мелдијана, Сурдулица, Сур
дулица.	 01/009779/17
Решењем ПС Сурдулица број 205-478/17 од 08.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004533930 издата
од ПС Сурдулица на име Милић Богдан, Сурдулица, Сурдулица.
	 01/009780/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/376 од 24.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008812567 издата од ПУ Нови
Сад на име Мартић Ђуро, Нови Сад, Нови Сад.	 01/009781/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/379 од 28.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004215399 издата од ПУ
Нови Сад на име Баста Раде, Нови Сад, Нови Сад.	 01/009782/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/378 од 28.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007675163 издата од ПУ Нови
Сад на име Џафче Рејхан, Нови Сад, Нови Сад.	 01/009783/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/377 од 28.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005467585 издата од ПУ Нови
Сад на име Арамбашић Никола, Нови Сад, Нови Сад.	 01/009784/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/366 од 24.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005026407 издата од ПУ Нови
Сад на име Стејић Драгана, Нови Сад, Нови Сад.	 01/009785/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/367 од 24.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 003331552 издата од ПУ Субо
тица на име Станчић Кристина, Нови Сад, Нови Сад.	 01/009786/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/369 од 24.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008374606 издата од ПУ Нови
Сад на име Перишић Љиљана, Нови Сад, Нови Сад.	 01/009787/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/371 од 24.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004448249 издата од ПУ
Нови Сад на име Јолић Јован, Нови Сад, Нови Сад.	 01/009788/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/372 од 24.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 003681533 издата од ПУ Нови
Сад на име Гајић Душан, Нови Сад, Нови Сад.	 01/009789/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/373 од 24.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007618918 издата од ПУ Нови
Сад на име Калози Даниела, Нови Сад, Нови Сад.	 01/009790/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/374 од 24.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007849196 издата од ПУ Нови
Сад на име Доловац Цвијета, Нови Сад, Нови Сад.	 01/009791/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/375 од 24.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008349121 издата од ПУ Нови
Сад на име Дроњак Жика, Нови Сад, Нови Сад.	 01/009792/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/370 од 24.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006199834 издата од ПУ
Нови Сад на име Вркатић Наташа, Сремска Каменица, Нови
Сад.	 01/009793/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/368 од 24.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003855674 издата од ПУ
Нови Сад на име Благојевић Јадранка, Ветерник, Нови Сад.
	 01/009794/17
Решењем ПС Земун број 205.2-220 од 28.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005806032 издата од ПС Зе
мун на име Јовичић Вељко, Земун, Београд.	 01/009795/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-495 од 08.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006815012 издата од ПС Зве
здара на име Васиљевић Драгана, Звездара, Београд.	 01/009796/17
Решењем ПС Земун број 205.2-219 од 28.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007139253 издата од ПС Зе
мун на име Мутић Дејан, Земун, Београд.	 01/009797/17
Решењем ПС Земун број 205.2-214 од 27.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007998920 издата од ПС
Вождовац на име Дражић Ненад, Земун, Београд.	 01/009798/17
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Решењем ПС Земун број 205.2-215 од 27.02.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 008604472 издата од ПС Земун
на име Благојевић Александар, Земун, Београд.	 01/009799/17
Решењем ПС Земун број 205.2-221 од 28.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008519211 издата од ПС Зе
мун на име Мусић Јована, Земун, Београд.	 01/009800/17
Решењем ПС Земун број 205.2-192 од 23.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006859270 издата од ПС Зе
мун на име Јањић Јелена, Земун, Београд.	 01/009801/17
Решењем ПС Земун број 205.2-207 од 24.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004580174 издата од ПС Зе
мун на име Сињери Момчило, Земун, Београд.	 01/009802/17
Решењем ПС Земун број 205.2-191 од 22.02.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 004342449 издата од ПС Нови
Београд на име Милекић Андреа, Земун, Београд.	 01/009803/17
Решењем ПС Земун број 205.2-208 од 24.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 003132220 издата од ПС Зе
мун на име Ђуричин Ииван, Земун, Београд.	 01/009804/17
Решењем ПС Земун број 205.2-202 од 24.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005650857 издата од ПУ Ја
година на име Петровић Катарина, Савски венац, Београд.
	 01/009805/17
Решењем ПС Земун број 205.2-204 од 24.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005232902 издата од ПС Зе
мун на име Продановић Петар, Земун, Београд.	 01/009806/17
Решењем ПС Земун број 205.2-203 од 24.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008175489 издата од ПС Зе
мун на име Новокомет Мирјана, Земун, Београд.	 01/009807/17
Решењем ПС Земун број 205.2-210 од 25.02.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 00434126 издата од ПС Нови Бе
оград на име радаковић Владимир, Земун, Београд.	 01/009808/17
Решењем ПС Земун број 205.2-211 од 25.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 0080442074 издата од ПС
Земун на име Миљковић Душица, Земун, Београд.	 01/009809/17
Решењем ПС Земун број 205.2-2/212 од 25.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006148641 издата од ПС
Земун на име Мариновић Иван, Земун, Београд.	 01/009810/17
Решењем ПС Земун број 205.2-209 од 25.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006271574 издата од ПС Но
ви Београд на име Емини Бидаим, Земун, Београд.	 01/009811/17
Решењем ПС Земун број 205-213 од 26.02.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 0056360325 издата од ПС Зе
мун на име Јанежић Јожефа, Земун, Београд.	 01/009812/17
Решењем ПС Земун број 205.2-226 од 01.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 0033989968 издата од ПС
Нови Београд на име Анђелковић Анђелија, Земун, Београд.
	 01/009813/17
Решењем ПС Земун број 205.2-225 од 01.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005910338 издата од ПУ
Ваљево на име Мијатовић Игор, Земун, Београд.	 01/009814/17
Решењем ПС Земун број 205.2-224 од 01.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005069624 издата од ПС Зе
мун на име Брајић Мирјана, Земун, Београд.	 01/009815/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-196/17 од 14.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007352315 издата од
ПС Стари град на име Вујаковић Ана, Палилула, Београд.
	 01/009816/17
Решењем ПС Земун број 205.2-223 од 01.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008192872 издата од ПС Зе
мун на име Мартиновић Катарина, Нови Београд, Београд.
	 01/009817/17
Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5/144 од 09.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008942903 издата од
ПУ Зрењанин на име Раду Љубомир, Зрењанин, Зрењанин.
	 01/009818/17
Решењем ПУ Сомбор број 205-86/17 од 09.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008299254 издата од ПУ Сом
бор на име Шолајић Вукосава, Сомбор, Сомбор.	 01/009819/17
Решењем ПС Земун број 205.2-222 од 01.03.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 004343203 издата од ПУ Бео
град на име Милановић Владимир, Земун, Београд.	 01/009820/17
Решењем ПС Медвеђа број 205-8613/16 од 22.12.2016. прогла
шава се неважећим лична карта број 003451818 издата од ПС Ме
двеђа на име Павловић Благоје, Гургутово, Медвеђа.	 01/009821/17
Решењем ПС Нови Кнежевац број 15-205-46-14 од
03.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003034579 издата од ПС Нови Кнежевац на име Димовић Нико
ла, Банатско Аранђелово, Банатско Аранђелово.	 01/009822/17
Решењем ПС Земун број 205.2-227 од 01.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 003033069 издата од ПС
Вождовац на име Миклош Дамир, Земун, Београд.	 01/009823/17
Решењем ПС Земун број 205.2-218 од 27.02.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 007997320 издата од ПС Рако
вица на име Мирјанић Љубица, Раковица, Београд.	 01/009824/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-73/17БК од
07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004393939 издата од ПС Нови Београд на име Николић Илија,
Нови Београд, Београд.	 01/009825/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-74/17БК од
07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004012665 издата од ПС Нови Београд на име Хорват Татјана,
Нови Београд, Београд.	 01/009826/17
Решењем ПС Житиште број 205-4-10/17 од 08.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006435154 издата од ПС
Житиште на име Вукашиновић Станко, Хетин, Хетин.	 01/009827/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-76/17БК од
07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006401598 издата од ПС Нови Београд на име Андрејић Драги
ца, Нови Београд, Београд.	 01/009828/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-77/17БК од
07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005438580 издата од ПС Нови Београд на име Турунташ Анђа,
Нови Београд, Београд.	 01/009829/17
Решењем ПС Аранђеловац број 205-22918/17 од
07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003750611 издата од ПС Аранђеловац на име Рафаиловић Мари
јана, Вукосавци, Аранђеловац.	 01/009830/17
Решењем ПС Гаџин хан број 4/17 од 07.03.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 008008852 издата од ПС Гаџин хан
на име Цветковић Горан, Виландрица, Гаџин Хан.	 01/009831/17
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Решењем ПС Гаџин хан број 3 од 06.03.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 006997509 издата од ПС Гаџин
хан на име Динић Сузана, Гаџин Хан, Гаџин Хан.	 01/009832/17
Решењем ПС Уб број 205-6-21 од 08.03.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 008639981 издата од ПС Уб на
име Живковић Милован, Гвозденовић, Уб.	 01/009833/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-56/17 од 03.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007165380 издата од
ПС Нови Београд на име Драшковић Муневра, Нови Београд,
Београд.	 01/009834/17
Решењем ПС Петровац број 205-772/17 од 08.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006453758 издата од ПС
Петровац на име Стојкић Лалица, Стамница, Петровац на Млави.
	 01/009835/17
Решењем ПС Ириг број 205.1-982/17 од 09.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008929599 издата од ПС
Ириг на име Керестеш Марија, Шатринци, Ириг.	 01/009836/17
Решењем ПС Србобран број 09-205-2/1-14 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 001405986 издата од
ПС Србобран на име Остојић Немања, Србобран, Србобран.
	 01/009837/17
Решењем ПУ Ниш број 291/017 од 02.03.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 004372699 издата од ПУ Ниш на
име Милојковић Ема, Ниш, Ниш.	 01/009838/17
Решењем ПС Свилајнац број 205-22515/17 од 03.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005789633 издата од
ПС Свилајнац на име МАрковић Ђурђица, Свилајнац, Свилај
нац.	 01/009839/17
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-75 од 08.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 00626375 издата од ПС Лаза
ревац на име Ранковић Раденка, Зеоке, Лазаревац.	 01/009840/17
Решењем ПУ Ниш број 78/017 од 23.01.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 007135354 издата од ПУ Ниш на
име Зарев Љубен, Ниш, Ниш.	 01/009841/17
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-74 од 07.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003029503 издата од ПС
Лазаревац на име Цветковић Миланка, Рудовци, Лазаревац.
	 01/009842/17
Решењем ПС Владичин Хан број 205-13/2017 од
03.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004279284 издата од ПС Владичин Хан на име Стојиљковић
Славко, Владичин Хан, Владичин Хан.	 01/009843/17
Решењем ПУ Ниш број 286 од 02.03.2017. проглашава се
неважећим лична карта број 008862964 издата од ПУ Ниш на
име Шмигић Гордана, Ниш, Ниш.	 01/009844/17
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-74 од 08.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 0073147658 издата од
ПС Лазаревац на име Покрајчевић Љубица, Петка, Лазаревац.
	 01/009845/17
Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-59/17 од 02.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004178614 издата од
ПС Стара Пазова на име Мраовић Весна, Голубинци, Голубинци.
	 01/009846/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-311/2011 од 08.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004181078 издата од ПС
Чукарица на име Савић Наташа, Чукарица, Београд.	 01/009847/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2-195/17 од 09.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009241119 издата од
ПС Савски венац на име Бисенић Љубиша, Савски венац, Бео
град.	 01/009848/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2-197/17 од 09.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004517881 издата од
ПС Савски венац на име Павловић Виолета, Звездара, Београд.
	 01/009849/17
Решењем ПУ Ниш број 247/017 од 28.02.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 005426573 издата од ПУ Ниш на
име Вучић-Љубисављевић Маја, Ниш, Ниш.	 01/009850/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-286/2017 од 03.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007593323 издата од
ПС Чукарица на име Скочајић Милица, Сремчица, Београд.
	 01/009851/17
Решењем ПУ Ниш број 196/017 од 20.02.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 008427418 издата од ПУ Ниш на
име Перовић Лазар, Ниш, Ниш.	 01/009852/17
Решењем ПУ Ниш број 203 од 20.02.2017. проглашава се
неважећим лична карта број 006095128 издата од ПУ Ниш на
име Шћекић Миљана, Ниш, Ниш.	 01/009853/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-294/2017 од 13.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004816677 издата од
ПС Чукарица на име Стаменковић Мирко, Чукарица, Београд.
	 01/009854/17
Решењем ПУ Ниш број 20/017 од 10.01.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 005982691 издата од ПУ Ниш на
име Живковић Анђела, Ниш, Ниш.	 01/009855/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-33/2017 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005098649 издата од ПС
Чукарица на име сајић Ивана, Нови Београд, Београд.	 01/009856/17
Решењем ПУ Ниш број 158/017 од 09.02.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 004313331 издата од ПУ Ниш на
име Младеновић Дамир, Ниш, Ниш.	 01/009857/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-302/2017 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004831858 издата од
ПС Чукарица на име Петровић Милорад, Чукарица, Београд.
	 01/009858/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-300/2017 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008167078 издата од
ПС Чукарица на име Вељовић Милица, Чукарица, Београд.
	 01/009859/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-290/17 од 03.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005618344 издата од
ПС Чукарица на име Куртеши Рефик, Чукарица, Београд.
	 01/009860/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-293/17 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004888507 издата од
ПС Чукарица на име Ковачевић МИлен, Чукарица, Београд.
	 01/009861/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-297/2017 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005690674 издата од ПС
Чукарица на име Крстић Иван, Чукарица, Београд.	 01/009862/17
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Решењем ПС Чукарица број 205.2-295/2017 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003589282 издата од
ПС Чукарица на име Ранковић Александар, Чукарица, Београд.
	 01/009863/17
Решењем ПС Бач број 205-6-10/2017 од 08.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008863440 издата од ПС
Бач на име Вукмир Дара, Бач, Бач.	 01/009864/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-298/2017 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007590516 издата од ПС
Чукарица на име Игњатовић Саво, Чукарица, Београд.	 01/009865/17
Решењем ПУ Јагодина број 205-22592/17 од 04.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003921671 издата
од ПУ Јагодина на име Милојевић Данијел, Вољавче, Јагодина.
	 01/009866/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-301/2017 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006048680 издата од
ПС Стари град на име Табаковић Јована, Велика Моштаница,
Београд.	 01/009867/17
Решењем ПУ Јагодина број 205-24122/17 од 08.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008238301 издата
од ПУ Јагодина на име Стојановић Ружица, Ракитово, Јагодина.
	 01/009868/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-251/2017 од 25.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003566847 издата од ПС
Чукарица на име Савић Милица, Чукарица, Београд.	 01/009869/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-296/2017 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006566649 издата од
ПС Чукарица на име Станковић Јелена, Чукарица, Београд.
	 01/009870/17
Решењем ПС Обреновац број 205.2-88/2017 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003684225 издата од
ПС Обреновац на име Драгојловић Немања, Забрежје, Београд.
	 01/009871/17
Решењем ПС Ћуприја број 205-204/17 од 11.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008577201 издата од ПС
Ћуприја на име Накић Младен, Ћуприја, Ћуприја.	 01/009872/17
Решењем ПС Обреновац број 205.2-92/17 од 07.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005804000 издата од
ПС Обреновац на име Ранковић Саша, Обреновац, Обреновац.
	 01/009873/17
Решењем ПС Ћуприја број 205-273/17 од 14.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004329647 издата од ПС
Ћуприја на име Јевтић Стана, Ћуприја, Ћуприја.	 01/009874/17
Решењем ПС Обреновац број 205.2-91/2017 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008869392 издата од
ПС Обреновац на име Тунић Обрад, Обреновац, Обреновац.
	 01/009875/17
Решењем ПС Ћуприја број 205-272/17 од 14.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007723489 издата од ПС
Ћуприја на име Павковић Вељко, Ћуприја, Ћуприја.	 01/009876/17
Решењем ПС Ћуприја број 205-331/17 од 23.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008576989 издата од ПС
Ћуприја на име Спасић Јасмина, Ћуприја, Ћуприја.	 01/009877/17
Решењем ПС Обреновац број 205.2-90/2017 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004550457 издата од
ПС Обреновац на име Ашковић Љубица, Трстеница, Обреновац.
	 01/009878/17
Решењем ПУ Ваљево број 205-22802/17 од 06.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004620452 издата од ПУ Ваље
во на име Арсеновић Гордана, Попучке, Попучке.	 01/009879/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-372/17СИВ
од 02.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008800421 издата од ПС Нови Београд на име Јовановић светла
на, Нови Београд, Београд.	 01/009880/17
Решењем ПУ Ниш број 160/017 од 09.02.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 005115999 издата од ПУ Ниш на
име Колић Сандра, Ниш, Ниш.	 01/009881/17
Решењем ПУ Ниш број 161/017 од 09.02.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 003914439 издата од ПУ Ниш на
име Ђорђевић Љубодраг, Ниш, Ниш.	 01/009882/17
Решењем ПУ Ваљево број 205-22825/17 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003674344 издата од ПУ
Ваљево на име Малетић Милош, Попучке, Попучке.	 01/009883/17
Решењем ПУ Ваљево број 205-22327/17 од 03.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008083887 издата од ПУ
Ваљево на име Јовановић Живан, Драчић, Драчић.	 01/009884/17
Решењем ПУ Ваљево број 005-22815/17 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005439060 издата од ПУ
Ваљево на име Јелењсијевић Радиша, Пауне, Ваљево.	 01/009885/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-362/2017 од
02.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006492087 издата од ПС Нови Београд на име Ђукић Урош, Но
ви Београд, Београд.	 01/009886/17
Решењем ПУ Ваљево број 205-21782/17 од 02.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003916290 издата од ПУ
Ваљево на име Станковић Предраг, Дупљај, Ваљево.	 01/009887/17
Решењем ПУ Ниш број 111/017 од 30.01.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 007241759 издата од ПУ Ниш на
име Ђуровић Марија, Ниш, Ниш.	 01/009888/17
Решењем ПУ Ваљево број 205-22777/17 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004638025 издата од ПУ
Ваљево на име Андрић Владан, Ваљево, Ваљево.	 01/009889/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-371/2017 од
02.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007633608 издата од ПС Нови Београд на име Костић Верица,
Нови Београд, Београд.	 01/009890/17
Решењем ПС Бојник број 205-22898/17 од 06.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 00467912 издата од ПС Бојник
на име Алиловић Андријана, Лапотинце, Бојник.	 01/009891/17
Решењем ПУ Ниш број 117/017 од 31.01.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 003984591 издата од ПУ Ниш на
име Вучковић Оливера, Ниш, Ниш.	 01/009892/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-370/2017 од
02.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
0081744204 издата од ПС Савски венац на име Маричић Натали
ја, Нови Београд, Београд.	 01/009893/17
Решењем ПС Бојник број 205-23226/17 од 06.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 003710556 издата од ПС Бој
ник на име Ивковић Данило, Придворица, Бојник.	 01/009894/17

Решењем ПУ Ниш број 101/017 од 27.01.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 008505386 издата од ПУ Ниш на
име Дашић Данијела, Ниш, Ниш.	 01/009895/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-368/2017 од
02.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003804679 издата од ПС Нови Београд на име Лазић Миланка,
Нови Београд, Београд.	 01/009896/17
Решењем ПУ Ниш број 101/017 од 27.01.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 004371219 издата од ПУ Ниш на
име Пешић Сандра, Ниш, Ниш.	 01/009897/17
Решењем ПУ Кикинда број 05-205-7-57 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005193225 издата од ПУ
Кикинда на име Бачић Андреј, Кикинда, Кикинда.	 01/009898/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-369/17СИВ
од 02.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004329763 издата од ПС Нови Београд на име Цикота Станоје
вић Јелена, Нови Београд, Београд.	 01/009899/17
Решењем ПУ Кикинда број 05-205-7-38 од 09.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006130175 издата од ПУ
Кикинда на име Денис Игњат, Башаид, Башаид.	 01/009900/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-367/17СИВ
од 02.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004706602 издата од ПС Нови Београд на име Милутиновић
Владимир, Нови Београд, Београд.	 01/009901/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-365/17СИВ
од 02.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004324608 издата од ПС Вождовац на име Петров Јелена, Нови
Београд, Београд.	 01/009902/17
Решењем ПС Нова Варош број 04-205-15/2017 од
09.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003222067 издата од ПС Нова Варош на име Мандић Дијана,
Поточило, Нова Варош.	 01/009903/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-366/17СИВ
од 02.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007099749 издата од ПС Нови Београд на име Костић Селена,
Нови Београд, Београд.	 01/009904/17
Решењем ПС Нова Варош број 04-205-14/2017 од
06.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008796068 издата од ПС Нова Варош на име Петрићевић Мари
јана, Петловац, Нова Варош.	 01/009905/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-364/17СИВ
од 02.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005213885 издата од ПС Нови Београд на име Савић Јован, Нови
Београд, Београд.	 01/009906/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-285/2017 од 02.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004130027 издата од ПС
Чукарица на име Николић Живко, Рушањ, Рушањ.	 01/009907/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-361/17СИВ
од 02.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006882963 издата од ПС Нови Београд на име Бегуш Милица,
Земун, Београд.	 01/009908/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-363/17СИВ
од 02.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006929137 издата од ПС Нови Београд на име Бадњар радмила,
Нови Београд, Београд.	 01/009909/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-273/17 од 01.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004858138 издата од
ПС Чукарица на име Ђунисијевић Марина, Сремчица, Сремчица.
	 01/009910/17
Решењем ПУ Ниш број 97/017 од 26.01.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 008397452 издата од ПУ Ниш на
име Миљковић Нађа, Ниш, Ниш.	 01/009911/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-69/17 од 01.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003588364 издата од
ПС Врачар на име Николић Никола, Нови Београд, Београд.
	 01/009912/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-277/17 од 01.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007500012 издата од ПС
Чукарица на име Ћук Никола, Чукарица, Београд.	 01/009913/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-275/17 од 01.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006328847 издата од
ПС Чукарица на име Татић Јаневски Сања, Чукарица, Београд.
	 01/009914/17
Решењем ПС Чукарица број 205.276 од 01.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003724003 издата од ПС
Чукарица на име Токмаџић Данијела, Чукарица, Београд.
	 01/009915/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-271/2017 од 01.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006528661 издата од ПС
Чукарица на име Бркић Марко, Чукарица, Београд.	 01/009916/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-282/2017 од 02.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007047905 издата од
ПС Чукарица на име Стојковић Милорад, Чукарица, Београд.
	 01/009917/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-281/2017 од 02.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009032452 издата од
ПС Савски венац на име Ђорђевић Драгана, Чукарица, Београд.
	 01/009918/17
Решењем ПС Гроцка број 205-257/16 од 18.11.2016. про
глашава се неважећим лична карта број 000113932 издата од ПУ
Београд на име Ђорђевић Наталија, Болеч, Гроцка.
	 01/009919/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-269/2017 од 01.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007842648 издата од ПС
Чукарица на име Томашев милош, Чукарица, Београд.	 01/009920/17
Решењем ПС Гроцка број 205-36-17 од 23.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007656625 издата од ПС
Гроцка на име Петровић Звонко, Бегаљица, Гроцка.	 01/009921/17
Решењем ПУ Ниш број 96/017 од 26.01.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 006852498 издата од ПУ Ниш на
име Николић Биљана, Ниш, Ниш.	 01/009922/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-265/2017 од 28.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 0051098193 издата
од ПС Чукарица на име Аљити Селим, Чукарица, Београд.
	 01/009923/17
Решењем ПС Гроцка број 205-37-2017 од 23.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003368398 издата од ПС
Гроцка на име Илић јелена, Калуђерица, Гроцка.	 01/009924/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-280/2017 од 02.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004003729 издата од
ПС Чукарица на име Малићевић Емран, Чукарица, Београд.
	 01/009925/17
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Решењем ПС Чукарица број 205.2-278/2017 од 01.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006808622 издата од
ПС Чукарица на име Богавац Слободанка, Чукарица, Београд.
	 01/009926/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-274/2017 од 01.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003113520 издата од
ПС Раковица на име Мишељић Јованка, Чукарица, Београд.
	 01/009927/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-279/17 од 02.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006867156 издата од ПС
Чукарица на име Лалић Невенка, Чукарица, Београд.	 01/009928/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-272/17 од 01.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006594639 издата од
ПС Чукарица на име Огњановић Владимир, Чукарица, Београд.
	 01/009929/17
Решењем ПС Гроцка број 205-38/17 од 24.02.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 006662060 издата од ПС Гроцка
на име Филиповић Чедомир, Калуђерица, Гроцка.	 01/009930/17
Решењем ПС Гроцка број 205-39-17 од 24.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007828431 издата од ПС
Гроцка на име Колувија Ненад, Калуђерица, Гроцка.	 01/009931/17
Решењем ПУ Ниш број 197/017 од 20.02.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 006043587 издата од ПУ Ниш на
име Ђорђевић Соња, Паси Пољана, Ниш.	 01/009932/17
Решењем ПС Гроцка број 205-40-17 од 27.02.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 004669179 издата од ПС Гроцка
на име Витошевић Лола, Ораховац, Ораховац.	 01/009933/17
Решењем ПС Гроцка број 205-41-17 од 28.02.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 008962395 издата од ПС Гроцка
на име Петковић Драгољуб, Калуђерица, Гроцка.	 01/009934/17
Решењем ПУ Ниш број 80/017 од 24.01.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 003483551 издата од ПУ Ниш на
име Шљивић Милош, Ниш, Ниш.	 01/009935/17
Решењем ПС Гроцка број 205-42/17 од 28.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005541883 издата од ПС
Гроцка на име Ћујић Јелена, Винча, Гроцка.	 01/009936/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-75/17ВК од
07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006896244 издата од ПС Нови Београд на име Игњатовић Сто
јан, Нови Београд, Нови Београд.	 01/009937/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-68/17ВК од
01.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007962133 издата од ПС Нови Београд на име Малчић Милка,
Нови Београд, Нови Београд.	 01/009938/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-68/17БК од
02.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006575690 издата од ПС Земун на име Латиновић Владо, Земун,
Земун.	 01/009939/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-356/17 од
01.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007604297 издата од ПС Нови Београд на име Стојановић Нада,
Нови Београд, Нови Београд.	 01/009940/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-345/17 од
28.02.2017. проглашава се неважећим лична карта број
002979125 издата од ПС Нови Београд на име Стефановић Не
бојша, Нови Београд, Нови Београд.	 01/009941/17
Решењем ПС Гроцка број 205-43-17 од 02.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 00636425 издата од ПС
Гроцка на име Бајчетић Бојан, Калуђерица, Гроцка.	 01/009942/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-360/17 од
01.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003721012 издата од ПС Палилула на име Михајловић Наташа,
Нови Београд, Нови Београд.	 01/009943/17
Решењем ПС Гроцка број 205.2-17/17 од 27.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008397625 издата од ПС
Звездара на име Лазовић Бранка, Винча, Гроцка.	 01/009944/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-373/17 од
02.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007601139 издата од ПС Нови Београд на име Димитријевић Ду
шица, Нови Београд, Нови Београд.	 01/009945/17
Решењем ПС Земун број 205.2-157 од 14.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 003285688 издата од ПС
Палилула на име Перић Лазар, Врачар, Београд.	 01/009946/17
Решењем ПС Нови Беог рад број 205.2-401/2017 од
07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008697898 издата од ПС Нови Београд на име Ђукић Драгана,
Нови Београд, Нови Београд.	 01/009947/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-402/2017 од
07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004433278 издата од ПС Нови Београд на име Николић Драго
мир, Нови Београд, Нови Београд.	 01/009948/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-406/2017 од
07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003078598 издата од ПС Сјеница на име Красић Катарина, Нови
Београд, Нови Београд.	 01/009949/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-399/2017 од
07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007552102 издата од ПС Нови Београд на име Пилиповић Лука,
Нови Београд, Нови Београд.	 01/009950/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-404/17СИВ
од 07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005923595 издата од ПС Нови Београд на име Петровић Светла
на, Нови Београд, Нови Београд.	 01/009951/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-398/17СИВ
од 07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006546860 издата од ПС Нови Београд на име Весковић Бојана,
Земун, Земун.	 01/009952/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-400/17СИВ
од 07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005303917 издата од ПС Нови Београд на име Јанковић Јулијана,
Нови Београд, Нови Београд.	 01/009953/17
Решењем ПС Земун број 205.2-160/17 од 15.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007912608 издата од ПУ Су
ботица на име Краснићи Нафије, Земун, Београд.	 01/009954/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-374/17СИВ
од 02.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
002965675 издата од ПУ Ужице на име Јањић Ивко, Нови Бео
град, Нови Београд.	 01/009955/17
Решењем ПС Земун број 205.2-37/17-В од 12.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004601991 издата од ПС Стара
Пазова на име Стаменковић Ана, Земун, Београд.	 01/009956/17
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Решењем ПС Земун број 205.2-152 од 13.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007557650 издата од ПС Зе
мун на име Вучковић Александар, Земун, Београд.	 01/009957/17
Решењем ПС Земун број 205-33/17-Б од 09.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007947767 издата од ПС
Земун на име радић Слађана, Земун, Београд.	 01/009958/17
Решењем ПС Земун број 205.2-32/17-Б од 09.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 002946475 издата од ПС
Земун на име Ђорђевић Милисав, Земун, Београд.	 01/009959/17
Решењем ПС Земун број 205.2-34/17-Б од 09.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004353112 издата од ПС
Земун на име Тмушић Горица, Земун, Београд.	 01/009960/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2-167/17 од 28.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004813026 издата од
ПС Савски венац на име Спасојевић Живан, Вождовац, Београд.
	 01/009961/17
Решењем ПУ Ниш број 85/017 од 24.01.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 003602486 издата од ПУ Ниш на
име Здравковић Милош, Ниш, Ниш.	 01/009962/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2-168/17 од 28.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007178926 издата од
ПС Вождовац на име Ковачевић Љиљана, Вождовац, Београд.
	 01/009963/17
Решењем ПУ Ниш број 83/017 од 24.01.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 006930267 издата од ПУ Ниш на
име Бунић Бобан, Ниш, Ниш.	 01/009964/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2-137/17 од 13.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006836528 издата од
ПС Палилула на име Костанић Радојка, Чукарицца, Београд.
	 01/009965/17
Решењем ПУ Ниш број 79 од 23.01.2017. проглашава се не
важећим лична карта број 006664764 издата од ПУ Ниш на име
Стојановић Ивана, Ниш, Ниш.	 01/009966/17
Решењем ПС Земун број 205.2-36/17-Б од 10.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004326186 издата од ПС
Земун на име Докл Јосип, Земун, Београд.	 01/009967/17
Решењем ПУ Ниш број 81/017 од 24.01.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 004728176 издата од ПУ Ниш на
име Ђорђевић Јован, Ниш, Ниш.	 01/009968/17
Решењем ПС Земун број 205.2-35/17Б од 10.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007489864 издата од ПС
Земун на име Веселчић Ђорђе, Земун, Београд.	 01/009969/17
Решењем ПУ Ниш број 77/017 од 23.01.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 003414450 издата од ПУ Ниш на
име Спасић Хелена, Ниш, Ниш.	 01/009970/17
Решењем ПС Земун број 205.2-38/17-Б од 13.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007375536 издата од ПС
Земун на име Катић Миле, Земун, Београд.	 01/009971/17
Решењем ПС Земун број 205.2-39/17-Б од 13.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003981260 издата од ПС
Земун на име Пелевић марија, Земун, Београд.	 01/009972/17
Решењем ПС Земун број 205.2-161/17 од 15.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008642511 издата од ПС
Земун на име Јовановић Урош, Земун, Београд.	 01/009973/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-285/17 од 03.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005895115 издата од
ПС Стари град на име Ковачевић Слађана, Палилула, Београд.
	 01/009974/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-293/17 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007297778 издата од
ПС Стари град на име Бабић Симеон, Стари град, Београд.
	 01/009975/17
Решењем ПУ Ниш број 72/017 од 20.01.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 006123587 издата од ПУ Ниш на
име Игњатовић Игор, Ниш, Ниш.	 01/009976/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-292/17 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005280434 издата од
ПС Врачар на име Петровић Богдан, Стари град, Београд.
	 01/009977/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-282/17 од 03.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006778870 издата од
ПС Стари град на име Вукчевић Љубица, Стари град, Београд.
	 01/009978/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-286/17 од 03.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007700033 издата од
ПУ Београд на име Јанковић Гордана, Стари град, Београд.
	 01/009979/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-288/17 од 04.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006491899 издата од
ПС Стари град на име Чумић Марко, Стари град, Београд.
	 01/009980/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-289/17 од 04.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005648146 издата од
ПС Стари град на име Митић Љиљана, Стари град, Београд.
	 01/009981/17
Решењем ПС Земун број 205.2-158 од 14.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004330071 издата од ПС Зе
мун на име Пеурача Мира, Земун, Београд.	 01/009982/17
Решењем ПУ Ниш број 65 од 20.01.2017. проглашава се не
важећим лична карта број 006592264 издата од ПУ Ниш на име
Лукјановић Јасмина, Ниш, Ниш.	 01/009983/17
Решењем ПУ Ниш број 71/017 од 20.01.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 006801641 издата од ПУ Ниш на
име Стојилковић Јасмина, Ниш, Ниш.	 01/009984/17
Решењем ПУ Ниш број 84/017 од 24.01.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 007388979 издата од ПУ Ниш на
име Божиловић Стефан, Ниш, Ниш.	 01/009985/17
Решењем ПУ Ниш број 103/017 од 27.01.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 003749805 издата од ПУ Ниш на
име Коцић Дргољућ, Ниш, Ниш.	 01/009986/17
Решењем ПС Земун број 205.2-156 од 14.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006201253 издата од ПС Зе
мун на име Бојановић Слађана, Земун, Београд.	 01/009987/17
Решењем ПС Земун број 205.2-143/17 од 10.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008922702 издата од ПС
Земун на име Недељковић Станић Снежана, Земун, Београд.
	 01/009988/17
Решењем ПС Земун број 205.2-136 од 09.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 0005471989 издата од ПС
Земун на име Сарић Весна, Нови Београд, Београд.	 01/009989/17
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Решењем ПС Земун број 205.2-137 од 09.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 00805781 издата од ПС
Гроцка на име Танасковић Миљурко, Калуђерица, Гроцка.
	 01/009990/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-278/17 од 03.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008061766 издата од
ПС Звездара на име Паунић Костић Југослава, Стари град, Бео
град.	 01/009991/17
Решењем ПС Земун број 205.2-131/17 од 09.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003003958 издата од ПС
Земун на име Јовановић Нада, Земун, Гроцка.	 01/009992/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-281/17 од 03.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005236504 издата од
ПС Стари град на име Симић Драга, Стари град, Београд.
	 01/009993/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-271/17 од 02.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003683822 издата од
ПС Стари град на име Обрадовић Ивана, Стари град, Београд.
	 01/009994/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-287/17 од 03.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004386475 издата од
ПС Стари град на име Арсеновић Милан, Стари град, Београд.
	 01/009995/17
Решењем ПС Земун број 205.2-132 од 09.02.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 007421207 издата од ПС Земун
на име Радисављевић Бранислав, Земун, Гроцка.	 01/009996/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-296/17 од 07.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006689758 издата од
ПС Савски венац на име Пантић Филип, Стари град, Београд.
	 01/009997/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-225/17 од 21.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007412357 издата од
ПС Стари град на име Голубовић Лара, Вождовац, Београд.
	 01/009998/17
Решењем ПС Земун број 205.2-138 од 09.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007692574 издата од ПС
Стари град на име Живковић Михајло, Савски Венац, Београд.
	 01/009999/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-277/17 од 03.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004065919 издата од ПС
Стари град на име Брановић Ката, Звездара, Београд.	 01/010000/17
Решењем ПС Земун број 205.2-134 од 09.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004135519 издата од ПС Зе
мун на име Лаличић Нада, Земун, Београд.	 01/010001/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-275/17 од 02.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004399472 издата од
ПС Стари град на име Стевановић Јелица, Палилула, Београд.
	 01/010002/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-276/17 од 03.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003665056 издата од ПС
Нови Београд на име Пантовић Вера, Земун, Земун.	 01/010003/17
Решењем ПС Земун број 205.2-146 од 10.02.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 009074866 издата од ПС Земун
на име Јеличић Александра, Палилула, Београд.	 01/010004/17
Решењем ПС Земун број 205.2-162/17 од 16.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005278939 издата од ПС
Земун на име Јусовић Мирзет, Земун, Београд.	 01/010005/17
Решењем ПС Земун број 205.2-171 од 17.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 003072849 издата од ПС Зе
мун на име Нешић Тихомир, Земун, Београд.	 01/010006/17
Решењем ПС Земун број 205.2-172/17 од 19.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005958710 издата од ПС
Земун на име радичевић Никола, Земун, Београд.	 01/010007/17
Решењем ПС Земун број 205.2-169 од 18.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005599427 издата од ПС
Нови Београд на име Младеновић гаврило, Земун, Београд.
	 01/010008/17
Решењем ПС Земун број 205.2-168 од 17.02.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 004337436 издата од ПС Звезда
ра на име Ковачевић Мијат, Вождовац, Београд.	 01/010009/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-252/17 од 02.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006545657 издата од ПС
Врачар на име Стојковић Тања, Звездара, Београд.	 01/010010/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-249/17 од 02.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005848665 издата од ПС Вра
чар на име Младеновић Недељко, Звездара, Београд.	 01/010011/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-246/17 од 02.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005732068 издата од ПС Вра
чар на име Јовановић Александра, Звездара, Београд.	 01/010012/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-235/17 од 28.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008930575 издата од ПС
Врачар на име Лазић Александар, Звездара, Београд.	 01/010013/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-274/17 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005508124 издата од ПС
Врачар на име Костић Слободан, Звездара, Београд.	 01/010014/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-260/17 од 03.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006520771 издата од ПС Ста
ри град на име Јеричевић Бранка, Звездара, Београд.	 01/010015/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-261/17 од 04.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003328115 издата од ПС
Врачар на име Вукотић Мирјана, Звездара, Београд.	 01/010016/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-283/17 од 07.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009182351 издата од ПС
Врачар на име Јевтић Видослав, Звездара, Београд.	 01/010017/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-278/17 од 07.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008683380 издата од ПС Вра
чар на име Урошевић Мирјана, Звездара, Београд.	 01/010018/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-257/17 од 03.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006568793 издата од ПС Вра
чар на име Филиповић Ивана, Вождовац, Београд.	 01/010019/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-279/17 од 07.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008530706 издата од ПС
Врачар на име Паунић Радојка, Вождовац, Београд.	 01/010020/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-251/17 од 02.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003779024 издата од ПС
Нови Београд на име Адамовић Сања, Нови Београд, Нови Бео
град.	 01/010021/17
Решењем ПУ Лесковац број 205-26466/17 од 15.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007081323 издата од ПУ Ле
сковац на име Ђорђевић Сунчица, Власе, Лесковац.	 01/010022/17
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Решењем ПС Врачар број 205.2-245/17 од 02.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006759542 издата од ПС
Нови Београд на име Ђикановић Гордана, Нови Београд, Нови
Београд.	 01/010023/17
Решењем ПС Земун број 205.2-170 од 18.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 003155837 издата од ПС
Чукарица на име Шћекић Вера, Пећ, Пећ.	 01/010024/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-264/17 од 06.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006612339 издата од ПС Вра
чар на име Аџић Ненад, Нови Београд, Нови Београд.	 01/010025/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-250/17 од 02.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006902104 издата од ПС Вра
чар на име Поповић Раденко, Стари град, Београд.	 01/010026/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-236 од 28.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005102489 издата од ПС Вра
чар на име Цветковић Марта, Стари град, Београд.	 01/010027/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-244/17 од 02.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006783156 издата од ПС Вра
чар на име Обрадиновић Божидар, Палилула, Београд.	 01/010028/17
Решењем ПС Земун број 205.2-163/17 од 17.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008120242 издата од ПС
Земун на име Панић Мирела, Земун, Београд.	 01/010029/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-277/17 од 07.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005923901 издата од ПС
Врачар на име Поповић Вук, Палилула, Београд.	 01/010030/17
Решењем ПС Земун број 205.2-167 од 17.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008505024 издата од ПС Зе
мун на име Пантић Вишња, Земун, Београд.	 01/010031/17
Решењем ПС Земун број 205.2-41/17-В од 14.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007338900 издата од ПС
Земун на име Оливерић Марија, Земун, Београд.	 01/010032/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-259/17 од 03.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 003190544 издата од ПС Пали
лула на име Белић Милица, Сремчица, Сремчица.	 01/010033/17
Решењем ПС Земун број 205.2-40/17 од 14.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008509042 издата од ПС
Земун на име Јовандић Видосава, Земун, Београд.	 01/010034/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-253/17 од 03.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006139494 издата од ПС
Врачар на име Вуковић Божидар, Врачар, Београд.	 01/010035/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-254/17 од 03.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004512661 издата од ПС
Врачар на име Младеновић Милан, Врачар, Београд.	 01/010036/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-255/17 од 03.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007687542 издата од ПС
Врачар на име Ђорђевић Гордана, Врачар, Београд.	 01/010037/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-256/17 од 03.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008330173 издата од ПС
Врачар на име Шапоњић Алекса, Врачар, Београд.	 01/010038/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-247/17 од 02.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003865865 издата од ПС
Врачар на име Мацић Биљана, Врачар, Београд.	 01/010039/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-248/17 од 02.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005427089 издата од ПС
Врачар на име Рајковић Никола, Врачар, Београд.	 01/010040/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-234/17 од 28.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005413733 издата од ПС
Врачар на име Петровић Марина, Врачар, Београд.	 01/010041/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-237/17 од 28.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008236158 издата од ПС
Врачар на име Мирковић Млађеновић Вера, Врачар, Београд.
	 01/010042/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-238/17 од 01.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004115913 издата од ПС Вра
чар на име Обрадовић Милорад, Врачар, Београд.	 01/010043/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-239/17 од 01.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006391728 издата од ПС
Врачар на име Суботић Мирјана, Врачар, Београд.	 01/010044/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-240/17 од 01.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003394062 издата од ПС
Звездара на име Крсмановић Маја, Врачар, Београд.	 01/010045/17
Решењем ПС Врачар број 205.2-242/17 од 02.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004719125 издата од ПС Савски
венац на име Исаиловић Љиљана, Врачар, Београд.	 01/010046/17
Решењем ПС Земун број 205.2-174 од 20.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006932607 издата од ПС Зе
мун на име Томановић Јелена, Земун, Београд.	 01/010047/17
Решењем ПС Врачар број 205-243/2017 од 02.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006478209 издата од ПС
Врачар на име Драгосављевић Алић Татјана, Врачар, Београд.
	 01/010048/17
Решењем ПС Земун број 205.2-175 од 20.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005476318 издата од ПС
Сремски Карловци на име Шекуларац Симо, Нови Београд, Бео
град.	 01/010049/17
Решењем ПС Врачар број 205-275/2017 од 07.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005170438 издата од ПС
Врачар на име Отовић Богољуб, Врачар, Београд.	 01/010050/17
Решењем ПС Земун број 205.2-166 од 17.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007114848 издата од ПС Зе
мун на име Тахири Сабрије, Земун, Београд.	 01/010051/17
Решењем ПС Врачар број 205-276/2017 од 07.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007101923 издата од ПС
Врачар на име Калинић Гордана, Врачар, Београд.	 01/010052/17
Решењем ПС Земун број 205.2-178 од 21.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004105357 издата од ПС Зе
мун на име Рамадановић Џафер, Земун, Београд.	 01/010053/17
Решењем ПС Земун број 205.2-179 од 21.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005810087 издата од ПС Зе
мун на име Јисић Милан, Земун, Београд.	 01/010054/17
Решењем ПС Врачар број 205-272/2017 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008071413 издата од ПС
Вождовац на име Николић Стефан, Врачар, Београд.	 01/010055/17
Решењем ПС Земун број 205.2-180 од 21.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008037403 издата од ПС Зе
мун на име Грља Лаза, Земун, Београд.	 01/010056/17
Решењем ПС Врачар број 205-273/2017 од 06.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008615981 издата од ПС Вра
чар на име Паучковић Александар, Врачар, Београд.	 01/010057/17
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Решењем ПС Земун број 205.2-43/17-Б од 20.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003251323 издата од ПС
Земун на име Ђурић Јека, Земун, Београд.	 01/010058/17
Решењем ПС Врачар број 205-265/2017 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 00698878 издата од ПС
Врачар на име Ходовић Авдо, Врачар, Београд.	 01/010059/17
Решењем ПС Врачар број 205-266/2017 од 06.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 00888473 издата од ПС Врачар
на име Петровић Слободанка, Врачар, Београд.	 01/010060/17
Решењем ПС Врачар број 205-267/2017 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005717003 издата од ПС
Врачар на име Алексић Соња, Врачар, Београд.	 01/010061/17
Решењем ПС Врачар број 205-268/2017 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005476947 издата од ПС
Врачар на име Јелић Милица, Врачар, Београд.	 01/010062/17
Решењем ПС Врачар број 205-269/2017 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005735550 издата од ПС
Врачар на име Михајловић Алекса, Врачар, Београд.	 01/010063/17
Решењем ПС Врачар број 205-270/2017 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003066771 издата од ПС
Врачар на име Бјеличић Димитријевић Зорица, Врачар, Београд.
	 01/010064/17
Решењем ПС Врачар број 205-271/2017 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007913406 издата од ПС
Врачар на име Лукић Мирослава, Врачар, Београд.	 01/010065/17
Решењем ПС Земун број 205.2-42/17-Б од 20.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008680460 издата од ПС Земун
на име Богуновић Чедо, Нови Београд, Београд.	 01/010066/17
Решењем ПС Врачар број 205-262/2017 од 04.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006334117 издата од ПС
Врачар на име Пантовић Мирјана, Врачар, Београд.	 01/010067/17
Решењем ПС Земун број 205.2-176 од 21.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004957680 издата од ПУ
Врање на име Николић Маријета, Земун, Београд.	 01/010068/17
Решењем ПС Врачар број 205-263/2017 од 06.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008357424 издата од ПС Вра
чар на име Младеновић Радојка, Врачар, Београд.	 01/010069/17
Решењем ПС Земун број 205.2-177 од 21.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 003788842 издата од ПС
Нови Београд на име Марковић Александра, Земун, Београд.
	 01/010070/17
Решењем ПС Врачар број 205-258/2017 од 03.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008990224 издата од ПС Вра
чар на име Хаџиомеровић Жана, Врачар, Београд.	 01/010071/17
Решењем ПС Земун број 205.2-186 од 22.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 003760732 издата од ПУ
Београд на име Дамјановић Јован, Земун, Београд.	 01/010072/17
Решењем ПС Врачар број 205-280/2017 од 07.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004941521 издата од ПС
Врачар на име Ристановић Иван, Врачар, Београд.	 01/010073/17
Решењем ПС Врачар број 205-281/2017 од 07.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006528333 издата од ПС
Врачар на име Јешић Мирјана, Врачар, Београд.	 01/010074/17
Решењем ПС Врачар број 205-282/2017 од 07.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008192271 издата од ПУ
Ужице на име Миајтовић Јелена, Врачар, Београд.	 01/010075/17
Решењем ПС Земун број 205.2/231 од 02.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007764004 издата од ПС
Стари град на име Ћосић Бранка, Земун, Земун.	 01/010076/17
Решењем ПС Земун број 205.2/230 од 02.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006589459 издата од ПС
Палилула на име Максимовић Николина, Земун, Земун.
	 01/010077/17
Решењем ПС Земун број 205.2/228 од 02.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004139609 издата од ПС Зе
мун на име Михајловић Лазар, Земун, Земун.	 01/010078/17
Решењем ПС Земун број 205.2/232 од 02.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006932661 издата од ПУ
Београд на име Бикић Драгана, Земун, Земун.	 01/010079/17
Решењем ПС Земун број 205.2/233 од 02.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006625048 издата од ПС Зе
мун на име Радоја Марко, Земун, Земун.	 01/010080/17
Решењем ПС Земун број 205.2-187 од 22.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008238214 издата од ПС Зе
мун на име Андрић Весна, Земун, Београд.	 01/010081/17
Решењем ПС Земун број 205.2-229/17 од 02.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005166935 издата од ПС
Нови Београд на име Кнежевић Ђорђе, Нови Београд, Нови Бео
град.	 01/010082/17
Решењем ПС Земун број 205.2-190 од 22.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005162743 издата од ПС
Земун на име Ранковић Шпаравало Гордана, Обреновац, Обре
новац.	 01/010083/17
Решењем ПС Земун број 205.2-189 од 22.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 0068944891 издата од ПС
Земун на име Суботић Вељко, Земун, Београд.	 01/010084/17
Решењем ПС Гроцка број 205-29/17 од 17.02.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 004287026 издата од ПС Гроцка
на име Казанџић Добривоје, Лештане, Лештане.	 01/010085/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-373/17 од 02.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008674953 издата од ПС
Звездара на име Дачић Радмила, Звездара, Београд.	 01/010086/17
Решењем ПС Гроцка број 205.2-14/17 од 17.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008778830 издата од ПС Гроц
ка на име Шулубурић Перица, Лештане, Лештане.	 01/010087/17
Решењем ПС Гроцка број 205.2-15/17 од 20.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008411824 издата од ПС Гроц
ка на име Радивојевић Радош, Лештане, Лештане.	 01/010088/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-463/17 од 02.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008585940 издата од ПС
Вождовац на име Марков Влада, Звездара, Београд.	 01/010089/17
Решењем ПС Гроцка број 205.2-16/17 од 27.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004852446 издата од ПС
Гроцка на име Делић Нада, Болеч, Болеч.	 01/010090/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-465/2017 од 02.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007464717 издата од ПС
Звездара на име Павловић Гордана, Звездара, Београд.	 01/010091/17
Решењем ПС Звездара број 205.4-466/17 од 02.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 0030620296 издата од ПС
Медвеђа на име Лукић Мирко, Звездара, Београд.	 01/010092/17

Решењем ПС Звездара број 205.2-469 од 03.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 0076577840 издата од ПС
Звездара на име Јоксовић Анђа, Звездара, Београд.	 01/010093/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-470/2017 од 03.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006814345 издата од ПС
Звездара на име Илић Рад9омир, Звездара, Београд.	 01/010094/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-468/2017 од 03.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008524974 издата
од ПС Звездара на име Филиповић Милунка, Звездара, Београд.
	 01/010095/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-467/2017 од 03.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008962201 издата од ПС
Звездара на име Живковић Јосип, Звездара, Београд.	 01/010096/17
Решењем ПС Гроцка број 205-32/17 од 21.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004472740 издата од ПС
Гроцка на име Јовановић Славица, Калуђерица, Калуђерица.
	 01/010097/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-2109 од 29.12.2016. про
глашава се неважећим лична карта број 005535035 издата од ПС
Звездара на име Трикић Никола, Звездара, Београд.	 01/010098/17
Решењем ПС Гроцка број 205-35/17 од 22.02.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 005037401 издата од ПС Гроцка
на име Денић Милан, Калуђерица, Калуђерица.	 01/010099/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-235/17 од 14.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004110805 издата од ПС
Звездара на име Спајић Ивана, Звездара, Београд.	 01/010100/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-261 од 22.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004328381 издата од ПС Зве
здара на име Веселиновић Драган, Звездара, Београд.	 01/010101/17
Решењем ПС Гроцка број 205.2-13/17 од 14.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008839512 издата од ПС
Гроцка на име Савић Марица, Ритопек, Гроцка.	 01/010102/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-10/17 од 05.01.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 0040005982 издата од ПС
Чукарица на име Блануша Анђела, Звездара, Београд.	 01/010103/17
Решењем ПС Гроцка број 205-31/17 од 17.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004255583 издата од ПС
Звездара на име Милић Ђорђе, Звездара, Београд.	 01/010104/17
Решењем ПС Гроцка број 205-33-17 од 21.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 003788174 издата од ПС Па
лилула на име Димић Сандра, Палилула, Београд.	 01/010105/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-364/17 од 27.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004958808 издата од ПС
Вождовац на име Илић Србијанка, Звездара, Београд.	 01/010106/17
Решењем ПС Гроцка број 205-34/17 од 22.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005687587 издата од ПС Ма
ли Зворник на име Којић Јасмина, Земун, Земун.	 01/010107/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-370 од 28.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 002409743 издата од ПС
Стари град на име Вујошевић Миодраг, Стари град, Београд.
	 01/010108/17
Решењем ПС Гроцка број 205-30/17 од 17.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007209121 издата од ПС
Гроцка на име Павловић Слађан, Призрен, Призрен.	 01/010109/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-363/17 од 27.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003624564 издата од ПС
Звездара на име Братић Стеван, Звездара, Београд.	 01/010110/17
Решењем ПС Ковин број 205-20642/17 од 28.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004263767 издата од ПС
Ковин на име Тома Мирослав, Мраморак, Мраморак.	 01/010111/17
Решењем ПС Ковин број 205-19864/17 од 27.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003509008 издата од ПС
Ковин на име Констандинов Ивица, Гај, Гај.	 01/010112/17
Решењем ПС Ковин број 205-19865/17 од 27.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008233593 издата од ПС
Ковин на име Констандинов Божица, Гај, Гај.	 01/010113/17
Решењем ПС Ковин број 205-20158 од 27.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 001708318 издата од ПС Ко
вин на име Новаков Давид, Баваниште, Баваниште.	 01/010114/17
Решењем ПС Ковин број 205-22845/17 од 06.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 003380252 издата од ПС Ко
вин на име Спасић Богица, Баваниште, Баваниште.	 01/010115/17
Решењем ПС Ковин број 205-23591/17 од 08.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004650050 издата од ПС Ко
вин на име Радосављевић Драган, Дубовац, Дубовац.	 01/010116/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-254 од 21.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006739596 издата од ПС Зве
здара на име Ђурчић Дејана, Палилула, Београд.	 01/010117/17
Решењем ПС Ковин број 205-20639 од 28.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007749417 издата од ПС Ко
вин на име Гуцуљ Ружица, Делиблато, Делиблато.	 01/010118/17
Решењем ПС Ковин број 205-24110/17 од 08.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009098742 издата од ПС
Ковин на име Божић Биљана, Ковин, Ковин.	 01/010119/17
Решењем ПС Ковин број 205-22976/17 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007846404 издата од ПС
Ковин на име Жалако Маја, Ковин, Ковин.	 01/010120/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-486/2017 од 07.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005185771 издата од ПС
Палилула на име Булајић Софија, Палилула, Београд.	 01/010121/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-492/2017 од 08.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008853924 издата од
ПС Звездара на име Ивановић Милорад, Нови Београд, Нови Бе
оград.	 01/010122/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-242 од 17.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004165723 издата од ПС Сав
ски венац на име Душанић Зоран, Звездара, Београд.	 01/010123/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-494/2017 од 08.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008629869 издата од ПС
Звездара на име Павић Бранислава, Звездара, Београд.	 01/010124/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-496/2017 од 08.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003699299 издата од
ПС Звездара на име Леповић Драгољуб, Звездара, Београд.
	 01/010125/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-238 од 17.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005279610 издата од ПС
Врачар на име Угреновић Филип, Врачар, Београд.	 01/010126/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-262 од 22.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 00783569 издата од ПС
Вождовац на име Костић Снежана, Звездара, Београд.
	 01/010127/17
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Решењем ПС Звездара број 205.2-228/17 од 13.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004833365 издата од
ПС Звездара на име Николић Деајн, Звездара, Београд.
	 01/010128/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-497/2017 од 08.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003418843 издата од ПС
Звездара на име Дабетић Татјана, Звездара, Београд.	 01/010129/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-499/2017 од 09.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003145979 издата од
ПС Звездара на име Стојиљковић Ивана, Звездара, Београд.
	 01/010130/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-485/2017 од 07.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006158432 издата од
ПС Звездара на име Алексов Катарина, Звездара, Београд.
	 01/010131/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-484/17 од 07.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003227697 издата
од ПС Звездара на име Теофиловић Љиљана, Звездара, Београд.
	 01/010132/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-483/17 од 07.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003287726 издата
од ПУ Крагујевац на име Булатовић Сретко, Звездара, Београд.
	 01/010133/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-493/17 од 08.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007842695 издата
од ПС Звездара на име Бајић Ђорђевић Смиљана, Звездара, Бео
град.	 01/010134/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-476/17 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007734164 издата од ПС
Звездара на име Станаревић Илија, Звездара, Београд.	 01/010135/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-480/17 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008699519 издата од ПС
Звездара на име Чолић Јелена, Звездара, Београд.	 01/010136/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-481/17 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004845188 издата од ПУ
Београд на име Радуловић Богдан, Звездара, Београд.	 01/010137/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-482/17 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008519891 издата од
ПС Звездара на име Лончаревић Стојан, Звездара, Београд.
	 01/010138/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-489/17 од 07.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005947489 издата од ПС Чу
карица на име Стојановић Ивана, Звездара, Београд.	 01/010139/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-490/17 од 07.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007127941 издата од ПС
Звездара на име Цакић Благоје, Звездара, Београд.	 01/010140/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-491/17 од 07.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004031734 издата од ПС
Звездара на име Јевтић Марко, Звездара, Београд.	 01/010141/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-488/17 од 07.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005136815 издата од ПС
Звездара на име Опачић Ана, Звездара, Београд.	 01/010142/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-487/17 од 07.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007512314 издата од ПС
Звездара на име Јовановић Љубица, Звездара, Београд.	 01/010143/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-231/17 од 13.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006101915 издата од ПС
Звездара на име Каралић Сања, Калуђерица, Гроцка.	 01/010144/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-8/17 од 05.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007427521 издата од ПС Зве
здара на име Мијушковић Ива, Звездара, Београд.	 01/010145/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-6 од 05.01.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 005339863 издата од ПС Звезда
ра на име Стевановић Теодора, Звездара, Београд.	 01/010146/17
Решењем ПС Смедеревска Паланка број 205.2-472/2017
од 04.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003270937 издата од ПС Смедеревска Паланка на име Вулиће
вић Марија, Звездара, Београд.	 01/010147/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-472/2017 од 04.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004787244 издата од ПУ
Зрењанин на име Ђурић Дарко, Звездара, Београд.	 01/010148/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-417/2017 од 04.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 0053257563 издата
од ПС Звездара на име Анђелковић Душан, Звездара, Београд.
	 01/010149/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-474/17 од 04.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007953339 издата од
ПС Звездара на име Видановић Снежана, Вождовац, Београд.
	 01/010150/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-475/17 од 04.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003957257 издата од
ПС Вождовац на име Кривокапић Олгица, Вождовац, Београд.
	 01/010151/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-381/17 од 03.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003931595 издата од
ПС Вождовац на име Васовић Александра, Звездара, Београд.
	 01/010152/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-380/2017 од 03.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 00837569 издата од ПС
Звездара на име Алији Алмир, Звездара, Београд.	 01/010153/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-379/17 од 03.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009011074 издата од ПС
Звездара на име Лазић Иванка, Звездара, Београд.	 01/010154/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-378/17 од 03.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006475787 издата од
ПС Звездара на име Аћимовић Милена, Звездара, Београд.
	 01/010155/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-377/17 од 03.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004864651 издата од
ПС Звездара на име Димитријевић Љиљана, Звездара, Београд.
	 01/010156/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-376 од 03.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007723142 издата од ПС
Звездара на име Костић Нада, Звездара, Београд.	 01/010157/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-375 од 02.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008725287 издата од ПС
Звездара на име Милатовић Александра, Звездара, Београд.
	 01/010158/17
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Решењем ПС Звездара број 205.2-374/2017 од 02.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003219944 издата од
ПС Стари град на име Јаковљевић Матија, Стари град, Београд.
	 01/010159/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-125 од 30.01.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 0036977480 издата од
ПС Звездара на име Антанасијевић Слободан, Звездара, Бео
град.	 01/010160/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-165/17 од 07.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005750162 издата од ПС
Звездара на име Рутовић Томаш, Звездара, Београд.	 01/010161/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-201 од 08.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004785158 издата од ПС
Звездара на име Николић Анђа, Врачар, Београд.	 01/010162/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-59 од 11.01.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 004763738 издата од ПС Звездара
на име Ивковић Владимир, Вождовац, Београд.	 01/010163/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-86 од 18.01.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 003605237 издата од ПС Зве
здара на име Пољак Бранислав, Врачар, Београд.	 01/010164/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-103/17 од 23.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006098869 издата од
ПС Врачар на име Вагић Јелена, Врачар, Београд.	 01/010165/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-100/17 од 23.01.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004534843 издата
од ПС Стари град на име Стојановић Милица, Врачар, Београд.
	 01/010166/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-12/17 од 06.01.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007281961 издата од ПС
Вождовац на име Томићевић Миљан, Вождовац, Београд.
	 01/010167/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-87/17 од 18.01.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007138733 издата од ПС
Звездара на име Миловац Лазар, Вождовац, Београд.	 01/010168/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-107 од 24.01.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005988551 издата од ПС
Палилула на име Шабани Неат, Борча, Београд.	 01/010169/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-112 од 24.01.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008384318 издата од ПС Ста
ри град на име Војновић Јован, Стари град, Београд.	 01/010170/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-93 од 19.01.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006549515 издата од ПС Зве
здара на име Јовановић Мира, Звездара, Београд.	 01/010171/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-164/17 од 07.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005174030 издата од ПС Зе
мун на име Крсмановић Борислав, Врачар, Београд.	 01/010172/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-478/17 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006472643 издата
од ПС Звездара на име Тодоровић Викторија, Звездара, Београд.
	 01/010173/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-477/2017 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 0080005647 издата
од ПС Звездара на име Војводић Предраг, Звездара, Београд.
	 01/010174/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-382/17СИВ
од 03.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006540385 издата од ПС Нови Београд на име Петровић Јелена,
Нови Београд, Београд.	 01/010175/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-380/2017 од
03.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008462330 издата од ПС Нови Београд на име Билановић Зора,
Нови Београд, Београд.	 01/010176/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-379/2019 од
03.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006832715 издата од ПС Нови Београд на име Тратник Зорица,
Нови Београд, Београд.	 01/010177/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-384/17СВ од
04.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006418549 издата од ПС Нови Београд на име Марјановић Иван,
Нови Београд, Београд.	 01/010178/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-498/17 од 09.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005640551 издата од
ПС Звездара на име Павловић Слободанка, Звездара, Београд.
	 01/010179/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-500/2017 од 09.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008757035 издата од ПС
Звездара на име Мицић Милан, Звездара, Београд.	 01/010180/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-2017 од 09.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005002675 издата од ПС
Звездара на име Петровић Ана, Звездара, Београд.	 01/010181/17
Решењем ПС Звездара број 205.21-503/2017 од 09.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 00676971 издата од ПС
Звездара на име Гавровски Горица, Звездара, Београд.	 01/010182/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-504/2017 од 09.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007605038 издата од ПС
Звездара на име Петровић Вера, Звездара, Београд.	 01/010183/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-502/2017 од 09.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 0069611981 издата од ПС
Звездара на име Терзић Илинка, Звездара, Београд.	 01/010184/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-505/2017 од 09.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006413797 издата од ПС
Звездара на име Цмиљић Бранко, Звездара, Београд.	 01/010185/17
Решењем ПС Земун број 205.2-188 од 22.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005167302 издата од ПС Зе
мун на име Фејзовић енес, Земун, Београд.	 01/010186/17
Решењем ПС Земун број 205.2-185 од 22.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006239891 издата од ПУ
Краљево на име Јевтовић Тамара, Земун, Београд.	 01/010187/17
Решењем ПС Земун број 205.2-183 од 22.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008251041 издата од ПС Зе
мун на име Шустер Марија Ана, Земун, Београд.	 01/010188/17
Решењем ПС Земун број 205.2-182 од 22.02.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 006722987 издата од ПС Земун
на име Стојанић Андријана, Нови Београд, Београд.	 01/010189/17
Решењем ПС Земун број 205.2-44/17-В од 21.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 0079721337 издата од
ПС Земун на име Загорац Никола, Земун, Београд.	 01/010190/17
Решењем ПС Земун број 205.2-45/17-В од 21.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006036442 издата од ПС
Земун на име Цвитковац Никола, Земун, Београд.	 01/010191/17
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Решењем ПС Земун број 205.2-46/17-Б од 22.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003101666 издата од ПС
Земун на име Живојнов Милена, Земун, Београд.	 01/010192/17
Решењем ПС Земун број 205.2-193 од 23.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005434280 издата од ПС Зе
мун на име Јосксимовић Немања, Земун, Београд.	 01/010193/17
Решењем ПС Земун број 205.2-194 од 23.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006488748 издата од ПС Зе
мун на име Нисић Марко, Звездара, Београд.	 01/010194/17
Решењем ПС Земун број 205.2-196 од 23.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007148578 издата од ПС Зе
мун на име ердељан Драган, Земун, Београд.	 01/010195/17
Решењем ПС Земун број 205.2-181 од 22.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 002960987 издата од ПС Зе
мун на име Ивановић Данијел, Земун, Београд.	 01/010196/17
Решењем ПС Земун број 205.2-184 од 22.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 00811710 издата од ПС Зе
мун на име Марковић дарко, Земун, Београд.	 01/010197/17
Решењем ПС Земун број 205.2-195 од 23.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 003785205 издата од ПС Зе
мун на име Глушац радомир, Земун, Београд.	 01/010198/17
Решењем ПС Земун број 205.2-199 од 23.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007621670 издата од ПС Зе
мун на име Новаковић Дамјан, Земун, Београд.	 01/010199/17
Решењем ПС Земун број 205.2-198 од 23.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 003973129 издата од ПС Зе
мун на име Ромић Сања, Земун, Београд.	 01/010200/17
Решењем ПС Земун број 205.2-197 од 23.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006361252 издата од ПС Зе
мун на име Мојсејев Александар, Земун, Београд.	 01/010201/17
Решењем ПС Земун број 205.2-200 од 23.02.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 006825069 издата од ПС Земун
на име Трифуновић Бранислава, Земун, Београд.	 01/010202/17
Решењем ПС Земун број 205.2-205 од 24.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004011761 издата од ПС
Стари град на име Сметс Данијела, Земун, Београд.	 01/010203/17
Решењем ПС Земун број 205.2-206 од 24.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007004945 издата од ПС Зе
мун на име Дончић Јово, Земун, Београд.	 01/010204/17
Решењем ПС Земун број 205.2/201 од 24.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006120740 издата од ПС
Нови Београд на име Лазаревски Ненад, Нови Београд, Београд.
	 01/010205/17
Решењем ПС Земун број 205.2-142/17 од 10.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003846317 издата од ПС
Земун на име Рајовић Влдимир Вук, Нови Београд, Београд.
	 01/010206/17
Решењем ПС Земун број 205.2-139/17 од 10.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005997857 издата од ПС
Нови Београд на име Ребић Марија, Нови Београд, Београд.
	 01/010207/17
Решењем ПС Земун број 205.2-140/17 од 10.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007786357 издата од ПС
Стара Пазова на име Милановић Милан, Земун, Београд.
	 01/010208/17
Решењем ПС Земун број 205.2-145 од 10.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008704617 издата од ПС Зе
мун на име Луковић Андреја, Земун, Београд.	 01/010209/17
Решењем ПС Земун број 205.2-133 од 09.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008095236 издата од ПС Зе
мун на име Јелић Горан, Нови Београд, Београд.	 01/010210/17
Решењем ПС Земун број 205.2-147 од 11.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006132783 издата од ПС Зе
мун на име Алексић Слађана, земун, Београд.	 01/010211/17
Решењем ПС Земун број 205.2-149 од 11.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007102632 издата од ПС Но
ви Београд на име Каприш марко, Земун, Београд.	 01/010212/17
Решењем ПС Земун број 205.2-150 од 11.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005889011 издата од ПС Зе
мун на име Дошић Николина, Земун, Београд.	 01/010213/17
Решењем ПС Земун број 205.2-148 од 11.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004567399 издата од ПС Зе
мун на име Ковачина Никола, Чукарица, Београд.	 01/010214/17
Решењем ПС Земун број 205.2-151 од 11.02.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 008934068 издата од ПС Земун
на име Таубнер Мирјана, Нови Београд, Београд.	 01/010215/17
Решењем ПС Земун број 205.2-135 од 09.02.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 004982046 издата од ПС Земун
на име Павловић Милка, Нови Београд, Београд.	 01/010216/17
Решењем ПС Земун број 205.2-141 од 10.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 003760799 издата од ПС Зе
мун на име Митровић Весна, Земун, Београд.	 01/010217/17
Решењем ПС Земун број 205.2-144 од 10.02.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 009026762 издата од ПС Сурчин
на име Мијаиловић Миломир, Земун, Београд.	 01/010218/17
Решењем ПС Земун број 205.2-129 од 08.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 0051020829 издата од ПС
Нови Београд на име Пузавац Јована, Нови Београд, Београд.
	 01/010219/17
Решењем ПС Земун број 205.2-153 од 03.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004573162 издата од ПС Зе
мун на име Савић Марија, Земун, Београд.	 01/010220/17
Решењем ПС Земун број 205.2-155 од 13.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007321580 издата од ПС Зе
мун на име Ступар Стефан, Нови Београд, Београд.	 01/010221/17
Решењем ПС Земун број 205.2-154/17 од 13.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 003327545 издата од ПС Зве
здара на име Теомировић Владимир, Земун, Београд.	 01/010222/17
Решењем ПС Земун број 205.2-159 од 15.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004584111 издата од ПС Но
ви Београд на име Стокрп Никола, Земун, Београд.	 01/010223/17
Решењем ПС Земун број 205.2-165 од 14.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 003347126 издата од ПС
Врачар на име Поповић Лазар, Вождовац, Београд.	 01/010224/17
Решењем ПС Звездара број 205.2-382/2017 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005881654 издата од ПС
Звездара на име Лукач Алекса, Звездара, Београд.	 01/010225/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2-169/17 од 28.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007032056 издата од
ПС Савски венац на име Ђорђевић Маша, Савски венац, Бео
град.	 01/010226/17
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Решењем ПС Савски венац број 205.2-170/17 од 28.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007027287 издата од ПС
Врачар на име Недељковић Љиљана, Врачар, Београд.	 01/010227/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2-171/17 од 28.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 0029582527 издата
од ПС Савски венац на име Панић Марина, земун, Београд.
	 01/010228/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2-172/17 од 28.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004230719 издата од
ПС Савски венац на име Никић Драган, Нови Београд, Београд.
	 01/010229/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2-173/17 од 01.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005721705 издата од
ПС Савски венац на име Букумировић Весна, Савски Венац, Бе
оград.	 01/010230/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-57/17 од 03.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008050626 издата од
ПС Нови Београд на име Пињатић Трипо, Нови Београд, Бео
град.	 01/010231/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-55/17 од 02.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007850480 издата од
ПС Нови Београд на име Миловић Индира, Нови Београд, Бео
град.	 01/010232/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-395/2017 од
06.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007520819 издата од ПС Нови Београд на име Радовић Марко,
Нови Београд, Београд.	 01/010233/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-358/17 од
01.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006114929 издата од ПС Нови Београд на име Животић Злата,
Вождовац, Београд.	 01/010234/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-391/17СИВ
од 06.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008241683 издата од ПС Нови Београд на име раповић Надица,
Нови Београд, Београд.	 01/010235/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-392/17СИВ
од 06.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
0033353670 издата од ПС Нови Београд на име Фиковић Влади
мир, Добановци, Београд.	 01/010236/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-390/17СИВ
од 06.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004762717 издата од ПС Нови Београд на име Рдић Драгица, Но
ви Београд, Београд.	 01/010237/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-389/17СИВ
од 06.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007267713 издата од ПС Нови Београд на име Маћешић Алек
сандра, Нови Београд, Београд.	 01/010238/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-388/17СИВ
од 06.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003966795 издата од ПС Нови Београд на име Шеховић Ђорђе,
Нови Београд, Београд.	 01/010239/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-393/17СИВ
од 06.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005361302 издата од ПС Нови Београд на име Шево Живанка,
Нови Београд, Београд.	 01/010240/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-72/17БК од
06.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003534471 издата од ПС Нови Београд на име Писарић Душан
ка, Нови Београд, Београд.	 01/010241/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-71/17БК од
03.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
009199883 издата од ПС Нови Београд на име Поповић Ивана,
Нови Београд, Београд.	 01/010242/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-394/17СИВ
од 06.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008980310 издата од ПС Нови Београд на име Марјановић Бран
ка, Нови Београд, Београд.	 01/010243/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-396/17СИВ
од 06.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003632761 издата од ПС Нови Београд на име Радовановић Не
вена, Нови Београд, Београд.	 01/010244/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-397/2017 од
06.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005373436 издата од ПУ Београд на име Павловић Дејан, Земун,
Београд.	 01/010245/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-17/17 од 20.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007830303 издата од
ПС Вождовац на име Чочовић Вида, Земун, Београд.	 01/010246/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-79/17БК од
08.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004363399 издата од ПС Нови Београд на име Петковић Новка,
Нови Београд, Београд.	 01/010247/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-82/17БК од
09.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007732519 издата од ПС Звездара на име Милић Слободанка,
Нови Београд, Београд.	 01/010248/17
Решењем 205.2-17бк број ПС Нови Београд од 09.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006593732 издата
од ПС Нови Београд на име Тојчић Јадрнка, Нови Београд, Бе
оград.	 01/010249/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-422/17СИВ
од 09.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007846642 издата од ПС Нови Београд на име тОМИЋ лУНА,
Нови Београд, Београд.	 01/010250/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-426/17СИВ
од 09.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007445809 издата од ПС Нови Београд на име Шошкић Даница,
Нови Београд, Београд.	 01/010251/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-425/17СИВ
од 09.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005872619 издата од ПС Нови Београд на име Комарица Ивана,
Нови Београд, Београд.	 01/010252/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-416/17СИВ
од 09.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
009690545 издата од ПС Нови Београд на име Лазић Алексан
дар, Нови Београд, Београд.	 01/010253/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-420/17СИВ
од 09.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007765490 издата од ПС Нови Београд на име Пешовић Тијана,
Нови Београд, Београд.	 01/010254/17
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Решењем ПС Нови Београд број 205.2-413/17СИВ
од 09.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006706135 издата од ПС Нови Београд на име Жижић Владимир,
Нови Београд, Београд.	 01/010255/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-414/17СИВ
од 09.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007904969 издата од ПС Нови Београд на име Аџић Душка, Но
ви Београд, Београд.	 01/010256/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-415/17СИВ
од 09.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005426404 издата од ПС Нови Београд на име Нишавић Недељ
ко, Нови Београд, Београд.	 01/010257/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-417/17СИВ
од 09.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006146312 издата од ПС Нови Београд на име Катанић Снежана,
Нови Београд, Београд.	 01/010258/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-418/17СИВ
од 09.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007025132 издата од ПС Нови Београд на име Чича Душан, Но
ви Београд, Београд.	 01/010259/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-419/17СИВ
од 09.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006950677 издата од ПС Нови Београд на име Добрић Ана, Нови
Београд, Београд.	 01/010260/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-421/17СИВ
од 09.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004411907 издата од ПС Обреновац на име Радуловић Марко,
Мала Моштаница, Обреновац.	 01/010261/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-820/17БК од
08.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008721669 издата од ПС Нови Београд на име Митровић Снежа
на, Нови Београд, Београд.	 01/010262/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-17БК од 08.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008590700 издата од
ПС Нови Београд на име Маровић Немања, Нови Београд, Бео
град.	 01/010263/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-375/17СИВ
од 02.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
0068507064 издата од ПС Земун на име Макивић ЛУка, Угри
новци, Београд.	 01/010264/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-376/17СИВ
од 02.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008210427 издата од ПС Нови Београд на име Лазић Мирјана,
Нови Београд, Београд.	 01/010265/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-381/17СИВ
од 03.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003783122 издата од ПС Нови Београд на име Траиловић Мира
јана, Нови Београд, Београд.	 01/010266/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-377/17СИВ
од 03.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007811958 издата од ПС Нови Београд на име Речковић Срба,
Нови Београд, Београд.	 01/010267/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-357/17СИВ
од 01.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006613330 издата од ПС Нови Београд на име Беслаћ Снежана,
Нови Београд, Београд.	 01/010268/17
Решењем ПУ Ниш број 12/017 од 05.01.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 004632924 издата од ПУ Ниш на
име Хофман Зорица, Ниш, Ниш.	 01/010269/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-359/17СИВ
од 01.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
0072992498 издата од ПС Нови Београд на име Ђурашковић Јоа
вана, Звездара, Београд.	 01/010270/17
Решењем ПУ Ниш број 200/017 од 20.02.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 005299676 издата од ПУ Ниш на
име Лазаревић Владан, Ниш, Ниш.	 01/010271/17
Решењем ПУ Ниш број 233 од 23.02.2017. проглашава се
неважећим лична карта број 008664328 издата од ПУ Ниш на
име Сашек Јосиф, Ниш, Ниш.	 01/010272/17
Решењем ПУ Ниш број 231 од 23.02.2017. проглашава се
неважећим лична карта број 006587928 издата од ПУ Ниш на
име Илић Татјана, Ниш, Ниш.	 01/010273/17
Решењем ПУ Ниш број 292/017 од 02.03.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 003935257 издата од ПУ Ниш на
име Наумовић Младен, Ниш, Ниш.	 01/010274/17
Решењем ПУ Ниш број 248/017 од 28.02.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 006149659 издата од ПУ Ниш на
име Јовановић Злата, Ниш, Ниш.	 01/010275/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-378/17СИВ
од 03.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006497344 издата од ПС Нови Београд на име ПС Нови Београд,
Нови Београд, Београд.	 01/010276/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-383/17СИВ
од 03.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007064226 издата од ПС Нови Београд на име Симић Слађана,
Земун, Београд.	 01/010277/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-387/17СИВ
од 04.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004878491 издата од ПС Савски венац на име Петаковић Ксени
ја, Нови Београд, Београд.	 01/010278/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-386/17СИВ
од 04.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005582109 издата од ПС Нови Београд на име Кршљанин Ђорђе,
Нови Београд, Београд.	 01/010279/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-385/17СИВ
од 04.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008592413 издата од ПС Нови Београд на име Павловић Драго
слав, Нови Београд, Београд.	 01/010280/17
Решењем ПС Мало Црниће број 205-7-2017 од 13.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008448883 издата од
ПС Мало Црниће на име Новакоивћ Сузана, Топоница, Мало
Црниће.	 01/010281/17
Решењем ПС Неготин број 205-483/17 од 02.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 122450 издата од ПС Не
готин на име Јелица Соколовић, Плавна, Неготин.	 01/010282/17
Решењем ПС Неготин број 205-797/17 од 03.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003060155 издата од ПС
Неготин на име Слободанка Николић, Малајница, Неготин.
	 01/010283/17

Решењем ПС Неготин број 205-804/17 од 03.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004453211 издата од ПС
Неготин на име Јонашковић Драгица, Михајловац, Неготин.
	 01/010284/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-135/17 од 10.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004225356 издата од
ПУ Краљево на име Савић Стојан, Церје, Краљево.	 01/010285/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-121/17 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008744416 издата од ПУ
Краљево на име Јаснић Марија, Адрани, Краљево.	 01/010286/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-124/17 од 07.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005582894 издата од ПУ
Краљево на име Ђорић Младен, Ратина, Краљево.	 01/010287/17
Решењем ПУ Краљево број 205--127/17 од 08.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005014587 издата од ПУ Кра
љево на име Стаменић радиша, Конарево, Краљево.	 01/010288/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-128/2017 од 08.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005626082 издата
од ПУ Краљево на име Мајсторовић Богдан, Дедевци, Краљево.
	 01/010289/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-129/2017 од 08.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008230369 издата од ПУ
Краљево на име Паунковић Иван, Жича, Краљево.	 01/010290/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-120/17 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004570424 издата од
ПУ Краљево на име Бојковић Живорад, Краљево, Краљево.
	 01/010291/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-126/17 од 07.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007740788 издата од
ПУ Краљево на име Ђорђевић Никола, Горње Неродимље, Уро
шевац.	 01/010292/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-125/17 од 07.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006904753 издата од
ПУ Краљево на име Пајовић Никола, Краљево, Краљево.
	 01/010293/17
Решењем ПС Жабаљ број 205-1-26/17 од 13.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004861578 издата од ПС
Жабаљ на име Гуцунски Јелена, Ђурђево, Жабаљ.	 01/010294/17
Решењем ПС Барајево број 205.2-15/17-47 од 07.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003015592 издата од ПС Ба
рајево на име Лукић Машинка, Манић, Барајево.	 01/010295/17
Решењем ПС Барајево број 205.2-15/17-46 од 07.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008899224 издата од
ПС Барајево на име Павловић Божидар, Велики Борка, Барајево.
	 01/010296/17
Решењем ПС Барајево број 205.2-15/17-49 од 07.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006214544 издата
од ПС Барајево на име Николић Миљана, Бождаревац, Барајево.
	 01/010297/17
Решењем ПС Барајево број 205-48 од 07.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004880931 издата од ПС Ба
рајево на име Јовановић Милета, Бождаревац, Барајево.
	 01/010298/17
Решењем ПС Барајево број 205.2-50/17 од 07.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 002993741 издата од ПС Бара
јево на име Станојевић Милош, Мељак, Барајево.	 01/010299/17
Решењем ПС Инђија број 205-7-59-17 од 07.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005652368 издата од ПС
Инђија на име Дрљача Јован, Инђија, Инђија.	 01/010300/17
Решењем ПС Тител број 205-6-18 од 08.03.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 007719479 издата од ПС Тител
на име Андрић Снежана, Тител, Тител.	 01/010301/17
Решењем ПС Тител број 205-6/17 од 08.03.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 006550571 издата од ПС Тител
на име Ђаковић Југослава, Шајкаш, Тител.	 01/010302/17
Решењем ПС Бујановац број 205-30/2017 од 17.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004179942 издата од
ПС Бујановац на име Микић Милош, Дрежница, Бујановац.
	 01/010303/17
Решењем ПС Бујановац број 205-31/2017 од 17.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003557823 издата
од ПС Бујановац на име Исеновић Демир, Бујановац, Бујановац.
	 01/010304/17
Решењем ПС Бујановац број 205-37/17 од 25.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007678343 издата од ПС
Бујановац на име Нуредини Пајтим, Бујановац, Бујановац.
	 01/010305/17
Решењем ПС Бујановац број 205-34/17 од 25.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004574068 издата од ПС
Бујановац на име Ајвази Љортина, Чар, Бујановац.	 01/010306/17
Решењем ПС Бујановац број 205-40/2017 од 01.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 03564246 издата од
ПС Бујановац на име Асани Екрем, Бујановац, Бујановац.
	 01/010307/17
Решењем ПС Бујановац број 205-24/2017 од 09.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005019405 издата од
ПС Бујановац на име Авдији Мандерес, Велики Трновац, Буја
новац.	 01/010308/17
Решењем ПС Бујановац број 205-25-2017 од 10.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005372227 издата од
ПС Бујановац на име Јусуфи Сами, Велики Трновац, Бујановац.
	 01/010309/17
Решењем ПС Бујановац број 205-26-2017 од 10.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 0041588340 издата
од ПС Бујановац на име Милосављевић Данијел, Јабланица, Бу
јановац.	 01/010310/17
Решењем ПС Бујановац број 205-28/2017 од 13.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007263520 издата
од ПС Бујановац на име Бајрамовић Илми, Сухарно, Бујановац.
	 01/010311/17
Решењем 205-27-2017 број ПС Бујановац од 13.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003506345 издата од ПС
Бујановац на име Ибраими Арбен, Велики Трновац, Бујановац.		
	 01/010312/17
Решењем ПС Бујановац број 205-38/17 од 25.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 002277480 издата од ПС Буја
новац на име Кадрији зећир, Брезница, Бујановац.	 01/010313/17
Решењем ПС Велика Плана број 205-2385 од 10.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005015693 издата од
ПС Велика Плана на име Аћимовић Србослав, Велика Плана,
Велика Плана.	 01/010314/17

22
Решењем ПС Нови Бечеј број 03-205-15/17 од 07.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007427711 издата од
ПС Палилула на име Радумило Миодраг, Нови Бечеј, Нови Бечеј.
	 01/010315/17
Решењем ПС Ариље број 205-25162/17 од 10.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 7043525 издата од ПС
Ариље на име Јовановић Бојан, Ариље, Ариље.	 01/010316/17
Решењем ПУ Ваљево број 205-24718/17-1 од 09.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007848437 издата од
ПУ Ваљево на име Ђермановић Милован, Ариље, Ариље.
	 01/010317/17
Решењем ПУ Ваљево број 205-24142/17-1 од 08.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005615996 издата од ПУ
Ваљево на име Марковић Бојан, Ваљево, Ваљево.	 01/010318/17
Решењем ПУ Ваљево број 205-23808/17-1 од 07.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005942642 издата од ПУ Ва
љево на име Ђурђевић Владимир, Ваљево, Ваљево.	 01/010319/17
Решењем ПС Богатић број 205-24484/17 од 09.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 001500075 издата од ПС
Богатић на име Мијатовић Аница, Клење, Богатић.	 01/010320/17
Решењем ПС Богатић број 205-23156/17 од 09.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006832660 издата од
ПС Богатић на име Ђурковић Данијел, Дубље, Богатић.
	 01/010321/17
Решењем ПУ Ваљево број 205-24718/17-1 од 09.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 0081342037 издата
од ПУ Ваљево на име Мирковић Весна, Ваљево, Ваљево.
	 01/010322/17
Решењем ПУ Ваљево број 205-23550/17 од 07.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008668614 издата од
ПУ Ваљево на име Бакаревић Драгица, Ваљево, Ваљево.
	 01/010323/17
Решењем ПУ Ваљево број 205-24494/17 од 09.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008175344 издата од
ПУ Ваљево на име Ђерић Александар, Ваљево, Ваљево.
	 01/010324/17
Решењем ПУ Лесковац број 205-25391/17-1 од 03.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005857457 издата од
ПУ Лесковац на име Станковић Марко, Лесковац, Лесковац.
	 01/010325/17
Решењем ПС Горњи Милановац број 205-2-33/17 од
09.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004644041 издата од ПС Горњи Милановац на име Царевић Бог
дан, Горњи Милановац, Горњи Милановац.	 01/010326/17
Решењем ПС Горњи Милановац број 205-2-32/17 од
09.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006703679 издата од ПС Горњи Милановац на име Вукашиновић
Филип, Горњи Милановац, Горњи Милановац.	 01/010327/17
Решењем ПУ Ваљево број 205-20237/17-1 од 27.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008205003 издата од
ПУ Ваљево на име Вуковић Вукашин, Горњи Милановац, Горњи
Милановац.	 01/010328/17
Решењем ПУ Ваљево број 205-2336/17 од 07.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 002963664 издата од ПУ
Ваљево на име Грујичић Милена, Ваљево, Ваљево.	 01/010329/17
Решењем ПУ Ваљево број 205-21705/17 од 02.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005186395 издата од ПУ
Ваљево на име Шуковић Селена, Ваљево, Ваљево.	 01/010330/17
Решењем ПУ Ваљево број 205-18849/17 од 22.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005507273 издата од ПУ Ваље
во на име Миловановић Милош, Ваљево, Ваљево.	 01/010331/17
Решењем ПС Барајево број 205.2-45/17 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008230138 издата од ПС
Барајево на име Михаиловић Кељачки Слађана, Барајево, Бара
јево.	 01/010332/17
Решењем ПС Барајево број 205.2-44/17 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 0078893635 издата од ПС
Барајево на име Илић Валентина, Вранић, Београд.	 01/010333/17
Решењем ПС Ариље број 205-20407/17 од 27.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 6469985 издата од ПС Ариље
на име радовановић Љубо, Трешњевица, Ариље.	 01/010334/17
Решењем ПС Кладово број 205-1-19/2017 од 10.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 6771167 издата од
ПС Кладово на име Богдановић Верослава, Кладово, Кладово.
	 01/010335/17
Решењем ПС Аранђеловац број 205-24449/17 од
10.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004214732 издата од ПС Аранђеловац на име Петровић Слобо
дан, Даросава, Аранђеловац.	 01/010336/17
Решењем ПУ Чачак број 205-1-121/17 од 09.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008859890 издата од ПУ
Чачак на име Живковић Радослав, Чачак, Чачак.	 01/010337/17
Решењем ПУ Чачак број 205-1-126/17 од 13.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006754051 издата од ПУ
Чачак на име Јелић Жељко, КУлиновци, Чачак.	 01/010338/17
Решењем ПУ Шабац број 205-16-137/17 од 13.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 002902598 издата од
ПУ Шабац на име Баштовановић Ненад, Шабац, Шабац.
	 01/010339/17
Решењем ПУ Шабац број 205-1-16-17 од 10.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005304073 издата од ПУ
Шабац на име Ашраба Стефан, Шабац, Шабац.	 01/010340/17
Решењем ПУ Чачак број 205-1-114/17 од 08.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008571946 издата од ПУ
Чачак на име Милић Невена, Љубић, Чачак.	 01/010341/17
Решењем ПУ Чачак број 205-1116/17 од 08.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 003535886 издата од ПУ Ча
чак на име Даниловић Александар, Чачак, Чачак.	 01/010342/17
Решењем ПУ Чачак број 205-1-120/17 од 09.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003655614 издата од ПУ
Чачак на име Маслаћ Иван, Рошци, Чачак.	 01/010343/17
Решењем ПУ Чачак број 205-1-118/17 од 08.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004071075 издата од ПУ
Чачак на име Василић Стефан, Вапа, Чачак.	 01/010344/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-190/17 од 20.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004278022 издата од
ПУ Београд на име Јовановић Марија, Вождовац, Београд.
	 01/010345/17
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Решењем ПУ Београд број 205-1-193/17 од 20.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005942705 издата
од ПС Вождовац на име Митић Јоргованка, Вождовац, Београд.
	 01/010346/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-209/17 од 22.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009163319 издата од
ПУ Београд на име Мишић Биљана, Вождовац, Београд.
	 01/010347/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-208/17 од 22.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003444208 издата од
ПУ Пећ на име Дедовић Дејан, Вождовац, Београд.
	 01/010348/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-261/17 од 08.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007321630 издата од
ПС Вождовац на име Коруга Ђуро, Вождовац, Београд.
	 01/010349/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-203/17 од 21.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005772911 издата од
ПУ Београд на име Радовановић Маја, Вождовац, Београд.
	 01/010350/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-200/17 од 21.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008223918 издата
од ПС Палилула на име Пламенац Милош, Вождовац, Београд.
	 01/010351/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-199/17 од 21.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004075092 издата
од ПУ Београд на име Тутуновић Љиљана, Вождовац, Београд.
	 01/010352/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-2015/17 од 23.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006835614 издата од
ПУ Београд на име Радовановић Вукосава, Вождовац, Београд.
	 01/010353/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-268/17 од 10.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003590757 издата од
ПС Стари град на име Крстић Данко, Вождовац, Београд.
	 01/010354/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-234/17 од 28.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006485155 издата од
ПУ Београд на име Љепоја Марина, Вождовац, Београд.
	 01/010355/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-237/17 од 01.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005266112 издата од
ПС Вождовац на име Бабић Марко, Вождовац, Београд.
	 01/010356/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-244/17 од 02.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007669452 издата од
ПУ Београд на име Милосављевић Марко, Вождовац, Београд.
	 01/010357/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-243/17 од 02.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003822068 издата од
ПУ Београд на име Марковић Немања, Вождовац, Београд.
	 01/010358/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-246/2017 од 03.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003006159 издата од
ПС Савски венац на име Михалиц Владимир, Вождовац, Бео
град.	 01/010359/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-252/2017 од 07.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007539842 издата од
ПС Врачар на име Јелисавчић Лалка, Вождовац, Београд.
	 01/010360/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-255/17 од 07.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008458682 издата од
ПС Вождовац на име Тановић Весна, Вождовац, Београд.
	 01/010361/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-182/2017 од 14.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006138730 издата од
ПС Вождовац на име Марковић Иванишевић Драгана, Вождо
вац, Београд.	 01/010362/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-257/17 од 07.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006027653 издата од
ПУ Београд на име Стојановић Немања, Звездара, Београд.
	 01/010363/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-259/17 од 08.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006471815 издата од
ПС Нови Београд на име Миленковић Бојана, Звездара, Београд.
	 01/010364/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-260/17 од 08.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005564212 издата од ПУ
Београд на име Крајцар Живка, Звездара, Београд.	 01/010365/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-194/17 од 20.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008563577 издата од ПУ
Београд на име Лазић Драгиша, Звездара, Београд.	 01/010366/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-216/17 од 23.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006461298 издата од ПУ
Београд на име Младеновић Мира, Звездара, Београд.	 01/010367/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-218/17 од 24.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005275189 издата од
ПС Нови Београд на име Алексић Немања, Звездара, Београд.
	 01/010368/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-235/17 од 28.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 0090412023 издата
од ПС Звездара на име Раичевић Никола, Звездара, Београд.
	 01/010369/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-239/17 од 01.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008025493 издата од ПУ
Београд на име Ђокић Дејан, Звездара, Београд.	 01/010370/17
Решењем ПУ Београд број 205-240/17 од 01.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 003941706 издата од ПС Во
ждовац на име Обрадовић Ана, Звездара, Београд.	 01/010371/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-251/17 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006513150 издата од
ПС Звездара на име Стојадиновић Миланка, Звездара, Београд.
	 01/010372/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-253/17 од 07.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008537368 издата од ПУ
Београд на име Пантовић Душан, Звездара, Београд.	 01/010373/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-254/17 од 07.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006370724 издата од ПС
Алексинац на име Пешић Драгана, Звездара, Београд.	 01/010374/17
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Решењем ПУ Београд број 205-188/17 од 17.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008830296 издата од ПУ Бео
град на име Јовановић Радмила, Звездара, Београд.	 01/010375/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-189/17 од 17.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007082074 издата од ПУ
Београд на име Ћирић Гордана, Звездара, Београд.	 01/010376/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-271/17 од 10.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007174551 издата од ПУ
Београд на име Костић Драгица, Звездара, Београд.	 01/010377/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-267/17 од 10.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 0082905075 издата
од ПС Гроцка на име Ракић Петров Јована, Звездара, Београд.
	 01/010378/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-201/17 од 21.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003641429 издата од ПУ
Београд на име Стошић Милица, Раковица, Београд.	 01/010379/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-238/17 од 01.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008125373 издата од ПУ
Београд на име Жарков Витомир, Раковица, Београд.	 01/010380/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-206/17 од 22.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006182610 издата од
ПС Савски венац на име Шопаловић Оливера, Раковица, Бео
град.	 01/010381/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-207/17 од 22.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005921803 издата од
ПС Раковица на име Зечевић Петковић Миленка, Раковица, Бео
град.	 01/010382/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-264/17 од 09.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004065159 издата од
ПС Нови Београд на име Колић Винко, Нови Београд, Нови Бео
град.	 01/010383/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-236/17 од 01.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006867759 издата од
ПУ Београд на име Ђурић Миловановић Александра, Нови Бео
град, Нови Београд.	 01/010384/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-245/17 од 03.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007295334 издата од
ПУ Београд на име Пузовић Мирјана, Нови Београд, Нови Бео
град.	 01/010385/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-210/2017 од 22.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005016505 издата од
ПС Нови Београд на име Вилић Гвозден, Нови Београд, Нови
Београд.	 01/010386/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-191/2017 од 20.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006485029 издата од
ПС Нови Београд на име Париповић Рајко, Нови Београд, Нови
Београд.	 01/010387/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-187/17 од 17.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003362798 издата од
ПС Нови Београд на име Шапоњић Стефан, Нови Београд, Нови
Београд.	 01/010388/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-269/17 од 10.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003574052 издата од ПУ
Београд на име Масловарић Слободан, Земун, Земун.	 01/010389/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-256/17 од 07.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006716079 издата од ПУ
Ниш на име Богдановић Александар, Земун, Земун.	 01/010390/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-198/17 од 21.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004597753 издата од
ПС Земун на име Добрић Бојана, Земун, Земун.	 01/010391/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-211/2017 од 22.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003172730 издата од
ПС Земун на име Грујић Марко, Земун, Земун.	 01/010392/17
Решењем ПУ Београд број 204-1-250/17 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004332153 издата од ПС
Земун на име Миловановић Светлана, Земун, Земун.	 01/010393/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-205/17 од 22.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003742697 издата од
ПС Земун на име Алфиревић Петар, Земун, Земун.	 01/010394/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-192/17 од 20.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007668375 издата од
ПС Земун на име Адра Сенди, Земун, Земун.	 01/010395/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-217/17 од 23.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005750239 издата од ПУ
Београд на име Арсић Јована, Чукарица, Београд.	 01/010396/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-196/17 од 21.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006017398 издата
од ПС Чукарица на име Ристивојевић Раша, Чукарица, Београд.
	 01/010397/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-202/2017 од 21.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006038719 издата од
ПС Чукарица на име Танасић Бранка, Чукарица, Београд.
	 01/010398/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-241/17 од 02.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004309175 издата од ПС
Земун на име Шкорић Срђан, Чукарица, Београд.	 01/010399/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-247/17 од 06.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 000883314 издата од ПС Во
ждовац на име Сејфовић Анита, Чукарица, Београд.	 01/010400/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-183/17 од 14.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003529164 издата од ПС
Чукарица на име Вуковић Бранко, Чукарица, Београд.	 01/010401/17
Решењем ПУ Београд број 205.1-204/17 од 22.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 002927207 издата од ПС
Савски венац на име Марковић Сњежана, Чукарица, Београд.
	 01/010402/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-248/17 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006090376 издата од ПУ
Београд на име Попадић Миладин, Умка, Умка.	 01/010403/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-220/17 од 24.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006542413 издата од
ПУ Београд на име Гаврић Дарко, Борча, Борча.	 01/010404/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-195/17 од 20.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004580982 издата од ПС
Врачар на име Дамјановић Ирена, Палилула, Београд.	 01/010405/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-262/17 од 09.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008175524 издата од ПУ
Београд на име Вранић Мирко, Палилула, Београд.	 01/010406/17
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Решењем ПУ Београд број 205-1-249/17 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003922398 издата
од ПС Палилула на име Вучковић Силвана, Палилула, Београд.
	 01/010407/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-184/17 од 14.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008139300 издата од
ПС Палилула на име Недељковић Никола, Палилула, Београд.
	 01/010408/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-185/17 од 14.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005062798 издата од
ПУ Београд на име Воркапић Јован, Палилула, Београд.
	 01/010409/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-212/17 од 23.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004775985 издата од
ПС Палилула на име Павловић Оливера, Савски венац, Београд.	 	
01/010410/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-197/17 од 21.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006112355 издата од
ПС Савски венац на име Марјановић Марко, Савски венац, Бео
град.	 01/010411/17
Решењем ПУ Београд број 205-41-266/17 од 09.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006695096 издата од
ПС Савски венац на име Душановић Сандра, Савски венац, Бео
град.	 01/010412/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-265/17 од 09.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 001313544 издата од ПУ Бео
град на име Мицић Станко, Савски венац, Београд.	 01/010413/17
Решењем ПУ Београд број 201-1-263/2017 од 09.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005264738 издата од
ПС Врачар на име Бургић Наташа, Врачар, Београд.	 01/010414/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-186/17 од 17.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003070471 издата од
ПУ Ниш на име Којовић Јована, Врачар, Београд.	 01/010415/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-258/17 од 08.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 002896929 издата од
ПС Вождовац на име Стојановић Љиљана, Стари град, Београд.
	 01/010416/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-214/17 од 23.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007302148 издата од
ПУ Београд на име Лазовић Јован, Винча, Винча.	 01/010417/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-242/17 од 02.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005916072 издата од ПУ
Београд на име Дојчиновић Далибор, Врчин, Врчин.	 01/010418/17
Решењем ПУ Београд број 205.1-219/17 од 24.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003673284 издата од ПС
Гроцка на име Момчиловић Петар, Гроцка, Гроцка.	 01/010419/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-213/17 од 23.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004291161 издата од ПС
Земун на име Јеленић Иван, Угриновци, Угриновци.	 01/010420/17
Решењем ПУ Београд број 205-4-272/17 од 11.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005127348 издата од ПС Рако
вица на име Станковић Благоје, Призрен, Призрен.	 01/010421/17
Решењем ПУ Пирот број 205/10-37 од 13.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006670029 издата од ПУ
Пирот на име Митровић Ђорђе, Расница, Пирот.	 01/010422/17
Решењем ПУ Пирот број 205/10-15 од 03.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008002826 издата од ПУ
Пирот на име Ракић Миле, Крупац, Крупац.	 01/010423/17
Решењем ПУ Пирот број 205/10-21 од 17.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 003458854 издата од ПУ
Пирот на име Марковић Милош, Темска, Темска.	 01/010424/17
Решењем ПУ Пирот број 205/10-12 од 26.01.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006845131 издата од ПУ
Пирот на име Костић Анђела, Пирот, Пирот.	 01/010425/17
Решењем ПУ Пирот број 205/10-14 од 27.01.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007930568 издата од ПУ
Пирот на име Тошић Немања, Пирот, Пирот.	 01/010426/17
Решењем ПУ Пирот број 205/10-16 од 08.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 003144653 издата од ПУ
Пирот на име Златковић Светозар, Пирот, Пирот.	 01/010427/17
Решењем ПУ Пирот број 205/1-18 од 08.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008974182 издата од ПУ
Пирот на име Панчић Христина, Пирот, Пирот.	 01/010428/17
Решењем ПУ Пирот број 205/10-19 од 13.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008902101 издата од ПУ
Пирот на име Ђенић Душица, Пирот, Пирот.	 01/010429/17
Решењем ПУ Пирот број 205/10-20 од 13.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 002989899 издата од ПУ
Пирот на име Видановић Милош, Пирот, Пирот.	 01/010430/17
Решењем ПУ Пирот број 205/10-22 од 20.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006701756 издата од ПУ
Пирот на име Јовановић Катарина, Пирот, Пирот.	 01/010431/17
Решењем ПУ Пирот број 205/10-23 од 20.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006653321 издата од ПУ
Пирот на име Стојановић Предраг, Пирот, Пирот.	 01/010432/17
Решењем ПУ Пирот број 205/10-24 од 22.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 003143635 издата од ПУ
Пирот на име Коцић Миљана, Пирот, Пирот.	 01/010433/17
Решењем ПУ Пирот број 205/10-25 од 23.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005048351 издата од ПУ
Пирот на име Стојановић Бане, Пирот, Пирот.	 01/010434/17
Решењем ПУ Пирот број 205/10-26 од 24.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006506747 издата од ПУ
Пирот на име Каменовић Саша, Пирот, Пирот.	 01/010435/17
Решењем ПУ Пирот број 205/10-27 од 28.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007661810 издата од ПУ
Пирот на име Алексов Илија, Пирот, Пирот.	 01/010436/17
Решењем ПУ Пирот број 205/10-28 од 02.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006884926 издата од ПУ
Пирот на име Стојановић Бисерка, Пирот, Пирот.	 01/010437/17
Решењем ПУ Пирот број 205/10-29 од 03.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 00429886 издата од ПУ Пи
рот на име Петковић Душан, Пирот, Пирот.	 01/010438/17
Решењем ПУ Пирот број 205/10-30 од 06.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006586721 издата од ПУ
Пирот на име Пауновић Наташа, Пирот, Пирот.	 01/010439/17
Решењем ПУ Пирот број 205/10-31 од 06.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005259099 издата од ПУ
Пирот на име Апостоловић Милан, Пирот, Пирот.	 01/010440/17
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Решењем ПУ Пирот број 205/10-32 од 07.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004432084 издата од ПС
Вождовац на име Толић Бојан, Пирот, Пирот.	 01/010441/17
Решењем ПУ Пирот број 205/10-33 од 08.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006214747 издата од ПУ
Пирот на име Костић Зоран, Пирот, Пирот.	 01/010442/17
Решењем ПУ Пирот број 205/10-34 од 10.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008765354 издата од ПУ
Пирот на име Пенић Јевросима, Пирот, Пирот.	 01/010443/17
Решењем ПУ Пирот број 210/10-35 од 13.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004396078 издата од ПУ
Пирот на име Благојевић Драган, Пирот, Пирот.	 01/010444/17
Решењем ПУ Пирот број 205/10-36 од 13.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005676437 издата од ПУ
Пирот на име Цветковић Младен, Пирот, Пирот.	 01/010445/17
Решењем ПС Ивањица број 205-1-16/17 од 06.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005221286 издата од ПС Ива
њица на име Бујошевић Драган, Свештица, Ивањица.	 01/010446/17
Решењем ПС Ивањица број 205-1-17/17 од 09.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003322547 издата од ПС
Ивањица на име Продановић Мирослав, Будожеља, Ивањица.
	 01/010447/17
Решењем ПС Сјеница број 205-25498/17-1 од 13.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004182255 издата од ПС
Сјеница на име Гашанин Едис, Сјеница, Сјеница.	 01/010448/17
Решењем ПС Сјеница број 205-25505/17-1 од 13.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005165255 издата од ПС
Сјеница на име Метовић Салих, Сјеница, Сјеница.	 01/010449/17
Решењем ПС Сјеница број 205-25080/17-1 од 10.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005622915 издата од
ПС Сјеница на име Ујкановић Харун, Камешница, Сјеница.
	 01/010450/17
Решењем ПС Кула број 13 205-228/17 од 09.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007312214 издата од ПС Кула
на име Мартиновић Синиша, Црвенка, Црвенка.	 01/010451/17
Решењем ПС Кула број 13 205-231/17 од 08.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006304959 издата од ПС
Кула на име Матин Наташа, Црвенка, Црвенка.	 01/010452/17
Решењем ПС Кула број 13 205-254/17 од 13.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006133287 издата од ПС Кула
на име Радоњић Владимир, Црвенка, Црвенка.	 01/010453/17
Решењем ПС Кула број 13 205-196/17 од 02.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 0090257189 издата од
ПС Кула на име Боговац Владислав, Липар, Липар.	 01/010454/17
Решењем ПС Кула број 13 205-233/17 од 10.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006901480 издата од ПС
Кула на име Бањац Срђан, Кула, Кула.	 01/010455/17
Решењем ПУ Пожаревац број 205-67-89/2014 од
20.11.2014. проглашава се неважећим лична карта број
000260426 издата од ПС Велико Градиште на име Дјипало Зор
ка, Царевац, Велико Градиште.	 01/010456/17
Решењем ПС Велико Градиште број 205-10/2016-44 од
10.05.2016. проглашава се неважећим лична карта број 3312295
издата од ПС Велико Градиште на име Јосић Живорад, Пожежа
не, Велико Градиште.	 01/010457/17
Решењем ПС Велико Градиште број 205-11/2017-11 од
14.02.2017. проглашава се неважећим лична карта број 5478599
издата од ПС Велико Градиште на име Трајковић Бисерка, Вели
ко Градиште, Велико Градиште.	 01/010458/17
Решењем ПС Велико Градиште број 205-10/2016-79 од
12.08.2016. проглашава се неважећим лична карта број 7360695
издата од ПС Велико Градиште на име Ђукић Ђорђе, Велико
Градиште, Велико Градиште.	 01/010459/17
Решењем ПС Велико Градиште број 205-10/2016-98 од
20.09.2016. проглашава се неважећим лична карта број 3992851
издата од ПС Велико Градиште на име Тадић Никола, Велико
Градиште, Велико Градиште.	 01/010460/17
Решењем ПС Велико Градиште број 205-10/2016-87 од
05.09.2016. проглашава се неважећим лична карта број 3387378
издата од ПС Велико Градиште на име Јовановић Војкан, Велико
Градиште, Велико Градиште.	 01/010461/17
Решењем ПС Велико Градиште број 205-10/2016-99 од
21.09.2016. проглашава се неважећим лична карта број 60680 из
дата од ПС Велико Градиште на име Петровић Марко, Велико
Градиште, Велико Градиште.	 01/010462/17
Решењем ПС Велико Градиште број 205-10/2016-110
од 03.11.2016. проглашава се неважећим лична карта број
005952203 издата од ПС Велико Градиште на име Јовановић Ан
ђелка, Велико Градиште, Велико Градиште.	 01/010463/17
Решењем ПС Велико Градиште број 205-10/2016-107 од
02.11.2016. проглашава се неважећим лична карта број 60105 из
дата од ПС Велико Градиште на име Ђорђевић Ненад, Велико
Градиште, Велико Градиште.	 01/010464/17
Решењем ПС Велико Градиште број 205-10/2016-49 од
17.05.2016. проглашава се неважећим лична карта број 59463
СР17126373 издата од ПС Велико Градиште на име Васић Див
на, Велико Градиште, Велико Градиште.	 01/010465/17
Решењем ПС Велико Градиште број 205-10/2016-88 од
05.09.2016. проглашава се неважећим лична карта број 3417772
издата од ПС Велико Градиште на име Дрикић Слађана, Топо
ловник, Тополовник.	 01/010466/17
Решењем ПС Велико Градиште број 205-10/2016-91 од
05.12.2016. проглашава се неважећим лична карта број 1562494
издата од ПС Велико Градиште на име Пајкић Наталија, Топо
ловник, Тополовник.	 01/010467/17
Решењем ПС Велико Градиште број 205-10/2016-15 од
09.02.2017. проглашава се неважећим лична карта број 44540
СР11739530 издата од ПС Велико Градиште на име Николић Је
здимир, Тополовник, Тополовник.	 01/010468/17
Решењем ПС Велико Градиште број 205-10/2016-104 од
02.11.2016. проглашава се неважећим лична карта број 6916880
издата од ПС Велико Градиште на име Стокић Раница, Кусић,
Велико Градиште.	 01/010469/17
Решењем ПС Велико Градиште број 205-10/2016-89 од
05.09.2016. проглашава се неважећим лична карта број 3352526
издата од ПС Велико Градиште на име Стефановић Никола, Ку
сић, Велико Градиште.	 01/010470/17
Решењем ПС Велико Градиште број 205-10/2016-72 од
11.07.2016. проглашава се неважећим лична карта број 2212241
издата од ПС Велико Градиште на име Петровић Звонимир, Че
шљева бара, Велико Градиште.	 01/010471/17

Решењем ПС Велико Градиште број 205-10/2016-33 од
28.03.2016. проглашава се неважећим лична карта број 3979283
издата од ПС Велико Градиште на име Миладиновић Негица,
Љубиња, Велико Градиште.	 01/010472/17
Решењем ПС Велико Градиште број 205-10/2016-105 од
02.11.2016. проглашава се неважећим лична карта број 8363773
издата од ПС Велико Градиште на име Мирковић Драган, Љуби
ња, Велико Градиште.	 01/010473/17
Решењем ПС Велико Градиште број 205-10/2016-102 од
26.09.2016. проглашава се неважећим лична карта број 60078 из
дата од ПС Велико Градиште на име Рајић Милорад, Сираково,
Велико Градиште.	 01/010474/17
Решењем ПС Велико Градиште број 205-10/2016-103 од
07.10.2016. проглашава се неважећим лична карта број 8322733
издата од ПС Велико Градиште на име Перић Дајана, Мајило
вац, Мајиловац.	 01/010475/17
Решењем ПС Велико Градиште број 205-10/2016-100 од
22.09.2016. проглашава се неважећим лична карта број 7012603
издата од ПС Велико Градиште на име Богосављевић Љубиша,
Макац, Велико Градиште.	 01/010476/17
Решењем ПС Велико Градиште број 205-10/2016-10 од
08.02.2017. проглашава се неважећим лична карта број 5983624
издата од ПС Велико Градиште на име Дамњановић Добривоје,
Рама, Велико Градиште.	 01/010477/17
Решењем ПС Владимирци број 205-25586/17 од 13.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008824685 издата од
ПС Владимирци на име Миљковац Марија, Владимирци, Влади
мирци.	 01/010478/17
Решењем ПУ Пријепоље број 205-8-33/17 од 13.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009265044 издата од
ПУ Пријепоље на име Реџематовић Елзана, Поток, Пријепоље.
	 01/010479/17
Решењем ПС Сурдулица број 205-400/17 од 04.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005486222 издата од
ПС Сурдулица на име Тасић Ивана, Сурдулица, Сурдулица.
	 01/010480/17
Решењем ПС Ковачица број 205-1-27/2017 од 07.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003489050 издата од
ПС Ковачица на име Петраш Јан, Падина, Падина.	 01/010481/17
Решењем ПС Бачки Петровац број 205-20/2017-10
од 07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006778129 издата од ПС Бачки Петровац на име Елијаш Дебора
Ханна, Бачки Петровац, Бачки Петровац.	 01/010482/17
Решењем ПС Љубовија број 205-24854/17 од 10.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007255323 издата од
ПС Љубовија на име Ђокић Снежана, Љубовија, Љубовија.
	 01/010483/17
Решењем ПУ Лесковац број 205-25683/17-1 од 14.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006277609 издата од
ПУ Лесковац на име Станковић Марко, Лесковац, Лесковац.
	 01/010484/17
Решењем ПС Прибој број 205-2-26/2017 од 09.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004414267 издата од
ПС Прибој на име Полимац Есма, Прибој, Прибој.	 01/010485/17
Решењем ПУ Призрен број 205-09/2017 од 08.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003943746 издата од ПУ
Призрен на име Мотори Адем, Призрен, Призрен.	 01/010486/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-233/2017 од 28.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 0040897777 издата
од ПС Звездара на име Мијатов Алекса, Звездара, Београд.
	 01/010487/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-232/2017 од 27.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007361349 издата од ПУ
Београд на име Мирковић Петар, Вождовац, Београд.	 01/010488/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-230/17 од 27.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003117970 издата од ПС
Гроцка на име Ранковић Ивана, Звездара, Београд.	 01/010489/17
Решењем ПУ Београд број 20-1-23/17 од 27.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005412827 издата од ПУ
Београд на име Јана Крунић Дуња Зорка, Вождовац, Београд.
	 01/010490/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-229/2017 од 27.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007104781 издата
од ПС Врачар на име Перњаковић Моника, Палилула, Београд.
	 01/010491/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-228/17 од 27.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005767202 издата од
ПС Обреновац на име Јованетић Латинка, Обреновац, Београд.
	 01/010492/17
Решењем ПУ Београд број 205.1-227/17 од 27.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007433491 издата од ПС
Врачар на име Кувељић Слађана, Врачар, Београд.	 01/010493/17
Решењем ПУ Београд број 205.1-226/17 од 27.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 0036255248 издата од ПС Рако
вица на име Ђорђевић Власта, Раковица, Београд.	 01/010494/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-225/2017 од 27.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006676294 издата од
ПУ Београд на име Бошковић Богдан, Нови Београд, Београд.
	 01/010495/17
Решењем ПУ Београд број 205-224/17 од 25.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009225684 издата од ПУ
Београд на име Јовановић Јелена, Нови Београд, Београд.
	 01/010496/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-223/2017 од 24.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007847250 издата од
ПУ Београд на име Ђорђевић Дејан, Врчин, Гроцка.	 01/010497/17
Решењем ПУ Београд број 205.1-222/17 од 24.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 003221813 издата од ПС Зве
здара на име Башановић Зоран, Чукарица, Београд.	 01/010498/17
Решењем ПУ Београд број 205-1-221/17 од 24.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008528903 издата од
ПУ Београд на име Милутиновић Никола, Вождовац, Београд.
	 01/010499/17
Решењем ПС Сопот број 205.2-262/16 од 28.11.2016. про
глашава се неважећим лична карта број 003361877 издата од ПС
Сопот на име Недељковић Милорад, Сопот, Сопот.	 01/010500/17
Решењем ПС Сопот број 205.2-259/16 од 26.11.2016. про
глашава се неважећим лична карта број 007067162 издата од ПС
Нови Београд на име Стевановић Милсиав, Сурчин, Београд.
	 01/010501/17
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Решењем ПС Сопот број 205.1-25/16 од 22.11.2016. прогла
шава се неважећим лична карта број 007318631 издата од ПС Со
пот на име Коковић Ивана, Мала Иванча, Сопот.	 01/010502/17
Решењем ПС Сопот број 205.2-257/16 од 21.11.2016. про
глашава се неважећим лична карта број 004580379 издата од ПС
Сопот на име Недић Милош, Раља, Сопот.	 01/010503/17
Решењем ПС Сопот број 205.2-256/16 од 17.12.2016. прогла
шава се неважећим лична карта број 004830387 издата од ПС Со
пот на име Глигоријевић Радица, Сибница, Сопот.	 01/010504/17
Решењем ПС Сопот број 205.2-255/16 од 13.12.2016. про
глашава се неважећим лична карта број 000991514 издата од ПС
Сопот на име Степановић Душанка, Мали Пожаревац, Сопот.
	 01/010505/17
Решењем ПС Сопот број 205.2-254/16 од 10.12.2016. прогла
шава се неважећим лична карта број 006392909 издата од ПС Со
пот на име Антић Јасмина, Мали Пожаревац, Сопот.	 01/010506/17
Решењем ПС Сопот број 205.2-253 од 11.11.2016. прогла
шава се неважећим лична карта број 00021418 издата од ПУ Бео
град на име Миросавић Борка, Дрлупа, Сопот.	 01/010507/17
Решењем ПС Сопот број 205.2-251/16 од 07.10.2016. про
глашава се неважећим лична карта број 003797086 издата од ПС
Сопот на име Рекић Синиша, Раља, Сопот.	 01/010508/17
Решењем ПС Сопот број 205.2-263/16 од 01.12.2016. прогла
шава се неважећим лична карта број 005117582 издата од ПС Во
ждовац на име Максић Десанка, Вождовац, Београд.	 01/010509/17
Решењем ПС Сопот број 205.2-266/16 од 07.11.2016. про
глашава се неважећим лична карта број 005080926 издата од ПС
Сопот на име Јовичић Слободан, Поповић, Сопот.	 01/010510/17
Решењем ПС Сопот број 205.2-248 од 03.12.2016. прогла
шава се неважећим лична карта број 003570358 издата од ПС
Сопот на име Бошњаковић Живан, Раља, Сопот.	 01/010511/17
Решењем ПС Сопот број 205.2-302/16 од 27.11.2016. про
глашава се неважећим лична карта број 005822541 издата од ПС
Младеновац на име Карапанџић Александар, Сенаја, Барајево.
	 01/010512/17
Решењем ПУ Крагујевац број 205-9689/17 од 30.01.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005873004 издата од
ПУ Крагујевац на име Марковић Андреја, Крагујевац, Крагујевац.		
	 01/010513/17
Решењем ПС Сопот број 205.1-301/16 од 26.12.2016. прогла
шава се неважећим лична карта број 001594448 издата од ПУ Бео
град на име Николић Радунка, Раковица, Београд.	 01/010514/17
Решењем ПУ Крагујевац број 205-127173/16 од 07.12.2016.
проглашава се неважећим лична карта број 006627087 издата
од ПУ Крагујевац на име Милосављевић Милисав, Крагујевац,
Крагујевац.	 01/010515/17
Решењем ПУ Крагујевац број 205-115389/19 од 10.11.2016.
проглашава се неважећим лична карта број 006365279 издата од
ПУ Крагујевац на име Заграђанин Драган, Крагујевац, Крагујевац.		
	 01/010516/17
Решењем ПС Сопот број 205.2-299/16 од 23.11.2016. про
глашава се неважећим лична карта број 004489504 издата од ПС
Сопот на име Радојичић Ђурђа, Сопот, Београд.	 01/010517/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-131/17 од 09.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003505801 издата од ПУ
Краљево на име Ђурчић Милош, Конарево, Конарево.	 01/010518/17
Решењем ПС Сопот број 205.1-295/16 од 18.11.2016. прогла
шава се неважећим лична карта број 007146088 издата од ПС Сопот
на име Милосављевић Милисав, Сибница, Сопот.	 01/010519/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-130/17 од 09.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005518484 издата од ПУ
Краљево на име Милетић Саво, Мељаница, Краљево.	 01/010520/17
Решењем ПС Сопот број 205.1-294/16 од 17.12.2016. про
глашава се неважећим лична карта број 003026333 издата од ПС
Савски венац на име Јосимовић Владимир, Земун, Београд.
	 01/010521/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-137/2017 од 10.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004292152 издата од
ПУ Краљево на име Рацић Александар, Врба, Врба.	 01/010522/17
Решењем ПС Сопот број 205.2-293/16 од 14.12.2016. прогла
шава се неважећим лична карта број 0000030547 издата од ПУ Бео
град на име Милутиновић Живомир, Земун, Београд.	 01/010523/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-134/17 од 10.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006362192 издата
од ПУ Краљево на име Коматовић Никола, Раваница, Краљево.
	 01/010524/17
Решењем ПС Сопот број 205.1-292/16 од 12.12.2016. прогла
шава се неважећим лична карта број 006866164 издата од ПС Со
пот на име Николић Душица, Неменикуће, Сопот.	 01/010525/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-133/2017 од 10.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008338573 издата од
ПУ Краљево на име Николић Матија, Краљево, Краљево.
	 01/010526/17
Решењем ПС Сопот број 205.1-285/19 од 09.12.2016. про
глашава се неважећим лична карта број 006489379 издата од ПС
Сопот на име Вученовић Гордана, Сопот, Сопот.	 01/010527/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-132/17 од 09.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007546108 издата од
ПУ Краљево на име Трифуновић Мирослав, Краљево, Краљево.
	 01/010528/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-136/17 од 10.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006206805 издата од ПУ
Краљево на име Милев Аца, Краљево, Краљево.	 01/010529/17
Решењем ПС Сопот број 205.1-284/16 од 09.12.2016. прогла
шава се неважећим лична карта број 000031345 издата од ПУ Бео
град на име Вученовић Милан, Сопот, Сопот.	 01/010530/17
Решењем ПУ Кикинда број 05-205-7-60 од 10.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008961780 издата од пу
кик на име Сивчев Жарко, Кикинда, Кикинда.	 01/010531/17
Решењем ПУ Лесковац број 205-24714/17 од 13.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005037489 издата од
ПУ Лесковац на име Стојановић Божидар, Лесковац, Лесковац.
	 01/010532/17
Решењем ПС Коцељева број 205-25674/2017 од 13.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007416796 издата од
ПС Коцељева на име Петровић Душан, Свилеува, Свилеува.
	 01/010533/17
Решењем ПС Сопот број 205.2-283/16 од 06.12.2016. про
глашава се неважећим лична карта број 006142241 издата од ПС
Сопот на име Демировић Шемзи, Раља, Сопот.	 01/010534/17
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Решењем ПС Варварин број 03/26/-205-16/17 од 15.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005056590 издата од ПС
Варварин на име Павић Милица, Варварин, Варварин.	 01/010535/17
Решењем ПС Сопот број 205.282/16 од 06.12.2016. прогла
шава се неважећим лична карта број 0068234464 издата од ПС
Сопот на име Станојевуић Надежда, Рогача, Сопот.	 01/010536/17
Решењем ПС Сопот број 205.2-280/16 од 02.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 000114508 издата од ПУ
Београд на име Жарковић Станко, Поповић, Сопот.	 01/010537/17
Решењем ПС Крупањ број 205-1395/17 од 13.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004739602 издата од ПС
Крупањ на име Суљић Сања, Крупањ, Крупањ.	 01/010538/17
Решењем ПС Стара Пазова број 205.4-65/17 од 10.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007929345 издата од
ПС Стара Пазова на име Суботић Предраг, Стари Бановци, Ста
ри Бановци.	 01/010539/17
Решењем ПС Мионица број 205-10/17 од 10.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007240593 издата од ПС Мио
ница на име Јовановић Благоје, Мратишић, Мионица.	 01/010540/17
Решењем ПС Нови Кнежевац број 15-205-46-15 од
13.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005037187 издата од ПС Нови Кнежевац на име Миклуц Васка,
Српски Крстур, Српски Крстур.	 01/010541/17
Решењем ПС Вождовац број 205.2-279/16 од 30.11.2016. про
глашава се неважећим лична карта број 004622521 издата од ПС
Вождовац на име Павловић Слађана, Раља, Сопот.	 01/010542/17
Решењем ПС Врњачка бања број 205-292/17 од 10.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006500227 издата од
ПС Врњачка бања на име Милетић Бојана, Руђинци, Врњачка
Бања.	 01/010543/17
Решењем ПС Сопот број 205.1-278/16 од 26.11.2016. про
глашава се неважећим лична карта број 0055558057 издата од
ПС Сопот на име Китановић Милан, Сопот, Сопот.	 01/010544/17
Решењем ПС Сопот број 205.2-277/16 од 25.10.2016. про
глашава се неважећим лична карта број 0063332144 издата од ПС
Сопот на име Милетић Дејан, Мала Иванча, Сопот.	 01/010545/17
Решењем ПС Сопот број 205.1-276/16 од 23.11.2016. прогла
шава се неважећим лична карта број 006603537 издата од ПС Сопот
на име Мајсторовић Живковић Марина, Раља, Сопот.	 01/010546/17
Решењем ПС Сопот број 205.2-275/16 од 23.01.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003439701 издата од ПС
Сопот на име Величковић Драган, Сопот, Сопот.	 01/010547/17
Решењем ПС Сопот број 205.1-274/16 од 22.11.2016. про
глашава се неважећим лична карта број 004158502 издата од ПС
Раковица на име Спасић Марија, Раља, Сопот.	 01/010548/17
Решењем ПС Сопот број 205.2-272/16 од 17.11.2016. про
глашава се неважећим лична карта број 00026997 издата од ПУ
Београд на име Илић Мира, Поповић, Сопот.	 01/010549/17
Решењем ПС Сопот број 205.2-271/16 од 16.11.2016. про
глашава се неважећим лична карта број 000033968 издата од ПУ
Београд на име Ивановић Марија, Сибница, Сопот.	 01/010550/17
Решењем ПС Сопот број 205.2-270/16 од 16.11.2016. прогла
шава се неважећим лична карта број 005410686 издата од ПС Сав
ски венац на име Стојкоски Милутин, Мали Пожаревац, Сопот.		
	 01/010551/17
Решењем ПС Сопот број 205.2-269/16 од 12.11.2016. про
глашава се неважећим лична карта број 005898153 издата од ПС
Сопот на име Петровић Славица, Сопот, Сопот.	 01/010552/17
Решењем ПС Сопот број 205.2-267/16 од 10.10.2016. про
глашава се неважећим лична карта број 006354449 издата од ПС
Сопот на име Петковић Никола, Ђуринци, Сопот.	 01/010553/17
Решењем ПС Љубовија број 205-25687/17 од 13.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008434471 издата
од ПС Љубовија на име Недељковић Радован, Горња Љубовиђа,
Љубовија.	 01/010554/17
Решењем ПС Врбас број 205-50-54 од 07.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006258961 издата од ПС Вр
бас на име Кнежевић Светлана, Равно село, Врбас.	 01/010555/17
Решењем ПС Врбас број 205-50-57 од 07.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005973530 издата од ПС
Врбас на име Тамаш Михајло, Врбас, Врбас.	 01/010556/17
Решењем ПС Ковачица број 205-1-29/2017 од 10.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007242874 издата од
ПС Ковачица на име Џудовић Владислав, Ковачица, Ковачица.
	 01/010557/17
Решењем ПС Врбас број 205-50-55 од 07.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007007774 издата од ПС
Врбас на име Теглаш Бобан, Врбас, Врбас.	 01/010558/17
Решењем ПС Опово број 205-18604/17-1 од 22.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004056283 издата од
ПС Опово на име Јовановић Душан, Опово, Опово.	 01/010559/17
Решењем ПС Врбас број 205-50-56 од 07.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 002950550 издата од ПС
Врбас на име Поповић Рајко, Змајево, Врбас.	 01/010560/17
Решењем ПС Лапово број 205-98/17-9 од 13.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 009194078 издата од ПС Ла
пово на име Радовановић Станка, Лапово, Лапово.	 01/010561/17
Решењем ПС Лозница број 205-24298/17 од 11.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005208503 издата од ПС Ло
зница на име Јовановић Халида, Лозница, Лозница.	 01/010562/17
Решењем ПС Нова Варош број 04-205-16/2017 од
15.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008994267 издата од ПС Нова Варош на име Аничић Ковиљка,
Дражевићи, Нова Варош.	 01/010563/17
Решењем ПС Лозница број 205-23859/17 од 11.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006380576 издата од
ПС Лозница на име Васиљковић Петар, Лешница, Лозница.
	 01/010564/17
Решењем ПС Лозница број 205-24468/17 од 11.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 000213914 издата од ПС
Лозница на име Филипови9ћ, Лешница, Лозница.	 01/010565/17
Решењем ПС Лозница број 205-23954/17 од 11.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003617484 издата од ПС
Лозница на име Арсенић Бранко, Лешница, Лозница.	 01/010566/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2-190/17 од 07.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007434621 издата од
ПС Савски венац на име Гајић Слободанка, Савски венац, Бео
град.	 01/010567/17
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Решењем ПС Нови Бечеј број 03-205-10/17 од 18.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008390424 издата од ПС
Нови Бечеј на име Главашки Томислав, Нови Бечеј, Нови Бечеј.		
	 01/010568/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2-191/17 од 07.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 002999807 издата од
ПС Савски венац на име Тасковић Ненад, Палилула, Београд.
	 01/010569/17
Решењем ПС Сечањ број 205-15-7 од 14.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 000212049 издата од ПС
Сечањ на име Кецмановић Милан, Јаша Томић, Јаша Томић.
	 01/010570/17
Решењем ПС Љиг број 205-2599/17 од 14.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008562044 издата од ПС Љиг
на име Димитријевић Миломир, Живковци, Љиг.	 01/010571/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2-192/17 од 08.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006672842 издата од
ПУ Београд на име Ђорђевић Александар, Нови Београд, Бео
град.	 01/010572/17
Решењем ПС Коцељева број 205-23910/2017 од 09.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 002969541 издата од
ПС Коцељева на име Ранисављевић Бранка, Свилеува, Свилеува.
	 01/010573/17
Решењем ПС Коцељева број 205-22516/2017 од 07.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006932674 издата од
ПС Коцељева на име Антонић Немања, Коцељева, Коцељева.
	 01/010574/17
Решењем ПС Коцељева број 205-18646/17 од 14.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003437159 издата од
ПС Коцељева на име Петровић Добросав, Брдарица, Коцељева.
	 01/010575/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2-194/17 од 08.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008176266 издата од ПС
Барајево на име Чабрић Верица, Вранић, Барајево.	 01/010576/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2-293/17 од 08.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008536530 издата од
ПС Савски венац на име Димитријевић Јасмина, Вранић, Барајево.
	 01/010577/17
Решењем ПУ Сомбор број 06-205-91/2017 од 14.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006774592 издата од
ПУ Сомбор на име Шакић Недељко, Колут, Колут.	 01/010578/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-441 од 08.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006364485 издата од ПУ
Нови Сад на име Бауцал Вук, Нови Сад, Нови Сад.	 01/010579/17
Решењем ПУ Сомбор број 205-93/2017 од 14.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008626882 издата од ПУ
Сомбор на име Радојевић Јелена, Стапар, Стапар.	 01/010580/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-440 од 08.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 0039744379 издата од
ПУ Нови Сад на име Лукић Слободан, Нови Сад, Нови Сад.
	 01/010581/17
Решењем ПУ Сомбор број 205-92/2017 од 14.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004658176 издата од ПУ
Сомбор на име Јовичић Јована, Сомбор, Сомбор.	 01/010582/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/420 од 03.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 002987349 издата од ПУ Нови
Сад на име Марковић Милена, Нови Сад, Нови Сад.	 01/010583/17
Решењем ПУ Сомбор број 205-90/17 од 14.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004377140 издата од ПУ
Сомбор на име Андрековић Иван, Сомбор, Сомбор.	 01/010584/17
Решењем ПУ Сомбор број 06-205-89/2017 од 13.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006111225 издата од ПУ
Сомбор на име Војкић Бранислав, Сомбор, Сомбор.	 01/010585/17
Решењем ПУ Сомбор број 06-205-88/2017 од 13.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004672595 издата од ПУ
Сомбор на име Живановић Ален, Сомбор, Сомбор.	 01/010586/17
Решењем ПС Лозница број 205-24046/17 од 10.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004427147 издата од ПС Ло
зница на име Богдановић Јелена, Лозница, Лозница.	 01/010587/17
Решењем ПС Лозница број 205-25477/17 од 15.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005766283 издата од ПС Ло
зница на име Ђурђевић Милорад, Лозница, Лозница.	 01/010588/17
Решењем ПС Лозница број 205-25357/17 од 15.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007907389 издата од
ПС Лозница на име Божић Снежана, Горње Недељице, Лозница.
	 01/010589/17
Решењем ПС Лозница број 205-25630/17 од 15.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007267955 издата од ПС Ло
зница на име Михајловић Стефан, Клупци, Лозница.	 01/010590/17
Решењем ПС Лозница број 205-25882/17 од 15.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 000154442 издата од ПС
Лозница на име Красавчић Ната, Клупци, Лозница.	 01/010591/17
Решењем ПС Лозница број 205-26551/17 од 15.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005595070 издата од
ПС Лозница на име Шиљковић Ђорђе, Лозничко поље, Лозница.
	 01/010592/17
Решењем ПС Лозница број 205-26761/17 од 15.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006909785 издата од
ПС Лозница на име Митровић Димитријевић Милена, Лозничко
поље, Лозница.	 01/010593/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/407 од 03.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007667503 издата од ПС
Беочин на име Бјеломесни Мирјана, Нови Сад, Нови Сад.
	 01/010594/17
Решењем ПС Лозница број 205-26552/17 од 15.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003783868 издата од ПС
Лозница на име Лазић Милош, Јаребице, Лозница.	 01/010595/17
Решењем ПС Лозница број 205-25367/17 од 15.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003956812 издата
од ПС Лозница на име Илић Немања, Липнички шор, Липнички
Шор.	 01/010596/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-418 од 03.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008644852 издата од ПУ Нови
Сад на име Мисини Абдурман, Ченеј, Нови Сад.	 01/010597/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-/421 од 04.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003219485 издата од ПУ
Нови Сад на име Булатовић МИлован, Нови Сад, Нови Сад.
	 01/010598/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-314/17 од 09.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006246084 издата
од ПС Стари град на име Шћепановић Раде, Палилула, Београд.
	 01/010599/17
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Решењем ПС Вождовац број 205.2-35 од 12.01.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005744863 издата од ПС Во
ждовац на име Бајић Станојка, Звездара, Београд.	 01/010600/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-321/17 од 10.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006191961 издата
од ПС Палилула на име Анђелковић Филип, Палилула, Београд.
	 01/010601/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-316/17 од 09.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006235642 издата од
ПС Стари град на име Пасти Зденко, Палилула, Београд.
	 01/010602/17
Решењем ПС Вождовац број 205.2-33/17 од 11.01.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003798328 издата од
ПС Савски венац на име Хајдуковић Кристина, Вождовац, Бео
град.	 01/010603/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-315/17 од 09.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004847137 издата од ПС
Палилула на име Јованић Деса, Палилула, Београд.	 01/010604/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-322/17 од 10.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004273757 издата од ПУ Бе
оград на име Грбовић Исидора, Палилула, Београд.	 01/010605/17
Решењем ПС Вождовац број 205.2-32/17 од 11.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005545534 издата
од ПС Нови Београд на име Крајчи Златко, Добановци, Београд.
	 01/010606/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-319/17 од 09.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006496467 издата од
ПС Стари град на име Поповић Нела, Нови Београд, Нови Бео
град.	 01/010607/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-325/17 од 10.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007412607 издата од
ПС Стари град на име Грујичић Софија, Стари град, Београд.
	 01/010608/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-48/17 од 16.01.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007215660 издата од
ПС Стари град на име Филиповић Немања, Стари град, Београд.
	 01/010609/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-313/17 од 09.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004206286 издата од
ПС Стари град на име Степанов Теодора, Стари град, Београд.
	 01/010610/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-324/17 од 10.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006275969 издата од
ПС Стари град на име Перовић Јелена, Стари град, Београд.
	 01/010611/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-294/17 од 07.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 00654123 издата од
ПС Стари град на име Стевановић Немања, Стари град, Бео
град.	 01/010612/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-310/17 од 08.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004122883 издата од
ПС Стари град на име Ђуричић Ненад, Стари град, Београд.
	 01/010613/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-318/17 од 09.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006538738 издата од
ПС Стари град на име Рудонић Урош, Стари град, Београд.
	 01/010614/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-317/17 од 09.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003723730 издата од
ПС Стари град на име Луковић Рогожарски Александра, Стари
град, Београд.	 01/010615/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-300/17 од 07.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005503185 издата од
ПС Стари град на име Биговић Дарко, Стари град, Београд.
	 01/010616/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-327/17 од 11.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004694355 издата од ПС
Стари град на име Ђуричић Весна, Звездара, Београд.	 01/010617/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-320/17 од 10.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006098647 издата од ПС
Стари град на име Илић Зорица, Звездара, Београд.	 01/010618/17
Решењем ПС Вождовац број 205.2-30/17 од 10.01.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007993372 издата
од ПС Врачар на име Богдановић Олга, Нови Београд, Београд.
	 01/010619/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-332/17 од 13.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006624955 издата од
ПС Вождовац на име Гавриловић Милица, Вождовац, Београд.
	 01/010620/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-311/17 од 08.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005577543 издата од
ПС Врачар на име Вукелић Ивана, Врачар, Београд.	 01/010621/17
Решењем ПС Стари град број 205.2-330/17 од 11.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003135538 издата од ПС Ра
ковица на име Вуајдиновић Рада, Раковица, Београд.	 01/010622/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-137/17 од 07.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 0031009696 издата
од ПУ Крушевац на име Бећић Снежана, Крушевац, Крушевац.
	 01/010623/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-111/2017 од 27.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003065678 издата од
ПУ Крушевац на име Пешић Јаворка, Крушевац, Крушевац.
	 01/010624/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-64/2017 од 07.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 002212269 издата од
ПУ Крушевац на име Ћирковић Дамњан, Крушевац, Крушевац.
	 01/010625/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-100/2017 од 23.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004059635 издата од
ПУ Крушевац на име Стојановић Вељко, Крушевац, Крушевац.
	 01/010626/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-124/17 од 01.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 001070298 издата од
ПУ Крушевац на име Милојевић Милош, Крушевац, Крушевац.
	 01/010627/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-114/2017 од 27.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004670709 издата од
ПУ Крушевац на име Асановић Радица, Крушевац, Крушевац.
	 01/010628/17
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Решењем ПУ Крушевац број 205-6-974/2016 од 12.12.2016.
проглашава се неважећим лична карта број 005505863 издата од ПУ
Крушевац на име Каплани Ема, Крушевац, Крушевац.	 01/010629/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-135/2017 од 07.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003872298 издата од
ПУ Крушевац на име Миленковић Ивана, Крушевац, Крушевац.
	 01/010630/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-107/2017 од 26.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005906553 издата од
ПУ Крушевац на име Миленковић Бојан, Крушевац, Крушевац.
	 01/010631/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-144/2017 од 10.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007105209 издата од
ПУ Крушевац на име Миловановић Сања, Крушевац, Крушевац.		
	 01/010632/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-131/17 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005778384 издата од
ПУ Крушевац на име Пантелић Небојша, Крушевац, Крушевац.
	 01/010633/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-973/2016 од 12.12.2016.
проглашава се неважећим лична карта број 000272704 издата од
ПУ Крушевац на име Ђурић Миломир, Крушевац, Крушевац.
	 01/010634/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-127/2017 од 03.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004376152 издата од
ПУ Крушевац на име Ђуровић Никола, Крушевац, Крушевац.
	 01/010635/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-138/2017 од 07.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005620539 издата од
ПУ Крушевац на име Вујовић Михаило, Крушевац, Крушевац.
	 01/010636/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-112/2017 од 27.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006273475 издата од ПУ
Крушевац на име Маринковић Кристиан, Крушевац, Крушевац.		
	 01/010637/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-125/2017 од 02.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005625619 издата од
ПУ Крушевац на име Вељовић Милош, Крушевац, Крушевац.
	 01/010638/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-118/17 од 28.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 002236145 издата од
ПУ Крушевац на име Ђорђевић Себастијан, Крушевац, Крушевац.
	 01/010639/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-117/2017 од 28.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007058394 издата од
ПУ Крушевац на име Митић Небојша, Крушевац, Крушевац.
	 01/010640/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-113/2017 од 27.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006505836 издата од
ПУ Крушевац на име Миленовић Миодраг, Мешево, Крушевац.
	 01/010641/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-101/2017 од 23.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007899371 издата од ПУ
Крушевац на име Јовановић Милорад, Падеж, Падеж.	 01/010642/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-122/2017 од 01.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004848571 издата од
ПУ Крушевац на име Антић Живорад, Шавране, Крушевац.
	 01/010643/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-126/2017 од 02.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004328502 издата од ПУ
Крушевац на име Влајић Горица, Сушица, Крушевац.	 01/010644/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-129/17 од 03.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006194625 издата од
ПУ Крушевац на име Миленковић Горан, Глобаре, Крушевац.
	 01/010645/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-134/2017 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004064904 издата од ПУ
Крушевац на име Врањанац Славољуб, Мудраковац, Крушевац.		
	 01/010646/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-115/17 од 27.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005215962 издата од
ПУ Крушевац на име Усеновић Предраг, Мудраковац, Крушевац.		
	 01/010647/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-130/17 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006926650 издата од
ПУ Крушевац на име Башић Милетић Зорица, Кошеви, Крушевац.
	 01/010648/17
Решењем ПС Вождовац број 205-19/17 од 09.01.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005371039 издата од ПС
Чукарица на име Крушчић Николинка, Сремчица, Београд.
	 01/010649/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-103/17 од 24.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004345389 издата од
ПУ Крушевац на име Дикић Далибор, Пакашница, Крушевац.
	 01/010650/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-105/17 од 24.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005365667 издата од
ПУ Крушевац на име Марковић Далиборка, Дедина, Крушевац.
	 01/010651/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-108/2017 од 26.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007530886 издата од
ПУ Крушевац на име Раденковић Стефан, Бивоље, Крушевац.
	 01/010652/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-48/2017 од 27.01.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008256454 издата од ПУ
Крушевац на име Ђурђевић Драган, Каоник, Каоник.	 01/010653/17
Решењем ПС Вождовац број 205.2-21/17 од 09.01.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 00790258 издата од
ПС Вождовац на име Аврамовић Небојша, Вождовац, Београд.
	 01/010654/17
Решењем ПС Вождовац број 205.2-241/17 од 21.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003949088 издата
од ПС Савски венац на име Симовић Данијела, Вождовац, Бео
град.	 01/010655/17
Решењем ПС Прешево број 205-62/2017 од 13.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006513437 издата
од ПС Прешево на име Селими Мизафере, Прешево, Прешево.
	 01/010656/17

Решењем ПС Вождовац број 205.2-276 од 24.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006337043 издата од ПС
Вождовац на име Милосављевић Снежана, Вождовац, Београд.
	 01/010657/17
Решењем ПС Прешево број 205-65/2017 од 13.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008331101 издата од
ПС Прешево на име Божиловић Горан, Прешево, Прешево.
	 01/010658/17
Решењем ПС Прешево број 205-64/2017 од 13.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006450149 издата од
ПС Прешево на име Мифтари Лирим, Прешево, Прешево.
	 01/010659/17
Решењем ПС Прешево број 205-60/2017 од 08.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006744236 издата од
ПС Прешево на име Реххепи Селвер, Прешево, Прешево.
	 01/010660/17
Решењем ПС Прешево број 205-54/2017 од 03.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006191546 издата од ПС
Прешево на име Мехмети Уран, Прешево, Прешево.	 01/010661/17
Решењем ПС Прешево број 205-53/2017 од 03.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006254597 издата од ПС
Прешево на име Садику Мерита, Прешево, Прешево.	 01/010662/17
Решењем ПС Вождовац број 205.2-281/17 од 25.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007145916 издата од ПС
Вождовац на име Шмид Валтер, Вождовац, Београд.	 01/010663/17
Решењем ПС Прешево број 205-55/2017 од 03.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003536820 издата од ПС
Прешево на име Камбери Гранит, Прешево, Прешево.	 01/010664/17
Решењем ПС Прешево број 205-52/2017 од 02.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004084324 издата од
ПС Прешево на име Сулимани Џемаил, Рајинце, Прешево.
	 01/010665/17
Решењем ПС Прешево број 205-58/2017 од 07.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 0054855470 издата
од ПС Прешево на име Далипи Далип, Големи дол, Прешево.
	 01/010666/17
Решењем ПС Вождовац број 205.2-279/17 од 25.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009056786 издата
од ПС Вождовац на име Цветановић Снежанка, Вождовац, Бе
оград.	 01/010667/17
Решењем ПС Вождовац број 205.2-282 од 25.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004866942 издата од ПС Нови
Београд на име Бојић Нада, Вождовац, Београд.	 01/010668/17
Решењем ПС Вождовац број 205.2-283/17 од 25.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005455287 издата од ПС
Звездара на име Малишић Анка, Звездара, Београд.	 01/010669/17
Решењем ПС Ивањица број 205-1-14/17 од 28.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007512898 издата од ПС
Ивањица на име Радовановић Ивана, Ивањица, Ивањица.
	 01/010670/17
Решењем ПС Владичин Хан број 205-15-2017 од
14.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006940674 издата од ПС Владичин Хан на име Вељковић Јавор
ка, Владичин Хан, Владичин Хан.	 01/010671/17
Решењем ПС Варварин број 205-15/17 од 14.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008928848 издата од ПС
Варварин на име Стевановић Драгана, Варварин, Варварин.
	 01/010672/17
Решењем ПС Прешево број 205-59/2017 од 08.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003543039 издата од ПС
Прешево на име Рамадани Енис, Норча, Прешево.	 01/010673/17
Решењем ПС Прешево број 205-51/2017 од 01.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009220331 издата од
ПС Прешево на име Мемети Шадије, Алидерце, Прешево.
	 01/010674/17
Решењем ПС Прешево број 205-57/2017 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006938866 издата од ПС
Прешево на име Етеми Мунир, Ораовица, Прешево.	 01/010675/17
Решењем ПС Прешево број 205-56/2017 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006940193 издата од
ПС Прешево на име Етеми Хурие, Ораовица, Прешево.
	 01/010676/17
Решењем ПС Прешево број 205-61/2017 од 13.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008531289 издата од
ПС Прешево на име Арифи Елдина, Миратовац, Прешево.
	 01/010677/17
Решењем ПС Варварин број 205-13-17 од 13.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006072294 издата од ПС
Варварин на име Јовановић Горан, Варварин, Варварин.
	 01/010678/17
Решењем ПС Прешево број 205-63/2017 од 09.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 0050402662 изда
та од ПС Прешево на име Селими Мустафа Едона, Миратовац,
Прешево.	 01/010679/17
Решењем ПС Варварин број 205-14-17 од 14.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004416968 издата од ПС
Варварин на име Милосављевић Бобан, Горњи Крчин, Варварин.
	 01/010680/17
Решењем ПС Бела Црква број 205-1-7/17 од 09.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004271989 издата од ПС
Бела Црква на име Ђорђевић Срђан, Црвена Црква, Бела Црква.		
	 01/010681/17
Решењем ПС Бела Црква број 205-1-9/17 од 10.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004674144 издата од
ПС Бела Црква на име Лалић Вукашин, Бела Црква, Бела Црква.
	 01/010682/17
Решењем ПС Бела Црква број 205-1-10/17 од 14.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 0073448474 издата
од ПС Бела Црква на име Ђурковић Тијана, Бела Црква, Бела
Црква.	 01/010683/17
Решењем ПУ Шабац број 205-16-142/17 од 15.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005457090 издата од ПУ
Шабац на име Гвоздановић Јовица, Шабац, Шабац.	 01/010684/17
Решењем ПУ Шабац број 20-16141/17 од 14.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008502688 издата од ПУ
Шабац на име Марић Иван, Липолист, Шабац.	 01/010685/17
Решењем ПУ Шабац број 205-16-138/17 од 13.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007611384 издата од ПУ
Шабац на име Дамњановић Бора, Скрађани, Шабац.	 01/010686/17
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Решењем ПУ Шабац број 205-16-143/17 од 15.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008495366 издата од ПУ
Шабац на име Брајић Никола, Скрађани, Шабац.	 01/010687/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-478 од 10.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007497874 издата од ПУ
Нови Сад на име Марковић Бранислава, Петроварадин, Нови
Сад.	 01/010688/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-477 од 10.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004554158 издата од ПУ Но
ви Сад на име Марковић Сања, Ковиљ, Нови Сад.	 01/010689/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/476 од 10.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008517947 издата од ПУ
Нови Сад на име Стефановић Јелена, Нови Сад, Нови Сад.
	 01/010690/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/475 од 10.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006371179 издата од ПС
Житиште на име Самеш Азра, Нови Сад, Нови Сад.	 01/010691/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-474 од 10.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006891305 издата од ПУ Нови
Сад на име Виловски Ђорђе, Нови Сад, Нови Сад.	 01/010692/17
Решењем ПУ Гњилане број 205-147 од 14.03.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 002340250 издата од ПУ Гњила
не на име Трајковић Велибор, Гњилане, Гњилане.	 01/010693/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/473 од 10.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007445649 издата од ПУ
Нови Сад на име Хрњачки Катарина, Нови Сад, Нови Сад.
	 01/010694/17
Решењем ПУ Гњилане број 205-139 од 13.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 003850804 издата од ПС
Алексинац на име Живковић Милош, Гњилане, Гњилане.
	 01/010695/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/472 од 10.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006397307 издата од ПУ
Нови Сад на име Нешковић Дубравка, Нови Сад, Нови Сад.
	 01/010696/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-464 од 09.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007989214 издата од ПУ Нови
Сад на име Шолак Јован, Нови Сад, Нови Сад.	 01/010697/17
Решењем ПУ Гњилане број 205-148 од 14.03.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 002340251 издата од ПУ Гњила
не на име Трајковић Хаљисе, Гњилане, Гњилане.	 01/010698/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8-465 од 09.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005856961 издата од ПУ
Нови Сад на име Брања Миле, Нови Сад, Нови Сад.	 01/010699/17
Решењем ПС Пећинци број 205-22 од 01.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004495773 издата од ПС
Пећинци на име Грбић Ђорђе, Обреж, Обреж.	 01/010700/17
Решењем ПС Пећинци број 205-19 од 22.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004673989 издата од ПС
Пећинци на име Игленџа Наташа, Обреж, Обреж.	 01/010701/17
Решењем ПС Пећинци број 205-21 од 28.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007766740 издата од ПС
Пећинци на име Стојановић Александар, Шимановци, Шима
новци.	 01/010702/17
Решењем ПС Пећинци број 205-20 од 27.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005759268 издата од ПС
Пећинци на име Безбрадица Шпиро, Шимановци, Шимановци.
	 01/010703/17
Решењем ПС Вождовац број 205.2-284/17 од 27.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008668618 издата од ПС Во
ждовац на име Вијатов Славко, Вождовац, Београд.	 01/010704/17
Решењем ПС Пећинци број 205-23 од 01.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 009210866 издата од ПС
Пећинци на име Ускоковић Мирослав, Шимановци, Шимановци.
	 01/010705/17
Решењем ПС Вождовац број 205.2-285/17 од 27.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008127746 издата од
ПС Савски венац на име Караџић Боса, Савски Венац, Београд.
	 01/010706/17
Решењем ПС Вождовац број 205.2-280 од 25.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007725877 издата од ПС Вождо
вац на име Ивановић Ивона, Стари град, Београд.	 01/010707/17
Решењем ПС Пећинци број 205-18 од 22.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006775326 издата од ПС
Пећинци на име Великић Ана, Пећинци, Пећинци.	 01/010708/17
Решењем ПС Вождовац број 205.2-277/17 од 17.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004125405 издата од
ПС Вождовац на име Николић Дејан, Бели Поток, Београд.
	 01/010709/17
Решењем ПС Врњачка бања број 205-301/17 од 10.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007326013 издата од
ПС Врњачка бања на име Ђаковић Данијел, Врњачка бања, Вр
њачка Бања.	 01/010710/17
Решењем ПС Вождовац број 205.2-278 од 24.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003562872 издата од ПС
Вождовац на име Младеновић Мидраг, Рипањ, Београд.
	 01/010711/17
Решењем ПС Врњачка бања број 205-305/17 од 15.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005117306 издата од
ПС Врњачка бања на име Милуновић Радоје, Врњачка бања, Вр
њачка Бања.	 01/010712/17
Решењем ПС Вождовац број 205.2-286/17 од 27.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004823399 издата од
ПУ Београд на име Кузманоски Мито, Звездара, Београд.
	 01/010713/17
Решењем ПС Врњачка бања број 205-303/17 од 13.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003605935 издата од
ПС Врњачка бања на име Јовановић Александар, Врњци, Врњци.
	 01/010714/17
Решењем ПС Књажевац број 205-21/17 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 5426909 издата од ПС
Књажевац на име Матејић Татјана, Минићево, Минићево.
	 01/010715/17
Решењем ПС Књажевац број 205-22/17 од 07.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008601599 издата од ПС Кња
жевац на име Пенић Ивана, Књажевац, Књажевац.	 01/010716/17
Решењем ПС Вождовац број 205.2-288/17 од 27.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005431128 издата
од ПС Вождовац на име Петронијевић Невенка, Вождовац, Бе
оград.	 01/010717/17
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Решењем ПС Нови Београд број 205.2-62/17 од 10.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004553042 издата од
ПС Чукарица на име Славковић Владанка, Чукарица, Београд.
	 01/010718/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-449/17СИВ
од 14.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008006324 издата од ПС Нови Београд на име Милачић Радош,
Нови Београд, Београд.	 01/010719/17
Решењем ПС Вождовац број 205.2-287/17 од 27.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005109101 издата од ПС
Вождовац на име Ненадић Вера, Звездара, Београд.	 01/010720/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-448/17СИВ
од 14.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006977881 издата од ПС Нови Београд на име Нинчетовић Ђор
ђе, Нови Београд, Нови Београд.	 01/010721/17
Решењем ПС Параћин број 205430/2017 од 10.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007833347 издата
од ПС Параћин на име Димитријевић Дејан, Параћин, Параћин.
	 01/010722/17
Решењем ПС Вождовац број 205.2-291 од 27.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006149306 издата од ПС
Вождовац на име Костић Бранислав, Вождовац, Београд.
	 01/010723/17
Решењем ПС Параћин број 205-1185/16 од 09.12.2016. про
глашава се неважећим лична карта број 000139794 издата од ПС
Параћин на име Атанацковић Весна, Поточац, Поточац.
	 01/010724/17
Решењем ПС Вождовац број 205-2-290 од 27.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003653639 издата од ПС
Нови Београд на име Алићајић Ружица, Вождовац, Београд.
	 01/010725/17
Решењем ПС Бечеј број 205-52/2017 од 15.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 000061579 издата од ПС
Бечеј на име Стокић Савета, Бачко Петрово село, Бачко Петрово
Село.	 01/010726/17
Решењем ПС Вождовац број 205.2-292 од 27.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008193187 издата од ПС
Вождовац на име Симовић Небојша, Вождовац, Београд.
	 01/010727/17
Решењем ПС Бечеј број 205-51/2017 од 15.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 000105978 издата од ПС Бе
чеј на име Пујин Споменка, Бечеј, Бечеј.	 01/010728/17
Решењем ПС Вождовац број 205.2-293/17 од 20.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005463334 издата од
ПС Вождовац на име Стефановић Бранислав, Вождовац, Бео
град.	 01/010729/17
Решењем ПС Бечеј број 205-50/2017 од 15.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 003824656 издата од ПС Бе
чеј на име Злокас Бранка, Бечеј, Бечеј.	 01/010730/17
Решењем ПС Бечеј број 205-49/2017 од 10.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007505554 издата од ПС Бе
чеј на име Лалић Ана, Бечеј, Бечеј.	 01/010731/17
Решењем ПС Нова Црња број 04-205-200 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005229404 издата од
ПС Нова Црња на име Бурсаћ Александар, Александрово, Алек
сандрово.	 01/010732/17
Решењем ПС Вождовац број 205.2-2-301 од 27.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 0066102221 издата
од ПС Вождовац на име Васовић Љубиша, Вождовац, Београд.
	 01/010733/17
Решењем ПС Нова Црња број 04-205-169 од 27.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004766248 издата од
ПС Нова Црња на име Стојадинов Војислав, Радојево, Радојево.
	 01/010734/17
Решењем ПС Аранђеловац број 205-25217/17 од
10.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008554867 издата од ПС Аранђеловац на име Вулановић Васић
Данијела, Аранђеловац, Аранђеловац.	 01/010735/17
Решењем ПС Вождовац број 205.2-303 од 27.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003217794 издата од ПС
Вождовац на име Бошковић Милена, Вождовац, Београд.
	 01/010736/17
Решењем ПС Аранђеловац број 205-23939/17 од
13.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004387024 издата од ПС Аранђеловац на име Ађанчић Немања,
Милошево, Милошево.	 01/010737/17
Решењем ПС Лебане број 205-26528/17 од 15.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005187919 издата од ПС
Лебане на име Тасић Милорад, Шумане, Лебане.	 01/010738/17
Решењем ПС Вождовац број 205.2-299 од 28.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004491163 издата од ПС Во
ждовац на име Станчић Александар, Рипањ, Београд.	 01/010739/17
Решењем ПС Владимирци број 205-26149/17 од 14.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009177119 издата од
ПС Владимирци на име Митровић Миле, Меховине, Владимирци.
	 01/010740/17
Решењем ПС Вождовац број 205.2-26/17 од 10.01.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006756237 издата
од ПС Вождовац на име радовановић Ивана, Звездара, Београд.
	 01/010741/17
Решењем ПУ Крушевац број 205-6-121/2017 од 01.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008681466 издата од
ПС Ковин на име Станојевић Гордана, Наупаре, Крушевац.
	 01/010742/17
Решењем ПУ Зрењанин број 205-5-145 од 10.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007307758 издата од ПУ
Зрењанин на име Илић Драгана, Елемир, Зрењанин.	 01/010743/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-468 од 02.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007654310 издата од ПУ Сме
дерево на име Тарбук Драгица, Петријево, Смедерево.	 01/010744/17
Решењем ПУ Зрењанин број 205-5-146 од 13.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007602401 издата од ПУ Зре
њанин на име Павићевић Срећко, Ечка, Зрењанин.	 01/010745/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-3507 од 16.10.2015.
проглашава се неважећим лична карта број 003517700 издата од
ПУ Смедерево на име Николић Стефан, Смедерево, Смедерево.
	 01/010746/17
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Решењем ПУ Смедерево број 205/2-554 од 10.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007396955 издата од ПУ
Смедерево на име Вехабовић Весна, Смедерево, Смедерево.
	 01/010747/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-416 од 09.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003742621 издата од ПУ
Смедерево на име Мариновић Далибор, Смедерево, Смедерево.
	 01/010748/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-569/17 од 13.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006221770 издата од
ПУ Смедерево на име Барнић Милош, Смедерево, Смедерево.
	 01/010749/17
Решењем ПУ Краљево број 205--6-142/2017 од 14.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003027093 издата од
ПУ Краљево на име Покимица Бранимир, Адрани, Адрани.
	 01/010750/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-138/2017 од 13.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005831402 издата од
ПУ Краљево на име Стојковић Дамјан, Јарчујак, Краљево.
	 01/010751/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-141/2017 од 14.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003638444 издата од
ПУ Краљево на име Вулић Миодраг, Ратина, Ратина.	 01/010752/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-143/17 од 14.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005009272 издата од
ПУ Краљево на име ШАлинић Милена, Краљево, Краљево.
	 01/010753/17
Решењем ПУ Краљево број 205-6-139/2017 од 13.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005677051 издата од ПУ
Краљево на име Жикић Небојша, Краљево, Краљево.	 01/010754/17
Решењем ПУ Зрењанин број 205-5-147 од 13.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005343462 издата од ПУ Зре
њанин на име Николин Дејан, Зрењанин, Зрењанин.	 01/010755/17
Решењем ПУ Зрењанин број 205-5-148 од 13.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007388123 издата од ПУ
Зрењанин на име Видић Дејан, Чента, Зрењанин.	 01/010756/17
Решењем ПУ Зајечар број 205-11-157/17 од 20.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003157136 издата од
ПС Сокобања на име Илић Дамир, Сокобања, Соко Бања.
	 01/010757/17
Решењем ПУ Зајечар број 205-11-120/17 од 02.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008284842 издата
од ПС Сокобања на име Емилија Чукић, Сокобања, Соко Бања.
	 01/010758/17
Решењем ПС Рача број 205-8-17-9 од 03.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007954518 издата од ПС Ра
ча на име Дугић Верољуб, Ђурђево, Рача.	 01/010759/17
Решењем ПС Рача број 205-8/17-10 од 06.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 003206557 издата од ПС Ра
ча на име Петровић Слободан, Борци, Рача.	 01/010760/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/433 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007610342 издата од ПУ
Нови Сад на име Јанковић Драган, Петроварадин, Нови Сад.
	 01/010761/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/434 од 06.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008207274 издата од ПУ Нови
Сад на име Стојаковић Савка, Футог, Нови Сад.	 01/010762/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/435 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004097902 издата од ПС
Кула на име Саватовић Мара, Нови Сад, Нови Сад.	 01/010763/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/436 од 06.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004873897 издата од ПУ Нови
Сад на име Малеш Весна, Нови Сад, Нови Сад.	 01/010764/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/437 од 06.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004537803 издата од ПУ Нови
Сад на име Максић Дејан, Нови Сад, Нови Сад.	 01/010765/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/438 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007419923 издата од ПУ
Нови Сад на име Стојаковић Предраг, Лединци, Нови Сад.
	 01/010766/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/426 од 06.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004436558 издата од ПУ Нови
Сад на име Станић Јеврем, Нови Сад, Нови Сад.	 01/010767/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/417 од 03.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006641074 издата од ПУ
Нови Сад на име Роксандић Бојан, Петроварадин, Нови Сад.
	 01/010768/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/408 од 03.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005165953 издата од ПУ
Нови Сад на име Ракић Гордана, Степановићево, Нови Сад.
	 01/010769/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/415 од 03.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008339394 издата од ПУ Нови
Сад на име Милић Ненад, Нови Сад, Нови Сад.	 01/010770/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/419 од 03.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006973143 издата од ПУ
Нови Сад на име Грек Мерија, Нови Сад, Нови Сад.	 01/010771/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/422 од 06.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005892982 издата од ПУ Нови
Сад на име Вучетић Немања, Нови Сад, Нови Сад.	 01/010772/17
Решењем ПУ Зајечар број 205-11-156/17 од 20.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007650191 издата од
ПС Сокобања на име Радановић Стеван, Сокобања, Соко Бања.
	 01/010773/17
Решењем ПУ Зајечар број 205-11-162/17 од 21.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006147112 издата од
ПС Сокобања на име Гмитровић Марко, Сокобања, Соко Бања.
	 01/010774/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/423 од 06.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 003698367 издата од ПУ Нови
Сад на име Гајинов Лепава, Нови Сад, Нови Сад.	 01/010775/17
Решењем ПУ Гњилане број 205-133 од 08.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007987294 издата од ПУ
Гњилане на име Пауновић Зоран, Пасјане, Гњилане.	 01/010776/17
Решењем ПС Рашка број 205-274/2017 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005675311 издата од ПС
Рашка на име Милановић Кристина, Рашка, Рашка.	 01/010777/17
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Решењем ПС Рашка број 205-290/17 од 13.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003501590 издата од ПУ
Косовска Митровица на име Симовић Милсиав, Рашка, Рашка.
	 01/010778/17
Решењем ПС Шид број 205-25678/17 од 13.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005786705 издата од ПС
Шид на име Болманац Тамара, Шид, Шид.	 01/010779/17
Решењем ПС Шид број 205-23836/17 од 10.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 0075655369 издата од
ПС Шид на име Харди Бојан, Бикић До, Шид.	 01/010780/17
Решењем ПУ Бор број 205-5-95-2017 од 13.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007355239 издата од ПУ
Бор на име Радуловић Завиша, Бор, Бор.	 01/010781/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/424 од 06.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007823675 издата од ПУ Нови
Сад на име Поповић Жарко, Нови Сад, Нови Сад.	 01/010782/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/425 од 06.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005446142 издата од ПУ Нови
Сад на име Грабовац Милица, Нови Сад, Нови Сад.	 01/010783/17
Решењем ПУ Бор број 205-5-96-2017 од 13.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006288542 издата од ПУ
Бор на име Ивановић Емина, Шарбановац, Бор.	 01/010784/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/427 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004128654 издата од ПУ
Нови Сад на име Павков Иван, Нови Сад, Нови Сад.	 01/010785/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/428 од 06.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008607304 издата од ПУ Нови
Сад на име Станић Катарина, Нови Сад, Нови Сад.	 01/010786/17
Решењем ПУ Бор број 205-5-97/2017 од 13.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 00285403 издата од ПУ
Бор на име Кишић Немања, Брестовац, Бор.	 01/010787/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/429 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005104501 издата од ПУ
Нови Сад на име Митровић Милица, Нови Сад, Нови Сад.
	 01/010788/17
Решењем ПУ Бор број 205-5-98/2017 од 13.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003086317 издата од ПУ
Бор на име Вануцић Мирјана, Бор, Бор.	 01/010789/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/430 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004996431 издата од ПУ
Нови Сад на име Милосављевић Марко, Сремска Каменица, Но
ви Сад.	 01/010790/17
Решењем ПС Уб број 205-6-19 од 03.03.2017. проглашава
се неважећим лична карта број 004058771 издата од ПС Уб на
име Јовановић Тијана, Уб, Уб.	 01/010791/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/431 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006338360 издата од ПУ
Нови Сад на име Бабић Млађен, Каћ, Нови Сад.	 01/010792/17
Решењем ПУ Јагодина број 205-25833/17 од 13.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007631561 издата од
ПУ Јагодина на име Милосављевић Дејан, Јагодина, Јагодина.
	 01/010793/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/432 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006744627 издата од ПУ
Нови Сад на име Вишњовски Иван, Нови Сад, Нови Сад.
	 01/010794/17
Решењем ПУ Јагодина број 205-25832/17 од 13.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 00566258 издата од
ПУ Јагодина на име Митровић Виолета, Мајур, Јагодина.
	 01/010795/17
Решењем ПУ Јагодина број 205-25369/17 од 13.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003460556 издата од
ПУ Јагодина на име Јовановић Предраг, Добра Вода, Јагодина.
	 01/010796/17
Решењем ПУ Јагодина број 205-25433/17 од 13.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 00799562 издата од
ПУ Јагодина на име Антић Славица, Мајур, Јагодина.
	 01/010797/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-314/2017 од 09.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006702070 издата од
ПС Чукарица на име Дашић Бранислав, Чукарица, Београд.
	 01/010798/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-313/2017 од 09.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005520277 издата од
ПС Чукарица на име Варинац Љиљана, Чукарица, Београд.
	 01/010799/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2-312/2017 од 08.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007457980 издата од
ПС Чукарица на име Симић Маријана, Чукарица, Београд.
	 01/010800/17
Решењем ПУ Смедерево број 205.2-369/17 од 21.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006696737 издата од
ПУ Смедерево на име Милошевић Станка, Смедерево, Младе
новац.	 01/010801/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-510 од 07.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008232879 издата од ПУ
Смедерево на име Цонић Александар, Смедерево, Смедерево.
	 01/010802/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-522 од 08.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005177801 издата од ПУ
Смедерево на име Бранковић Миодраг, Смедерево, Смедерево.
	 01/010803/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-436 од 28.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006200095 издата од ПУ
Смедерево на име Станковић Саша, Смедерево, Смедерево.
	 01/010804/17
Решењем ПС Бачка Топола број 205-1261/17-27 од
13.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007941210 издата од ПС Бачка Топола на име Циндрик Илона,
Пачир, Бачка Топола.	 01/010805/17
Решењем ПС Ивањица број 205-1-15/17 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 0079000094 издата
од ПС Ивањица на име Симићевић Дарко, Ивањица, Ивањица.
	 01/010806/17
Решењем ПС Чајетина број 01-3-205-12/17 од 09.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007518270 издата
од ПС Чајетина на име Николић Стојадин, Сиригојно, Чајетина.
	 01/010807/17
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Решењем ПС Земун број 205-2-84 од 06.03.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 005856918 издата од ПС Земун
на име Миловановић Вања, Добановци, Сурчин.	 01/010808/17
Решењем ПС Земун број 205.2-85 од 06.03.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 007076370 издата од ПС Земун
на име Денић Саша, Нови Београд, Београд.	 01/010809/17
Решењем ПС Сурчин број 205.2-86 од 06.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005094209 издата од ПС Но
ви Београд на име Ветић Наталија, Земун, Београд.	 01/010810/17
Решењем ПС Земун број 205.2-83 од 06.03.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 003417382 издата од ПС Земун
на име Мијоковић Никола, Угриновци, Београд.	 01/010811/17
Решењем ПС Земун број 205.2-82 од 03.03.2017. проглаша
ва се неважећим лична карта број 003508780 издата од ПС Земун
на име Раденковић Јелена, Добановци, Београд.	 01/010812/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-83/17БК од
09.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004365627 издата од ПС Нови Београд на име Шимпрга Јелена,
Нови Београд, Београд.	 01/010813/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-427/17СИВ
од 10.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006761465 издата од ПС Нови Београд на име Мрвић Дана, Бор
ча, Београд.	 01/010814/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-424/17СИВ
од 09.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004350797 издата од ПС Нови Београд на име Павловић Љуби
ца, Нови Београд, Београд.	 01/010815/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-423/17СИВ
од 09.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005556871 издата од ПС Нови Београд на име Јовичић Јелена,
Нови Београд, Београд.	 01/010816/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-429/17СИВ
од 10.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008710558 издата од ПС Нови Београд на име Јанковић Љубица,
Земун, Београд.	 01/010817/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-430/17СИВ
од 10.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004858000 издата од ПС Нови Београд на име Луња Мирјана,
Београд, Београд.	 01/010818/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-428/17СИВ
од 10.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005727416 издата од ПС Нови Београд на име Давидовић Горда
на, Нови Београд, Београд.	 01/010819/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-431/2017 од
10.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006385629 издата од ПС Нови Београд на име Милошевић Јулка,
Нови Београд, Београд.	 01/010820/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-451/17СИВ
од 14.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005533429 издата од ПС Нови Београд на име Јаћовић Татјана,
Чукарица, Београд.	 01/010821/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-231/2017 од 24.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006787362 издата од ПС
Раковица на име Милетић Зорица, Раковица, Београд.	 01/010822/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-238/2017 од 27.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003101744 издата
од ПС Звездара на име Марјановић Александар, Раковица, Бео
град.	 01/010823/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-243/2017 од 28.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007657540 издата од ПС
Раковица на име Трбуња Јетон, Раковица, Београд.	 01/010824/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-244 од 28.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005320219 издата од ПС Ра
ковица на име Петковић Весна, Раковица, Београд.	 01/010825/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-245 од 28.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004944128 издата од ПС Ра
ковица на име Ђураковић Петар, Раковица, Београд.	 01/010826/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/406 од 03.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004942233 издата од ПУ
Нови Сад на име Секулић Драган, Футог, Нови Сад.	 01/010827/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-246 од 28.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005290709 издата од ПС
Раковица на име Ћуковић Сања, Раковица, Београд.	 01/010828/17
Решењем ПУ Зрењанин број 205-5-155/03 од 16.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005754211 издата од
ПУ Зрењанин на име Филиповић Лазар, Ечка, Ечка.	 01/010829/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/409 од 03.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006387777 издата од ПС Теме
рин на име Вуцеља Бранислав, Нови Сад, Нови Сад.	 01/010830/17
Решењем ПУ Зрењанин број 205-5-154/03 од 16.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006921202 издата
од ПУ Зрењанин на име Белак Драган, Фаркаждин, Фаркаждин.
	 01/010831/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-247 од 21.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 00535581 издата од ПС
Раковица на име Момчиловић Мирослав, Раковица, Београд.
	 01/010832/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/410 од 03.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004589227 издата од ПУ Нови
Сад на име Ивковић Тијана, Нови Сад, Нови Сад.	 01/010833/17
Решењем ПУ Зрењанин број 205-5-153/03 од 15.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004760879 издата од
ПУ Зрењанин на име Милошевић Мирјана, Лукићево, Лукићево.
	 01/010834/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-248 од 28.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008539069 издата од ПС Ра
ковица на име Ристић Десанка, Раковица, Београд.	 01/010835/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/411 од 03.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005253010 издата од ПУ Нови
Сад на име Бајић Вукашин, Нови Сад, Нови Сад.	 01/010836/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-573/17 од 15.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003821528 издата од
ПУ Смедерево на име Јовановић Милош, Смедерево, Смедерево.
	 01/010837/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-249/2017 од 01.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008056665 издата од ПС
Раковица на име Љајић Мирсад, Раковица, Београд.	 01/010838/17

Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/412 од 03.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007720501 издата од ПУ
Нови Сад на име Ковачевић Јованка, Будисава, Нови Сад.
	 01/010839/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-570/17 од 16.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006533253 издата од
ПУ Смедерево на име Шарић Звонко, Смедерево, Смедерево.
	 01/010840/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-250 од 01.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 002881682 издата од ПС Ра
ковица на име Јанковић Радиша, Чукарица, Београд.	 01/010841/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/413 од 03.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005337713 издата од ПУ Нови
Сад на име Јовановић Марко, Нови Сад, Нови Сад.	 01/010842/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-625 од 17.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006700141 издата од ПУ Сме
дерево на име Катић Танкосава, Сараорци, Сараорци.	 01/010843/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-250 од 01.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004228421 издата од ПС
Савски венац на име Лазић Драгица, Палилула, Београд.
	 01/010844/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/414 од 03.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003827123 издата од ПУ
Нови Сад на име Шокловачки Катица, Нови Сад, Нови Сад.
	 01/010845/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-472/17 од 03.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004726130 издата од ПУ
Смедерево на име Станојловић Милан, Липе, Липе.	 01/010846/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/416 од 03.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006311522 издата од ПУ Нови
Сад на име Камбери Александар, Футог, Нови Сад.	 01/010847/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-251 од 01.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 003903928 издата од ПС Ра
ковица на име Брајић Тамара, Чукарица, Београд.	 01/010848/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-209 од 24.02.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 002935231 издата од ПУ
Смедерево на име Гитарић Александар, Добри до, Смедерево.
	 01/010849/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-252 од 01.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008632925 издата од ПС Ра
ковица на име Петровић Никола, Раковица, Београд.	 01/010850/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/457 од 08.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007194454 издата од ПУ Нови
Сад на име Калапати Норберт, Руменка, Нови Сад.	 01/010851/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-604/17 од 14.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003394769 издата од
ПУ Смедерево на име Павловић Драгиша, Сеоне, Смедерево.
	 01/010852/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-253/17 од 01.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008880641 издата од ПС
Раковица на име Барта Михаило, Раковица, Београд.	 01/010853/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/458 од 08.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006216277 издата од ПУ Нови
Сад на име Панић Јелена, Нови Сад, Нови Сад.	 01/010854/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/2-131 од 24.01.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006754132 издата од ПУ
Смедерево на име Бошковић Светлана, Михајловац, Михајло
вац.	 01/010855/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-255 од 02.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008477876 издата од ПС
Раковица на име Ђуричанин Оливера, Чукарица, Београд.
	 01/010856/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/459 од 08.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007016381 издата од ПУ Нови
Сад на име Јањић Добрила, Нови Сад, Нови Сад.	 01/010857/17
Решењем ПС Раковица број 205.254/17 од 02.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 0003255711 издата од
ПС Барајево на име Ранисављевић Миломир, Сремчица, Бео
град.	 01/010858/17
Решењем ПС Бачка Топола број 205-1261/17-28 од
14.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006524462 издата од ПС Бачка Топола на име Целушка Илдико,
Бачка Топола, Бачка Топола.	 01/010859/17
Решењем ПС Бачка Топола број 205-1261/17-29 од
16.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005441777 издата од ПС Бачка Топола на име Шабан Николета,
Бачка Топола, Бачка Топола.	 01/010860/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-256 од 02.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 008045108 издата од ПС
Раковица на име Миладиновић Стефан, Раковица, Београд.
	 01/010861/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-257/17 од 03.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 0043643445 издата
од ПС Раковица на име Маринковић Живоја, Раковица, Београд.
	 01/010862/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-261 од 03.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006368609 издата од ПУ
Ниш на име Митић Сања, Раковица, Београд.	 01/010863/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-262 од 03.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005548684 издата од ПУ Бео
град на име Зорановић Зоран, Раковица, Београд.	 01/010864/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-263 од 04.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006361953 издата од ПС Ра
ковица на име Ратковић Бранка, Раковица, Београд.	 01/010865/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/460 од 08.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006359955 издата од ПУ
Нови Сад на име Правдић Иван, Сремска Каменица, Нови Сад.
	 01/010866/17
Решењем ПС Вождовац број 205.2-259/2017 од 03.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003517362 издата од
ПС Вождовац на име Бићанин Милорка, Раковица, Београд.
	 01/010867/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/461 од 08.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006212551 издата од ПУ Нови
Сад на име Николић Ивана, Нови Сад, Нови Сад.	 01/010868/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-260 од 03.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004855211 издата од ПС
Раковица на име Зарић Маринко, Раковица, Београд.	 01/010869/17
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Решењем ПС Раковица број 205.2-266 од 06.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 002944205 издата од ПС Рако
вица на име Павловић Мирјана, Раковица, Београд.	 01/010870/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-265 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005205496 издата од ПС
Раковица на име Дрезга Милка, Раковица, Београд.	 01/010871/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-286 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003929925 издата од ПС
Раковица на име Радовановић Александар, Раковица, Београд.
	 01/010872/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-269 од 06.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 002989977 издата од ПС Ра
ковица на име Радујко Марија, Раковица, Београд.	 01/010873/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-270 од 06.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006077809 издата од ПС Рако
вица на име Симовић Александра, Раковица, Београд.	 01/010874/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-264 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007846677 издата од ПС
Раковица на име Миличковић Драгослав, Раковица, Београд.
	 01/010875/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-271 од 06.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004886399 издата од ПС Рако
вица на име Недељковић Јелена, Раковица, Београд.	 01/010876/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-1658/16 од 21.12.2016. про
глашава се неважећим лична карта број 006439790 издата од ПС
Чукарица на име Радовић Дејан, Чукарица, Београд.	 01/010877/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-273 од 07.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007973672 издата од ПС Во
ждовац на име Миловановић Ђорђе, Зуце, Београд.	 01/010878/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-274 од 07.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005591607 издата од ПС
Раковица на име Ибиши Едис, Раковица, Београд.	 01/010879/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-276 од 07.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005094037 издата од ПС
Раковица на име Војводић Дара, Раковица, Београд.	 01/010880/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-277/17 од 07.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007571612 издата од
ПС Раковица на име Момчиловић Милош, Раковица, Београд.
	 01/010881/17
Решењем ПС Велика Плана број 205.2-275/17 од
07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003426023 издата од ПС Велика Плана на име Лукић Миро, Ра
ковица, Београд.	 01/010882/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-278 од 08.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007844690 издата од ПС Ра
ковица на име Станковић Горан, Барајево, Београд.	 01/010883/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-267 од 06.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 005773980 издата од ПС Рако
вица на име Андрејић Милица, Раковица, Београд.	 01/010884/17
Решењем ПУ Шабац број 205-16-130/17 од 08.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004335319 издата
од ПУ Шабац на име Вукомановић Драгољуб, Штитар, Штитар.
	 01/010885/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-272/17 од 07.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007007022 издата
од ПС Раковица на име Мићуновић Јована, Чукарица, Београд.
	 01/010886/17
Решењем ПУ Шабац број 205-16-146/17 од 15.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005434642 издата од ПУ
Шабац на име Петровић Борис, Маови, Шабац.	 01/010887/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-279 од 08.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007164536 издата од ПС Ра
ковица на име Делић Јасмина, Раковица, Београд.	 01/010888/17
Решењем ПУ Шабац број 205-16-148/17 од 15.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005846698 издата од ПУ
Шабац на име Нешковић Сузана, Мајур, Мајур-Ш.	 01/010889/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-280 од 08.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004378732 издата од ПС Но
ви Београд на име Пешут Славица, Врачар, Београд.	 01/010890/17
Решењем ПУ Шабац број 205-16-153/17 од 16.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 009263840 издата од ПУ
Шабац на име Топузовић Теодора, Мишар, Мишар.	 01/010891/17
Решењем ПУ Шабац број 205-16-155/17 од 16.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007838521 издата
од ПУ Шабац на име Станојловић Милета, Јевремовац, Шабац.
	 01/010892/17
Решењем ПУ Шабац број 205-16-154/17 од 16.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007379675 издата од
ПУ Шабац на име Јовановић Ања, Шабац, Шабац.	 01/010893/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-281 од 08.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 003430148 издата од ПС Рако
вица на име Маринковић Момир, Раковица, Београд.	 01/010894/17
Решењем ПУ Шабац број 205-16-151/17 од 16.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006926840 издата од ПУ
Шабац на име Станојчић Игор, Шабац, Шабац.	 01/010895/17
Решењем ПУ Шабац број 205-16-147/17 од 15.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003053644 издата од ПУ
Шабац на име Марковић Злата, Шабац, Шабац.	 01/010896/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/462 од 08.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004818438 издата од ПУ Нови
Сад на име Дунђерски Дино, Нови Сад, Нови Сад.	 01/010897/17
Решењем ПУ Шабац број 205-16-145/17 од 15.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004402479 издата од
ПУ Шабац на име Маринковић Марија, Шабац, Шабац.
	 01/010898/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/463 од 08.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006944254 издата од ПУ
Нови Сад на име Живковић Александар, Нови Сад, Нови Сад.
	 01/010899/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/449 од 08.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007559548 издата од ПУ Нови
Сад на име Личина Марина, Нови Сад, Нови Сад.	 01/010900/17
Решењем ПУ Шабац број 205-16-150/17 од 16.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004354091 издата од
ПУ Шабац на име Гвоздић Милан, Шабац, Шабац.	 01/010901/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/450 од 08.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003199114 издата од ПУ
Нови Сад на име Ушћумлић Слађана, Нови Сад, Нови Сад.
	 01/010902/17
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Решењем ПС Раковица број 205.2-282 од 08.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006310491 издата од ПС Ра
ковица на име Бојчић Никола, Чукарица, Београд.	 01/010903/17
Решењем ПУ Шабац број 205-16-149/17 од 15.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007749825 издата од ПУ
Шабац на име Фрајтовић Босиљка, Шабац, Шабац.	 01/010904/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/451 од 08.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004091574 издата од ПУ
Нови Сад на име Ивановић Тања, Футог, Нови Сад.	 01/010905/17
Решењем ПУ Шабац број 205-16-144/2017 од 15.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007074272 издата од
ПУ Шабац на име Средић Верица, Шабац, Шабац.	 01/010906/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-283 од 08.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 007431388 издата од ПС Ра
ковица на име Марковић Милан, Раковица, Београд.	 01/010907/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/452 од 08.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 004404835 издата од ПУ
Нови Сад на име Панић Александра, Нови Сад, Нови Сад.
	 01/010908/17
Решењем ПУ Шабац број 205-16-152/2017 од 16.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003578168 издата од
ПУ Шабац на име Гвоздановић Драгана, Шабац, Шабац.
	 01/010909/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-284/17 од 09.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006253979 издата од ПС
Земун на име Јевтић Јелена, Стари Град, Београд.	 01/010910/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/453 од 08.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005662817 издата од ПУ
Нови Сад на име Бабић Никола, Петроварадин, Нови Сад.
	 01/010911/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/454 од 08.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006926266 издата од ПУ Нови
Сад на име Личинић Јован, Нови Сад, Нови Сад.	 01/010912/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-285 од 09.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003307281 издата од ПС
Раковица на име Коцић наташа, Раковица, Београд.	 01/010913/17
Решењем ПС Раковица број 205.2-286 од 09.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004249206 издата од ПС Чука
рица на име Гаћиновић Горана, Чукарица, Београд.	 01/010914/17
Решењем ПС Раковица број 205.1-287/17 од 09.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007084312 издата од ПС
Раковица на име Гајић Зоран, Раковица, Београд.	 01/010915/17
Решењем ПС Раковица број 205.1-288/17 од 09.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007240362 издата од
ПС Чукарица на име Никишћ Даниела, Раковица, Београд.
	 01/010916/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/455 од 08.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008109315 издата од ПУ Нови
Сад на име Хајоли Елвира, Нови Сад, Нови Сад.	 01/010917/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-432/17СИВ
од 10.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005060329 издата од ПС Нови Београд на име Крагујевић Ана,
Нови Београд, Београд.	 01/010918/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-437/2017 од
11.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003147548 издата од ПУ Београд на име Ристић Зоран, Нови Бе
оград, Београд.	 01/010919/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-436/2017 од
11.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008317981 издата од ПС Нови Београд на име Мартиновић Не
ђељко, Нови Београд, Београд.	 01/010920/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-433/2017 од
11.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
0069030001 издата од ПС Врачар на име Пузовић Дејан, Нови
Београд, Београд.	 01/010921/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-435/17СИВ
од 11.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005123121 издата од ПУ Ваљево на име Матић Јелена, Нови Бе
оград, Београд.	 01/010922/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-434/17СИВ
од 04.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003087355 издата од ПС Нови Београд на име Павловски Мирја
на, Нови Београд, Београд.	 01/010923/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-65/17 од 11.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008158526 издата од
ПС Нови Београд на име Ласковић Љубо, Нови Београд, Бео
град.	 01/010924/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-64/17 од 11.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005726149 издата од
ПС Нови Београд на име Наумовић Горадана, Нови Београд, Бе
оград.	 01/010925/17
Решењем ПУ Јагодина број 205-25944/17 од 14.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005562126 издата од ПУ
Јагодина на име Филиповић Илић Милена, Јагодина, Јагодина.
	 01/010926/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-63/17 од 11.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006635033 издата од
ПС Нови Београд на име Плочић Добривоје, Нови Београд, Бео
град.	 01/010927/17
Решењем ПУ Јагодина број 205-26941/17 од 15.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 002896678 издата од
ПУ Јагодина на име Марковић Слађана, Јагодина, Јагодина.
	 01/010928/17
Решењем ПУ Јагодина број 205-24123/17 од 08.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 009238826 издата од
ПУ Јагодина на име Ђорђевић Велика, Јагодина, Јагодина.
	 01/010929/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-59/17 од 07.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006154583 издата од
ПС Палилула на име Урошевић Љиљана, Палилула, Београд.
	 01/010930/17
Решењем ПУ Јагодина број 205-26980/17 од 16.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007998813 издата од
ПУ Јагодина на име Нешић Радица, Јагодина, Јагодина.
	 01/010931/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-438/17СИВ
од 13.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
009210940 издата од ПС Нови Београд на име Павловић Васили
је, Нови Београд, Београд.	 01/010932/17
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Решењем ПУ Јагодина број 205-13342/17 од 06.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006745990 издата од
ПУ Јагодина на име Ивановић Душан, Ракитово, Јагодина.
	 01/010933/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/456 од 08.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004605845 издата од ПУ Нови
Сад на име Вучетић Даниел, Нови Сад, Нови Сад.	 01/010934/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-439/16СИВ
од 13.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004923533 издата од ПС Нови Београд на име Војводић Анкица,
Земун, Београд.	 01/010935/17
Решењем ПУ Јагодина број 205-26771/17 од 15.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004990530 издата од
ПУ Јагодина на име Васић Небојша, Ракитово, Јагодина.
	 01/010936/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/442 од 08.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007356870 издата од ПУ
Нови Сад на име Кобиларић Јелена, Нови Сад, Нови Сад.
	 01/010937/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-441/2017 од
13.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007126603 издата од ПС Нови Београд на име Седларевић Ста
нислава, Палилула, Београд.	 01/010938/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/443 од 08.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006340184 издата од ПУ
Нови Сад на име Вајда Бела, Нови Сад, Нови Сад.	 01/010939/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-444/2017 од
13.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007539418 издата од ПС Нови Београд на име Булатовић Ана,
Нови Београд, Београд.	 01/010940/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/444 од 08.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003502489 издата од ПУ
Нови Сад на име Јовановић Мирослав, Нови Сад, Нови Сад.
	 01/010941/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-84/17БК од
10.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004837120 издата од ПУ Београд на име Николић Стефан, Чука
рица, Београд.	 01/010942/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/445 од 08.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008580665 издата од ПС Бач
ки Петровац на име Мелицх Јасмина, Кулпин, Бачки Петровац		
.	 01/010943/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/446 од 08.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 006192968 издата од ПУ Нови
Сад на име Белић Слађана, Нови Сад, Нови Сад.	 01/010944/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/447 од 08.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007285010 издата од ПУ
Нови Сад на име Неџмедин Садрија, Нови Сад, Нови Сад.
	 01/010945/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/448 од 08.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003189816 издата од ПС
Нова Црња на име Милошев Ана, Петроварадин, Нови Сад.
	 01/010946/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-86/17БК од
13.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003643145 издата од ПС Нови Београд на име Николић Оливера,
Нови Београд, Београд.	 01/010947/17
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/471 од 10.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006568691 издата од ПУ
Нови Сад на име Мирковић Светлана, Нови Сад, Нови Сад.
	 01/010948/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-17БК од 13.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005158760 издата од
ПС Нови Београд на име Величковић Миланка, Нови Београд,
Београд.	 01/010949/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-440/17СИВ
од 13.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007778579 издата од ПС Нови Београд на име Симић Милица,
Нови Београд, Београд.	 01/010950/17
Решењем ПС Младеновац број 205.2-84 од 06.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006661887 издата од ПС
Младеновац на име Илић Александар, Младеновац, Младеновац.		
	 01/010951/17
Решењем ПС Младеновац број 205.2-83/17 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005738334 издата од
ПС Врачар на име Давидовић Биљана, Младеновац, Младеновац.		
	 01/010952/17
Решењем ПС Младеновац број 205.2-82/17 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006275893 издата од
ПС Младеновац на име Живановић Младен, Младеновац, Мла
деновац.	 01/010953/17
Решењем ПС Младеновац број 205-81/17 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007017318 издата од
ПС Младеновац на име Миљковић Јелена, Младеновац, Младе
новац.	 01/010954/17
Решењем ПС Младеновац број 205.2-80 од 04.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 003965374 издата од ПС
Младеновац на име Пејовић Ивана, Младеновац, Младеновац.
	 01/010955/17
Решењем ПС Младеновац број 205.2-79/17 од 13.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 00576493 издата од ПС
Младеновац на име Мишић Слађана, Младеновац, Младеновац.		
	 01/010956/17
Решењем ПС Параћин број 205-434/17 од 11.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 006394242 издата од ПС
Параћин на име Пауновић Славољуб, Параћин, Параћин.
	 01/010957/17
Решењем ПС Младеновац број 205.2-78 од 03.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 007536580 издата од ПС
Младеновац на име Павловић Жељко, Младеновац, Младеновац		
.	 01/010958/17
Решењем ПС Параћин број 205-452/2017 од 14.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007879337 издата од
ПС Параћин на име Видановић Мирослав, Параћин, Параћин.
	 01/010959/17
Решењем ПС Младеновац број 205.2-77/17 од 30.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003151330 издата од
ПС Младеновац на име Стајић Бранислава, Младеновац, Младе
новац.	 01/010960/17
Решењем ПС Параћин број 205-436/2017 од 13.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 005373358 издата од ПС
Параћин на име Ивковић Вера, Параћин, Параћин.	 01/010961/17
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РАЗРЕД 2.
Јед.
мере

Накнада у динарима
по јединици мере

Сатови, ручни сатови и уређаји за мерење, показивање и Мерачи кратких временских периода
записивање времена

kg

72,10

Уређаји за шишање, сушење косе, прање зуба, бријање, ма- Апарати за бријање
сирање и остали уређаји за негу тела

kg

72,10

Уређаји за шишање, сушење косе, прање зуба, бријање, ма- Апарати за шишање
сирање и остали уређаји за негу тела

kg

72,10

Уређаји за шишање, сушење косе, прање зуба, бријање, ма- Апарати за депилацију
сирање и остали уређаји за негу тела

kg

72,10

Уређаји за шишање, сушење косе, прање зуба, бријање, ма- Апарати за сушење косе, остало
сирање и остали уређаји за негу тела

kd

60,00

Уређаји за шишање, сушење косе, прање зуба, бријање, ма- Апарати за уређивање косе, остало
сирање и остали уређаји за негу тела

kg

72,10

Уређаји за шишање, сушење косе, прање зуба, бријање, ма- Апарати за сушење руку
сирање и остали уређаји за негу тела

kg

72,10

Уређаји за шишање, сушење косе, прање зуба, бријање, ма- Опрема за сунчање, са флуоросцентном цеви са ултравиолетним А зрацима,
сирање и остали уређаји за негу тела
максималне дужине цеви до 100 cm

kg

72,10

Јед.
мере

Накнада у динарима
по јединици мере

kg

72,10
96,20

Назив производа

Опис производа

РАЗРЕД 2.
Назив производа

Опис производа

Уређаји за шишање, сушење косе, прање зуба, бријање, ма- Опрема за сунчање, са флуоросцентном цеви са ултравиолетним А зрацима, оссирање и остали уређаји за негу тела
тало
Апарат за варење фолије

Машине за вруће прскање метала и металних карбида

kd

Млин за кафу, резачи

Апарати за домаћинство, електромеханички, остало

kd

96,20

Роштиљ електрични

Роштиљи и ражњеви

kd

180,30

Мали кућни апарати

Апарати за млевење и мешање хране, соковници

kd

96,20

Уређаји за чишћење тепиха

Остали

kg

72,10

Уређаји за чишћење

72,10

Остали

kg

Уређаји за шивење, плетење, ткање и осталу обару тканине Остали

kg

72,10

Мали кућни апарати

kg

72,10

Јед.
мере

Накнада у динарима
по јединици мере
36,10

Остали

Јединице мере
kd – комад
kg – килограм
РАЗРЕД 4. Опрема широке потрошње за разоноду
Назив производа

Опис производа

Аудио појачала

Аудио-фреквентни електрични појачивачи, остали

kg

Аудио појачала

Електрични комплети за појачавање звука, остали

kg

36,10

Аудио појачала

Појачивачи аудио-фреквентни за телефонију и мерења

kg

36,10
36,10

Аудио појачала

Аудио-фреквентни електрични појачивачи, са само једним каналом, остали

kg

Музички инструменти

Оргуље електричне

kg

36,10

Музички инструменти

Клавири дигитални

kg

36,10

Музички инструменти

Гитаре електричне

kg

36,10

Музички инструменти

Инструменти музички, електрични, остало

kg

36,10

Музички инструменти

Синтисајзери

kg

36,10

Музички инструменти

Инструменти клавијатурни, осим хармоника, остало

kg

36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук- Остали апарати за репродукцију звука, касетни, са аналогним и дигиталним
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге техно- очитавањем
логије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих

kg

36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук- Остали апарати за репродукцију звука, касетни, остали
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих

kg

36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук- Апарати за репродукцију звука, ласерски, за моторна возила, који користе диск
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге техно- пречника не преко 6,5 cm
логије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих

kg

36,10

Јед.
мере

Накнада у динарима
по јединици мере

Остали производи или опрема за снимање или репродук- Магнетофони, касетни, са појачивачем и уграђеним звучницима, који могу да
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге техно- раде без спољног извора енергије
логије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих

kg

36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук- Остали, магнетофони, касетни, са појачивачем и уграђеним звучницима, остали
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих

kg

36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук- Апарати за репродукцију или снимање звука, остали
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих

kg

36,10

РАЗРЕД 4.
Назив производа
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Остали производи или опрема за снимање или репродук- Остали апарати за репродукцију звука без снимања, остали
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих

kg

36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук- Апарати за припремање штампарских плоча и цилиндара
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих

kg

36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук- Апарати конструисани за снимања под водом и друго
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих

kg

36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук- Апарати за снимање докумената на микрофилму, микрофишу или другим
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге техно- микрооблицима, за филм у ролни ширине 35 mm
логије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих

kg

36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук- Апарати фотографски, остало
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих

kg

36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук- Пројектори дијапозитива
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих

kg

36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук- Читачи за микрофилм, микрофиш и други микрооблик
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих

kg

36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук- Апарати који се пуштају у рад помоћу новчића, жетона, остали, са ласерским
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге техно- системом очитавања
логије за дистрибуцију звука и слике, осим телекому

kg

36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук- Грамофони
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих

kg

36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук- Диктафони
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих

kg

36,10

Јед.
мере

Накнада у динарима
по јединици мере

Остали производи или опрема за снимање или репродук- Остали апарати за репродукцију звука, са ласерским очитавањем, остали
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих

kg

36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук- Остали апарати за репродукцију звука, остали
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих

kg

36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук- Остали магнетофони, са уређајем за репродукцију звука, остали
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих

kg

36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук- Остали, магнетофони, касетни, са уграђеним уређајима за репродукцију звука,
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге техно- остали
логије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих

kg

36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук- Рекордери, осим оних из тарифног подброја 8519 20
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих

kg

36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук- Апарати фотографски за брзу фотографију
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих

kg

36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук- Апарати фотографски (филм до 35 mm), остало
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих

kg

36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук- Апарати фотографски за једнократну употребу
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих

kg

36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук- Пројектори непокретних слика, остало
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге технологије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуникационих

kg

36,10

36,10

РАЗРЕД 4.
Назив производа

Опис производа

Радио апарати

Вокмени – радио касетофони, остало

kg

Радио апарати

Радио касетофони, аналогни и дигитални, на батерије

kg

36,10

Радио апарати

Радио касетофони, који раде и на батерије, остало

kg

36,10

Радио апарати

Радио пријемници, који раде и на батерије, остало

kg

36,10
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РАЗРЕД 4.
Назив производа

Опис производа

Јед.
мере

Накнада у динарима
по јединици мере

Радио апарати

Радио рекордери са CD-ом за моторна возила

kg

36,10

Радио апарати

Радио касетофони, аналогни и дигитални, за возила

kg

36,10
36,10

Радио апарати

Радио дифузни пријемници, за возила, остало

kg

Радио апарати

Радио пријемници, за моторна возила, остало

kg

36,10

Радио апарати

Пријемници за радио-дифузију, остали, касетног типа са аналогним и дигиталним системом очитавања

kg

36,10

Радио апарати

Пријемници за радио-дифузију, укључујући и пријемнике са апаратом за снимање или репродукцију звука, остали

kg

36,10

Радио апарати

Радио будилници

kg

36,10

Радио апарати

Пријемници за радио-дифузију, комбиновани са часовником, остали

kg

36,10

Радио апарати

Пријемници за радио-дифузију, остали, без уграђеног појачивача, остали

kg

36,10

Радио апарати

Вокмени – радио касетофони, аналогни и дигитални

kg

36,10

Радио апарати

Радио касетофони са CD-ом који раде и на батерије

kg

36,10

Радио апарати

Пријемници за радио-дифузију, укључујући и пријемнике са апаратом за снимање или репродукцију звука, остали, касетног типа са аналогним и дигиталним системом очитавања

kg

36,10

Радио апарати

Пријемници за радио-дифузију, комбиновани са апаратом за снимање или репродукцију звука, са једним или више звучника у кућишту, остали

kg

36,10

Јед.
мере

Накнада у динарима
по јединици мере

РАЗРЕД 4.
Назив производа

Опис производа

Телевизијски апарати

ТВ пријемници у боји, са катодном цеви, са скенирањем до 625 линија, и дијагоналом преко 75 cm

kg

36,10

Телевизијски апарати

ТВ пријемници, остали, са катодном цеви, са параметром скенирања преко 625
линија

kg

36,10

Телевизијски апарати

ТВ пријемници у боји, остали

kg

36,10

Телевизијски апарати

ТВ пријемници у боји, са катодном цеви, са односом страна мањим од 1,5 и
дијагоналом преко 52 cm, али не преко 72 cm

kg

36,10

Телевизијски апарати

ТВ пријемници у боји, са катодном цеви, са мање од 1,5 односа ширине/висине,
димензије екрана преко 72 cm

kg

36,10

Телевизијски апарати

ТВ пријемници са катодном цеви, у боји, скенирање не преко 625 линија, дијагонале не преко 75 cm

kg

36,10

Телевизијски апарати

ТВ пријемници, остали, у боји, са односом ширина/висина екрана мањим од 1,5

kg

36,10

Телевизијски апарати

ТВ пријемници у боји, са катодном цеви, са односом страна мањим од 1,5 и
дијагоналом не преко 42 cm

kg

36,10

Телевизијски апарати

ТВ пријемници са катодном цеви, у боји, са односом страна мањим од 1,5, дијагонале преко 42 cm, али не преко 52 cm

kg

36,10

Видео камере

Видео камере са рекордерима, само за снимање слике и тона непосредно при
употреби телевизијске камере

kg

36,10

Видео камере

Видео камере са рекордерима, остале

kg

36,10

Видео камере

ТВ камере, остале

kg

36,10

Видео камере

Дигиталне камере

kg

36,10

Јед.
мере

Накнада у динарима
по јединици мере

РАЗРЕД 4.
Назив производа

Опис производа

Видео рекордери

Рекордери, осим оних из тарифног подброја 8519 20

kg

36,10

Видео рекордери

Остали апарати за репродукцију звука без снимања, остали

kg

36,10
36,10

Видео рекордери

Остали, магнетофони, касетни, са појачивачем и уграђеним звучницима, остали

kg

Видео рекордери

Остали магнетофони, са уређајем за репродукцију звука, остали

kg

36,10

Видео рекордери

Апарати за репродукцију или снимање звука, остали

kg

36,10

Видео рекордери

Апарати за репродукцију или снимање звука, остали

kg

36,10

HI – FI уређаји

HI-FI уређаји

kg

36,10

Опрема широке потрошње за разоноду остала

Опрема широке потрошње за разоноду, остала

kg

36,10

Јед.
мере

Накнада у динарима
по јединици мере

Остала расветна опрема или опрема за ширење или упра- Индукциони калемови са или без прикљученог кондензатора, за цивилне вазвљање светла
духоплове

kd

5,00

Остала расветна опрема или опрема за ширење или упра- Баласти за сијалице са пражњењем, остали, за цивилне ваздухоплове
вљање светла

kd

5,00

Остала расветна опрема или опрема за ширење или упра- Електрична светлећа тела, за затворени простор, од осталих материјала, остале
вљање светла

kd

5,00

Расветна тела за флуоресцентне светиљке, осим светиљке Рефлектори
за домаћинство

kd

5,00

Расветна тела за флуоресцентне светиљке, осим светиљке Цеви флуоросцентне од пластичних маса
за домаћинство

kd

5,00

Расветна тела за флуоресцентне светиљке, осим светиљке Лампе, електричне, од пластичних маса, остало
за домаћинство

kd

5,00

Расветна тела за флуоресцентне светиљке, осим светиљке Лампе електричне од осталих материјала, остало
за домаћинство

kd

5,00

kg – килограм
РАЗРЕД 5а Опрема за осветљење
Назив производа

Опис производа
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Расветна тела за флуоресцентне светиљке, осим светиљке Осветљени знаци, осветљене плочице са именима и слично, од пластичних маса
за домаћинство

kd

5,00

Расветна тела за флуоресцентне светиљке, осим светиљке Осветљени знаци, осветљене плочице са именима и слично, од осталих матеза домаћинство
ријала

kd

5,00

Расветна опрема остала

kd

5,00

Јед.
мере

Накнада у динарима
по јединици мере

Остала расветна опрема или опрема за ширење или упра- Сијалице, волфрам-халогене, за напон преко 100 V
вљање светла

kg

24,00

Остала расветна опрема или опрема за ширење или упра- Сијалице, волфрам-халогене, за напон до 100 V
вљање светла

kg

24,00

Расветна тела за флуоресцентне светиљке, осим светиљке Сијалице, до 200 W и преко 100 V, рефлекторске
за домаћинство

kg

24,00

Расветна опрема остала

kd – комад
РАЗРЕД 5б Осветљења
Назив производа

Опис производа

Сијалице са жарећом нити

Сијалице, до 200 W и преко 100 V, остало

Расветна тела за флуоресцентне светиљке, осим светиљке Сијалице, са влакнима, за напон преко 100 V, остало
за домаћинство

kg

84,10

kg

24,00
24,00

Равне флуоресцентне светиљке

Сијалице, флуоресцентне, са два подножја на крајевима

kg

Равне флуоресцентне светиљке

Сијалице флуоресцентне, остало

kg

24,00

Равне флуоресцентне светиљке

Сијалице са живином паром

kg

24,00

Високонапонске светиљке укључујући светиљке са на- Сијалице са натријумовом паром
тријумским парама и светиљке металхалогеним парама

kg

24,00

Високонапонске светиљке укључујући светиљке са на- Сијалице са металним халогенидима
тријумским парама и светиљке металхалогеним парама

kg

24,00

Равне флуоресцентне светиљке

Сијалице, са пражњењем, остало, осим ултраљубичастих

kg

24,00

Равне флуоресцентне светиљке

Сијалице лучне

kg

24,00

Равне флуоресцентне светиљке

Сијалице ултраљубичасте

kg

24,00

Остала расветна опрема или опрема за ширење или упра- Сијалице инфрацрвене
вљање светла

kg

24,00

Сијалице, остале

kg

24,00

Јед.
мере

Накнада у динарима
по јединици мере
60,10

Сијалице, остале

kg – kилограм
РАЗРЕД 6. Електрични и електронски алати (осим великих непокретних индустријских алата)
Назив производа

Опис производа

Алати за закивање, спајање ексерима, спајање шрафовима

Машине, за савијање, књиговезачке

kg

Алати за закивање, спајање ексерима, спајање шрафовима

Машине, за слагање и скупљање, књиговезачке

kg

60,10

Алати за закивање, спајање ексерима, спајање шрафовима

Машине, за шивење, прошивање жицом, књиговезачке

kg

60,10

Алати за закивање, спајање ексерима, спајање шрафовима

Машине, за увезивање без шивења, књиговезачке

kg

60,10

Алати за закивање, спајање ексерима, спајање шрафовима

Датумари, жигови и нумератори и слично, ручне слагаљке

kg

60,10

Алати за кошење или за друге баштенске послове

Травокосачице, са мотором и хоризонтално ротирајућим резним уређајем: електричне

kg

60,10
60,10

Алати за кошење или за друге баштенске послове

Травокосачице за травњаке, паркове и спортске терене: електричне

kg

Алати за заваривање, лемљење и сличну употребу

Лемилице и пиштољи за меко лемљење

kg

60,10

Алати за заваривање, лемљење и сличну употребу

Машине и апарати за тврдо и меко лемљење, остало

kg

60,10

Алати за заваривање, лемљење и сличну употребу

Машине за електроотпорно заваривање метала, аутомат

kg

60,10

Алати за заваривање, лемљење и сличну употребу

Машине и апарати за чеоно заваривање метала

kg

60,10

Јед.
мере

Накнада у динарима
по јединици мере

РАЗРЕД 6.
Назив производа

Опис производа

Алати за заваривање, лемљење и сличну употребу

Машине за ручно заваривање метала, остало

kg

60,10

Алати за заваривање, лемљење и сличну употребу

Машине и апарати за заваривање метала, остало

kg

60,10

Алати за заваривање, лемљење и сличну употребу

Машине за вруће прскање метала и металних карбида

kg

60,10

Опрема за окретање, млевење, брушење, полирање, стру- Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне за брушење брусилице са брусном
гање, резање, сечење, бушење, пробијање, превијање, савијање или за сличну обраду дрвета, метала и других материјала

kg

60,10

Опрема за окретање, млевење, брушење, полирање, стру- Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне са уграђеним електромотором остало
гање, резање, сечење, бушење, пробијање, превијање, савијање или за сличну обраду дрвета, метала и других материјала

kg

60,10

Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу Остале центрифугалне пумпе: потапајуће једностепене
обраду течним или гасовитим материјама

kg

60,10

Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу Циркулационе пумпе за грејне системе
обраду течним или гасовитим материјама

kg

60,10

Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу Радијалне проточне пумпе, преко 15 mm, једностепене, са више од једног улазобраду течним или гасовитим материјама
ног лопатичног кола, остале

kg

60,10

Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу Центрифугалне пумпе, једностепене, за цивилне ваздухоплове
обраду течним или гасовитим материјама

kg

60,10

Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу Остале центрифугалне пумпе, преко 15 mm, вишестепене: за цивилне вазобраду течним или гасовитим материјама
духоплове

kg

60,10

Јед.
мере

Накнада у динарима
по јединици мере

kg

60,10

РАЗРЕД 6.
Назив производа

Опис производа

Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу Остале пумпе, за цивилне ваздухоплове
обраду течним или гасовитим материјама
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Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу Елеватори течности
обраду течним или гасовитим материјама

kg

60,10

Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу Пиштољи за прскање и слични уређаји
обраду течним или гасовитим материјама

kg

60,10

Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу Машине за избацивање паре или песка са уређајем за загревање
обраду течним или гасовитим материјама

kg

60,10

Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу Машине за избацивање паре или песка преко 7,5 KW
обраду течним или гасовитим материјама

kg

60,10

Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу Уређаји за наводњавање
обраду течним или гасовитим материјама

kg

60,10

Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу За пољопривреду или хортикултуру: преносиви уређаји
обраду течним или гасовитим материјама

kg

60,10

Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу Уређаји механички за избацивање млаза, остало
обраду течним или гасовитим материјама

kg

60,10
60,10
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Шиваће машине

Машине за шивење за домаћинство: остале машине и остале главе за шивење

kg

Шиваће машине

Машине за шивење, аутоматске

kg

60,10

Тестере

Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне остале тестере остале

kg

60,10

Јед.
мере

Накнада у динарима
по јединици мере

РАЗРЕД 6.
Назив производа

Опис производа

Алати за закивање, спајање ексерима, спајање шрафовима

Машине књиговезачке, остало

kg

60,10

Алати за заваривање, лемљење и сличну употребу

Машине за електроотпорно заварив. метала, остало

kg

60,10

Алати за заваривање, лемљење и сличну употребу

Машине за заварив. метала електролуком, аутоматске

kg

60,10

Алати за заваривање, лемљење и сличну употребу

Машине за ручно заварив. метала, са трансформатором

kg

60,10
60,10

Алати за заваривање, лемљење и сличну употребу

Машине за заварив. метала електро луком, остало

kg

Алати за заваривање, лемљење и сличну употребу

Машине и апарати за третирање метала, остало

kg

60,10

Алати за заваривање, лемљење и сличну употребу

Машине за електроотпорно заваривање пластике

kg

60,10

Бушилице

Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне које могу да раде без спољње

kg

60,10

Бушилице

Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне електропнеуматске

kg

60,10

Јед.
мере

Накнада у динарима
по јединици мере

РАЗРЕД 6.
Назив производа
Бушилице

Опис производа

kg

60,10

Опрема за окретање, млевење, брушење, полирање, стру- Ручне алатке врста које се користе за обраду текстилних материјала
гање, резање, сечење, бушење, пробијање, превијање, савијање или за сличну обраду дрвета, метала и других материјала

Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне бушилице свих врста, остале

kg

60,10

Опрема за окретање, млевење, брушење, полирање, стру- Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне остале тестере које могу да раде
гање, резање, сечење, бушење, пробијање, превијање, савијање или за сличну обраду дрвета, метала и других материјала

kg

60,10

Опрема за окретање, млевење, брушење, полирање, стру- Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне за брушење угаоне брусилице
гање, резање, сечење, бушење, пробијање, превијање, савијање или за сличну обраду дрвета, метала и других материјала

kg

60,10

Опрема за окретање, млевење, брушење, полирање, стру- Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне за брушење, остале
гање, резање, сечење, бушење, пробијање, превијање, савијање или за сличну обраду дрвета, метала и других материјала

kg

60,10

Опрема за окретање, млевење, брушење, полирање, стру- Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне рендисаљке
гање, резање, сечење, бушење, пробијање, превијање, савијање или за сличну обраду дрвета, метала и других материјала

kg

60,10

Опрема за окретање, млевење, брушење, полирање, стру- Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне за подешавање и равно сечење
гање, резање, сечење, бушење, пробијање, превијање, савијање или за сличну обраду дрвета, метала и других материјала

kg

60,10

Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу Остале центрифугалне пумпе: потапајуће вишестепене
обраду течним или гасовитим материјама

kg

60,10

Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу Остале центрифугалне пумпе са излазним пречником не преко 15 mm за цивилобраду течним или гасовитим материјама
не ваздухоплове

kg

60,10

Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу Остале центрифугалне пумпе, пречника преко 15 mm, остале
обраду течним или гасовитим материјама

kg

60,10

Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу Радијалне проточне пумпе, једностепене, у једном блоку, за цивилне вазобраду течним или гасовитим материјама
духоплове

kg

60,10

Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу Радијалне проточне пумпе, преко 15 mm, једностепене, са једним улазним лопаобраду течним или гасовитим материјама
тичним колом, остале

kg

60,10

Јед.
мере

Накнада у динарима
по јединици мере

Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу Радијалне проточне пумпе, преко 15 mm, вишестепене, остале
обраду течним или гасовитим материјама

kg

60,10

Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу Машине за избацивање паре или песка не преко 7,5 KW
обраду течним или гасовитим материјама

kg

60,10

Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу Прскалице и распршивачи праха, пољопривредни
обраду течним или гасовитим материјама

kg

60,10

Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу Прскалице и распршивачи праха, остало
обраду течним или гасовитим материјама

kg

60,10

РАЗРЕД 6.
Назив производа

Опис производа
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Шиваће машине

Машине за шивење за домаћинство: машине за шивење

kg

Шиваће машине

Машине за шивење за домаћинство, остале

kg

60,10
60,10

Шиваће машине

Машине за шивење, остало

kg

60,10

Тестере

Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне ланчане тестере

kg

60,10

Тестере

Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне остале циркуларне тестере

kg

60,10

Алати за скидање закивака, ексера, шрафова или сличне Алати за скидање закивака, ексера, шрафова или сличне намене
намене

kg

60,10

Електрични и електронски алати

kg

60,10

Јед.
мере

Накнада
36,10

Електрични и електронски алати, остали
РАЗРЕД 7. Играчке, опрема за рекреацију, разоноду и спорт

Назив производа

Опис производа

Аутомати за играње на метални новац

Флипери

kg

Аутомати за играње на метални новац

Игре, које се пуштају у рад жетоном, остало

kg

36,10

Аутомати за играње на метални новац

Игре са екраном које се пуштају у рад жетоном

kg

36,10

Електрични возићи, односно гарнитуре тркаћих аутомобил- Остале играчке и модели са мотором, од пластичних маса
чића

kg

36,10

Електрични возићи, односно гарнитуре тркаћих аутомобил- Остале играчке и модели са уграђеним мотором, од осталих материјала
чића

kg

36,10

Електрични возићи, односно гарнитуре тркаћих аутомобил- Играчке, електрични возови, укључујући колосеке, сигнале и други прибор за
чића
њих, комплети за састављање

kg

36,10

Спортска опрема са електричним или електронским компо- Опрема за опште физичке вежбе остали
нентама

kg

36,10

Јед.
мере

Накнада

Спортска опрема са електричним или електронским компо- Опрема за опште физичке вежбе апарати за вежбање са механизмом за под
нентама

kg

36,10

Спортска опрема са електричним или електронским компо- Опрема за опште физичке вежбе, остали
нентама

kg

36,10

РАЗРЕД 7.
Назив производа

Опис производа

Видео игре

Видео игре електронске за употребу са ТВ пријемником

kg

36,10

Видео игре

Сетови електричних тркачких аутомобила за игре

kg

36,10

Видео игре

Производи за вашарске, стоне и друштвене игре, остало

kg

36,10

Ручне конзоле за видео игре

Ручне конзоле за видео игре

kg

36,10

Компјутери за бициклизам, роњење, трчање, веслање итд.

Компјутери за бициклизам, роњење, трчање, веслање итд.

kg

36,10

Играчке, опрема за рекреацију и спорт

Играчке, опрема за рекреацију и спорт, остало

kg

36,10

РАЗРЕД 8. Медицински помоћни уређаји (осим великих непокретних терапијских и дијагностичких уређаја, имплантираних производа и производа који могу проузроковати
инфекцију)
Назив производа

Опис производа

Јед.
мере

Накнада у динарима
по јединици мере

Уређаји за дијализу

Опрема за дијализу

kg

60,10

Кардиолошки уређаји

Електрокардиографи

kg

60,10

Кардиолошки уређаји

Сцинтилографи

kg

60,10

Кардиолошки уређаји

Електродијагностички апарати остали

kg

60,10

kg

60,10

Јед.
мере

Накнада у динарима
по јединици мере

Остали уређаји за откривање, спречавање, праћење, обраду, Мерачи крвног притиска
ублажавање болести, повреда или немоћи

kg

60,10

Остали уређаји за откривање, спречавање, праћење, обраду, Апарати за анестезију
ублажавање болести, повреда или немоћи

kg

60,10

Остали уређаји за откривање, спречавање, праћење, обраду, Апарати за масажу, електрични, вибрациони
ублажавање болести, повреда или немоћи

kg

60,10

Остали уређаји за откривање, спречавање, праћење, обраду, Апарати за механотерапију, психолошка тестирања
ублажавање болести, повреда или немоћи

kg

60,10

Радиотерапијска опрема

kg

60,10

Јед.
мере

Накнада у динарима
по јединици мере

Остали уређаји за откривање, спречавање, праћење, обраду, Апарати за стерилизацију, медицински, хируршки и сл.
ублажавање болести, повреда или немоћи
РАЗРЕД 8.
Назив производа

Опис производа

Апарати са алфа, бета, гама зрачењем, за осталу употребу
РАЗРЕД 8.

Назив производа

Опис производа

Кардиолошки уређаји

Електродијагностички апарати апарати за истовремено праћење

kg

60,10

Кардиолошки уређаји

Апарати са ултраљубичастим или инфрацрвеним зрацима

kg

60,10

Остали уређаји за откривање, спречавање, праћење, обраду, Лабораторијске центрифуге
ублажавање болести, повреда или немоћи

kg

60,10

Остали уређаји за откривање, спречавање, праћење, обраду, Ендоскопи
ублажавање болести, повреда или немоћи

kg

60,10

Остали уређаји за откривање, спречавање, праћење, обраду, Апарати трансфузиони и инфузиони
ублажавање болести, повреда или немоћи

kg

60,10

Јед.
мере

Накнада у динарима
по јединици мере

Остали уређаји за откривање, спречавање, праћење, обраду, Инструменти за ултразвучно разбијање камена
ублажавање болести, повреда или немоћи

kg

60,10

Остали уређаји за откривање, спречавање, праћење, обраду, Апарати за нервну стимулацију
ублажавање болести, повреда или немоћи

kg

60,10

РАЗРЕД 8.
Назив производа

Опис производа
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Остали уређаји за откривање, спречавање, праћење, обраду, Инструменти и апарати медицински, остало
ублажавање болести, повреда или немоћи

kg

49

60,10

Плућни вентилатори

Апарати за озонотерапију, вештачко дисање и слично

kg

60,10

Радиотерапијска опрема

Апарати са алфа, бета, гама зрачењем, за медицину и сл.

kg

60,10

Радиотерапијска опрема

Цеви рендгенске

kg

60,10

Радиотерапијска опрема

Екрани рендгенски; мрежице и штитници за заштиту

kg

60,10

Радиотерапијска опрема

Делови, прибор апарата са алфа, бета, гама зрач., остало

kg

60,10

Уређаји нуклеарне медицине

Уређаји нуклеарне медицине

kg

60,10
60,10

Лабораторијска опрема за дијагнозуin vitro

Лабораторијска опрема за дијагнозу in vitro

kg

Апарати за анализу

Апарати за анализу, остали

kg

60,10

Апарати за хлађење

Апарати за хлађење

kg

60,10

Уређаји за испитивање оплодње

Уређаји за испитивање оплодње

kg

60,10

Медицински помоћни уређаји

Медицински помоћни уређаји, остали

kg

60,10

Јед.
мере

Накнада у динарима
по јединици мере

Остали инструменти за праћење и контролу који се упо- Показне (индикаторске) табле са уграђеним диодама за емитовање светлости
требљавају у индустријским инсталацијама (нпр. на кон- (LED) за цивилне ваздухоплове
тролним плочама)

kg

120,20

Остали инструменти за праћење и контролу који се упо- Показне табле са уграђеним активним матричним LCD уређајем, за цивилне
требљавају у индустријским инсталацијама (нпр. на кон- ваздухоплове
тролним плочама)

kg

120,20

Остали инструменти за праћење и контролу који се упо- Показне табле са уграђеним LCD уређајима, остали
требљавају у индустријским инсталацијама (нпр. на контролним плочама)

kg

120,20

Остали инструменти за праћење и контролу који се упо- Остали електрични апарати за звучну или визуелну сигнализацију, уређаји са
требљавају у индустријским инсталацијама (нпр. на кон- равним дисплејима
тролним плочама)

kg

120,20
120,20

РАЗРЕД 9. Инструменти за праћење и надзор
Назив производа

Опис производа

Термостати

Термостати, електронски

kg

Термостати

Термостати, остали, са електричнимуређајем за пуштање у рад

kg

120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство Мерачи контролни опсега мерења масе до 30 kg
или лабораторије

kg

120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство Контролни мерачи и машине за аутоматску контролу
или лабораторије

kg

120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство Ваге за трговину, максималног опсега мерења до 30 kg остале
или лабораторије

kg

120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство Ваге, осетљивости до 5 центиграма, са теговима
или лабораторије

kg

120,20

Јед.
мере

Накнада у динарима
по јединици мере

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство Термометри, пирометри, остали, електронски
или лабораторије

kg

120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство Остали инструменти, електронски
или лабораторије

kg

120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство Електронски инструменти за мерење и контролу притиска, за цивилне вазили лабораторије
духоплове

kg

120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство Спектрометри, спектрофотометри, спектрографи
или лабораторије

kg

120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство Експозиметри
или лабораторије

kg

120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство Инструменти и апарати електронски остали
или лабораторије

kg

120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство Гасомери
или лабораторије

kg

120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство Мерачи течности
или лабораторије

kg

120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство Бројила електрична, остало
или лабораторије

kg

120,20

Јед.
мере

Накнада у динарима
по јединици мере

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство Мултиметри, без уређаја за регистровање
или лабораторије

kg

120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство Инструменти или апарати за мерење јачине струје, напона отпора или снаге, без
или лабораторије
уређаја за регистровање, остало

kg

120,20

РАЗРЕД 9.
Назив производа

Опис производа

РАЗРЕД 9.
Назив производа

Опис производа

Детектори дима

Апарати за анализу гаса или дима, електронски

kg

120,20

Детектори дима

Апарати за анализу гаса или дима, остало

kg

120,20

kg

120,20

Остали инструменти за праћење и контролу који се упо- Остали електрични апарати за звучну или визуелну сигнализацију, остали
требљавају у индустријским инсталацијама (нпр. на контролним плочама)

kg

120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство Ваге за континуирано мерење робе на конвејерима
или лабораторије

Термостати

Термостати, остали

kg

120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство Ваге за константну масу, укључујући дозирне ваге
или лабораторије

kg

120,20

50
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Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство Машине за вагање и обележавање робе масе до 30 kg
или лабораторије

kg

120,20

Јед.
мере

Накнада у динарима
по јединици мере

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство Ваге за трговину, максималног опсега мерења до 30 kg
или лабораторије

kg

120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство Ваге, опсега мерења преко 30–5.000 kg, остало
или лабораторије

kg

120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство Ваге за константну масу и ваге за испуштање унапред одређене остало
или лабораторије

kg

120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство Барометри, који нису комбиновани са другим инструментима
или лабораторије

kg

120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство Мерачи протока течности, електронски, за цивилне ваздухоплове
или лабораторије

kg

120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство Инструменти за мерење протока или нивоа течности, електронски, за цивилне
или лабораторије
ваздухоплове

kg

120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство Остали електронски инструменти и апарати, за цивилне ваздухоплове
или лабораторије

kg

120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство Хроматографи и инструменти за електрофорезу
или лабораторије

kg

120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство Инструменти са оптичким зрачењем, остало
или лабораторије

kg

120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство Апарати за мерење проводљивости (PH, RH-метри и сл.)
или лабораторије

kg

120,20

Јед.
мере

Накнада у динарима
по јединици мере

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство Вискозиметри, порозиметри и дилатометри
илилабораторије

kg

120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство Инструменти и апарати остали
или лабораторије

kg

120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство Бројила електрична, за наизменичну струју, једнофазна
или лабораторије

kg

120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство Бројила електрична, за наизменичну струју, вишефазна
или лабораторије

kg

120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство Мултиметри, са уређајем за регистровање
или лабораторије

kg

120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство Остали апарати за мерење и испитивање електричних величина, без уређаја за
или лабораторије
регистровање, електронски

kg

120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство Волтметри
или лабораторије

kg

120,20

Јед.
мере

Накнада у динарима
по јединици мере

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство Инструменти и апарати за мерење и испитивање електричних величина, остали,
или лабораторије
са уређајем за регистровање

kg

120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство Остали инструменти и апарати, нарочито конструисани за телекомуникације
или лабораторије

kg

120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство Инструменти за мерење полупроводничких дискова
или лабораторије

kg

120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство Остали инструменти и апарати за мерење и испитивање, остали, са уређајем за
или лабораторије
регистровање

kg

120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство Остали инструменти и апарати за мерење и испитивање, остали, електронски
или лабораторије

kg

120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство Остали инструменти и апарати за мерење и испитивање, остали
или лабораторије

kg

120,20

РАЗРЕД 9.
Назив производа

Опис производа

РАЗРЕД 9.
Назив производа

Опис производа

РАЗРЕД 9.
Назив производа

Опис производа

Регулатори грејања

Регулатори грејања

kg

120,20

Инструменти за праћење и надзор

Инструменти за праћење и надзор, остали

kg

120,20

Јед.
мере

Накнада у динарима
по јединици мере

kg

120,20

Јединице мере
kg – килограм
РАЗРЕД 10. Аутомати
Назив производа

Опис производа

Аутомати за боца или лименке које садрже топла или хлад- Машине аутоматске за продају напитака, остало
на пића
Банкомати

Машине шалтерске, аутоматске, за бројање

kg

120,20

Сви уређаји који аутоматски издају све врсте производа

Машине са уређајем за грејање или хлађење хране

kg

120,20

Сви уређаји који аутоматски издају све врсте производа

Машине аутоматске за продају робе, остало

Аутомати за боца или лименке које садрже топла или хлад- Машине са уређајима за загревање и хлађење пића
на пића

kg

120,20

kg

120,20
120,20

Банкомати

Машине за сортирање, бројање, паковање метал. новца

kg

Банкомати

Остале канцеларијске машине, остале

kg

120,20

Аутомати за топле напитке

Аутомати за топле напитке

kg

120,20

Аутомати за чврстепроизводе

Аутомати за чврсте производе

kg

120,20

Аутомати остали

Аутомати, остали

kg

120,20

kg – килограм
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На основу члана 54. став 5. Закона о ефикасном коришћењу
енергије („Службени гласник РС”, број 25/13), а у вези са чланом 192.
став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”,
бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10), по захтеву
привредног друштва REMONTNI CENTAR DOO UŽICE, Ужице,
Министар рударства и енергетике доноси

На основу члана 54. став 5, а у вези са чланом 55. став 3. За
кона о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС”,
број 25/13) и чланом 192. став 1. Закона о општем управном по
ступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гла
сник РС”, број 30/10), по захтеву привредног друштва REMONT
NI CENTAR DOO UŽICE, Ужице,
Министар рударства и енергетике доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е

1. Утврђује се да привредно друштво REMONTNI CENTAR
DOO UŽICE, Ужице, Радничка 11, матични број: 20178442, ПИБ:
104513581, испуњава услове за обављање контроле система за греја
ње који садрже котлове чија је укупна снага већа или једнака 50 kW.
2. Лице које ће обављати контролу система за грејање је Би
љана Рајевац, дипломирани машински инжењер.
3. Ово решење се издаје на период од четири године.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

1. Утврђује се да привредно друштво REMONTNI CENTAR
DOO UŽICE, Ужице, Радничка 11, матични број: 20178442, ПИБ:
104513581, испуњава услове за обављање контроле система за
климатизацију номиналне расхладне снаге веће од 12 kW.
2. Лице које ће обављати контролу система за климатизацију
је Биљана Рајевац, дипломирани машински инжењер.
3. Ово решење се издаје на период од четири године.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

Број 312-01-00098/2017-06
У Београду, 12. априла 2017. године
Министар,
Александар Антић, с.р.

Број 312-01-00099/2017-06
У Београду, 12. априла 2017. године
Министар,
Александар Антић, с.р.

П РА В О С У Ђ Е
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THE FACTS

THIRD SECTION

I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE

CASE OF TEHNOGRADNJA DOO v. SERBIA

A. First set of civil proceedings

(Applications nos. 35081/10 and 68117/13)

5. On 25 March 2004 the applicant company concluded a contract
with Univerzal Banka AD (hereinafter ”the bank”), a private institution
based in Belgrade. Under the terms of this contract, the applicant company acquired a debt belonging to the bank resulting from a final court
judgment of 28 December 1999. That judgment was rendered against a
socially-owned company called Mehanizacija (hereinafter ”the debtor
company”) with its seat in Vladičin Han. On 29 August 2000, upon
the bank’s application to that effect, the Leskovac Commercial Court
ordered the enforcement of the said judgment and the debtor company
subsequently paid a part of the judgment debt.
6. On 14 April 2005, upon the applicant company’s application
to that effect, the Leskovac Commercial Court again ordered the full
enforcement of the judgment in question.
7. On 26 July 2005 the applicant company concluded a settlement with the debtor company, which was later annulled following
an application by the debtor company by a decision of the Leskovac
Commercial Court of 22 January 2009. That decision became final on
3 March 2010.

JUDGMENT
STRASBOURG
14 March 2017
This judgment is final but it may be subject to editorial revision.
In the case of Tehnogradnja DOO v. Serbia,
The European Court of Human Rights (Third Section), sitting as
a Committee composed of:
Luis López Guerra, President,
Dmitry Dedov,
Branko Lubarda, judges,
and Fatoş Aracı, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 21 February 2017,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in two applications (nos. 35081/10 and
68117/13) against Serbia lodged with the Court under Article 34 of
the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms (”theConvention”) by Tehnogradnja DOO, a limited liability
company based in Serbia (”the applicant company”), on 20 May 2010.
2. The applicant company was represented by Mr G. Nalić and D.
Ignjatović, lawyers practising in Belgrade. The Serbian Government
(”the Government”) were initially represented by their former Agent,
Ms V. Rodić, and more recently their current Agent, Ms N. Plavšić.
3. On 11 July 2014 and 16 September 2014 the applications were
communicated to the Government.
4. The Government objected to the examination of the applications by a Committee. After having considered the Government’s objection, the Court rejects it.

B. Second set of civil proceedings
8. On 24 December 2001 the Leskovac Commercial Court ordered the debtor company to pay the applicant company specified
amounts.
9. On 2 February 2005, upon the applicant company’s application
to that effect, the Leskovac Commercial Court ordered the enforcement of the said judgment.
C. Insolvency proceedings
10. On 1 March 2010 the Leskovac Commercial Court opened
insolvency proceedings in respect of the debtor company. As a result,
all of the other ongoing enforcement proceedings against the debtor
company were stayed.

52

Број 43

5. мај 2017.

11. The applicant company duly reported its claims based on the
above-mentioned judgments.
12. On 15 October 2010 the Leskovac Commercial Court recognised a part of the applicant company’s claims and instructed the applicant company to initiate civil proceedings in respect of the remainder.
13. On 29 May 2012 the Leskovac Commercial Court ruled partly in favour of the applicant company and dismissed the remainder of
its claims. That decision was upheld by the Commercial Appeals Court
on 25 October 2013. The domestic courts found that the contract which
the applicant company had concluded with the bank (see paragraph 5
above) entitled it only to the recovery of the amount paid for the transfer of the debt owed to the bank in question, not the judgment debt
itself.
14. The insolvency proceedings are still ongoing.
II. RELEVANT DOMESTIC LAW AND PRACTICE
15. The relevant domestic law concerning the status of sociallyowned companies, as well as enforcement and insolvency proceedings,
has been outlined in the cases of R. Kačapor and Others v. Serbia (nos.
2269/06 et al., §§ 57-64 and 71-76, 15 January 2008) and Jovičić and
Others v. Serbia ((dec.), no. 37270/11, §§ 88-93, 15 October 2013).
Furthermore, the case-law of the Constitutional Court in respect of
socially-owned companies, together with the relevant provisions concerning constitutional redress has likewise been outlined in the admissibility decision in Marinković v. Serbia ((dec.), no. 5353/11, §§ 26
-29 and 31-44, 29 January 2013), the judgment in Marinković v. Serbia
(no. 5353/11, §§ 29-31, 22 October 2013) and the decision in Ferizović
v. Serbia ((dec.), no. 65713/13, §§ 12-17, 26 November 2013).
THE LAW
I. JOINDER OF THE APPLICATIONS
16. The Court considers that, in accordance with Rule 42 § 1 of
the Rules of Court, the applications should be joined, given their common factual and legal background.
II. ALLEGED VIOLATIONS OF ARTICLES 6 § 1 AND 13 OF THE
CONVENTION AND OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1
17. The applicant company complained of the respondent State’s
failure to enforce the two final court judgments concerned and of the
lack of an effective remedy in that connection. The applicant company,
in so doing, relied on Articles 6 § 1 and 13 of the Convention and on
Article 1 of Protocol No. 1, which, in so far as relevant, read as follows:
Article 6 § 1
”In the determination of his civil rights and obligations ..., everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by
an independent and impartial tribunal established by law.”
Article 1 of Protocol No. 1
”Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions
except in the public interest and subject to the conditions provided for
by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair
the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to
secure the payment of taxes or other contributions or penalties.”
Article 13
”Everyone whose rights and freedoms as set forth in [the]
Convention are violated shall have an effective remedy before a national authority notwithstanding that the violation has been committed
by persons acting in an official capacity.”
A. Admissibility
18. The Court notes that the application is not manifestly illfounded within the meaning of Article 35 § 3 (a) of the Convention. It
further notes that it is not inadmissible on any other grounds. It must
therefore be declared admissible.

B. Merits
19. The Government maintained that the debtor company had
been both legally and financially independent from the State and that
its insolvency could not be attributed to it. The Government further
submitted that, in any event, their liability could not be extended to
any other amounts apart from the ones established in the Commercial
Court’s decisions of 15 October 2010 and 29 May 2012 (see paragraphs 12 and 13 above).
20. The applicant company disagreed. It argued that the amounts
established by the final court’s judgments of 28 December 1999 and
24 December 2001 could not be disputed in the subsequent insolvency
proceedings, as was done by the Commercial Court decisions of 15
October 2010 and 29 May 2012.
21. As to the State’s responsibility for the debt of the company in
question, the Court has already stated on numerous occasions in comparable cases against Serbia that the State is liable for honouring the
debts of socially-owned or State-owned companies established by final
domestic court judgments (see, for example, Crnišanin and Others v.
Serbia, nos. 35835/05, 43548/05, 43569/05 and 36986/06, § 124, 13
January 2009, and R. Kačapor and Others, cited above, §§ 97-98). The
Court sees no reason to depart from that reasoning in the present case.
However, the Court has still to determine which are the exact decisions
that would engage the respondent State’s liability.
22. The Court reiterates at the outset that it is not its task to take
the place of the domestic courts. It is primarily for the national authorities, notably the courts, to resolve problems of interpretation of
domestic legislation (see, among many authorities, Brualla Gómez de
la Torre v. Spain, 19 December 1997, § 31, Reports of Judgments and
Decisions 1997‑VIII). That being so, the Court will not question the
interpretation of domestic law by the national courts, save in the event
of evident arbitrariness (see, mutatis mutandis, García Ruiz v. Spain
[GC], no. 30544/96, §§ 28-29, ECHR 1999‑I).
23. Turning to the present case, the Court notes that the first decisions which were rendered in the applicant company’s name concerning
the claims established by the judgment of 28 December 1999 were the
decisions of the Commercial Court of 15 October 2010 and 29 May 2012.
24. Furthermore, according to domestic law, the debtor company
cannot simultaneously be subjected to insolvency and an enforcement
procedure. Any ongoing enforcement proceedings must thus be stayed,
while new enforcement proceedings cannot be instituted as long as the
insolvency proceedings are still pending. Therefore, the only decisions
relevant for the applicant company should be the ones rendered in the
course of insolvency proceedings.
25. In addition, the domestic courts found that the contract which
the applicant company had concluded with the bank entitled it only to
the recovery of the amount paid for the transfer of the bank’s claims in
question, not the judgment debt itself (see paragraph 13 above).
26. Taking into account that the Court has no general competence
to substitute its own assessment of the facts or application of the law
for that of national courts and that the decisions of the Commercial
Court of 15 October 2010 and 29 May 2012 do not disclose any arbitrariness or unfairness, the Court cannot but accept the Government
argument to the effect that its liability should only be limited to the
amounts established in those decisions.
27. Having established the scope of the Government’s liability,
the Court lastly notes that the domestic decisions of 15 October 2010
and 29 May 2012 remain unenforced.
28. The Court observes that it has frequently found violations of
Article 6 of the Convention and/or Article 1 of Protocol No. 1 in cases
raising issues similar to those raised in the present case (see, mutatis
mutandis, R. Kačapor and Others, cited above, §§ 115–16 and § 120,
and Crnišanin and Others, cited above, §§ 123–24 and §§ 133–34).
29. Having examined all the material submitted to it, the Court
considers that the Government have not put forward any fact or convincing argument capable of persuading it to reach a different conclusion in the present case. There have, accordingly, been violations of
Article 6 § 1 of the Convention and of Article 1 of Protocol No. 1 in
respect of the non-enforcement of the Commercial Court’s decisions of
15 October 2010 and of 29 May 2012.
30. Having reached this conclusion, the Court does not find it
necessary to examine essentially the same complaint under Article
13 of the Convention (see mutatis mutandis, Kin-Stib and Majkić v.
Serbia, no. 12312/05, § 90, 20 April 2010).
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III. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
31. Article 41 of the Convention provides:
”If the Court finds that there has been a violation of the Convention
or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting
Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court
shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”
A. Damage, costs and expenses
32. The applicant company requested that the State be ordered
to pay it, from its own funds: (i) the debt established by the judgments
of 28 December 1999 and 24 December 2001, plus the costs of the
enforcement proceedings; (ii) 1,502,190.51 Serbian dinars for the costs
and expenses incurred before domestic courts; and (iii) 3,950 euros
(EUR), in total, for the costs and expenses incurred before the Court.
The applicant company explicitly stated that it did not seek compensation for non-pecuniary damage.
33. The Government contested these claims.
34. Having regard to the violations found in the present case and
its own case-law (see, for example, R. Kačapor and Others, cited above
§§ 123–26; and Crniљanin and Others, cited above, § 139), the Court
considers that the Government should pay to the applicant company
the sums awarded in the final domestic decisions of 15 October 2010
and 29 May 2012 (see paragraphs 5 and 26 above), less any amounts
which may have already been paid on that basis.
35. Since the applicant company did not ask for non-pecuniary
damages, the Court considers that there is no call to award it any sum
on that account.
36. According to the Court’s case-law, an applicant is entitled to
the reimbursement of costs and expenses only in so far as it has been
shown that these have been actually and necessarily incurred and are
reasonable as to quantum. That is, the applicant must have paid them,
or be bound to pay them, pursuant to a legal or contractual obligation,
and they must have been unavoidable in order to prevent the violation found or to obtain redress. The Court requires itemised bills and
invoices that are sufficiently detailed to enable it to determine to what
extent the above requirements have been met. In the present case, regard being had that the applicant company submitted only the invoices in respect to costs and expenses incurred before the Court and the
above criteria, the Court considers it reasonable to award the sum of
EUR 500, plus any tax that may be chargeable to the applicant company, covering costs incurred before the Court.
B. Default interest
37. The Court considers it appropriate that the default interest rate
should be based on the marginal lending rate of the European Central
Bank, to which should be added three percentage points.
FOR THESE REASONS, THE COURT, UNANIMOUSLY,
1. Decides to join the applications;
2. Declares the applications admissible;
3. Holds that there has been a violation of Articles 6 § 1 of the
Convention and Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention;
4. Holds that there is no need to examine separately the complaint
under Article 13 of the Convention;
5. Holds
(a) that the respondent State is to pay the applicant company,
from its own funds and within three months, the sums awarded in the
Commercial Court’s decisions of 15 October 2010 and 29 May 2012
rendered in its favour, less any amounts which may have already been
paid on that basis;
(b) that the respondent State is to pay the applicant company,
within the same period, EUR 500 (five hundred euros) to cover costs
and expenses incurred before the Court, plus any tax that may be
chargeable to the applicant company, which is to be converted into the
currency of the respondent State at the rate applicable at the date of
settlement;
(c) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at
a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank
during the default period plus three percentage points;
6. Dismisses the remainder of the applicant company’s claim for
just satisfaction.
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Done in English, and notified in writing on 14 March 2017, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.
Fatoş Aracı
Deputy Registrar

Luis López Guerra
President

ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ
ПРЕДМЕТ ТЕХНОГРАДЊА ДОО против СРБИЈЕ
(Представке бр. 35081/10 и 68117/13)
ПРЕСУДА
СТРАЗБУР
14. март 2017. године
Ова пресуда је правоснажна, али може бити предмет редакцијских измена.
У предмету Техноградња ДОО против Србије,
Европски суд за људска права (Треће одељење), на заседању
Већа у саставу:
Luis López Guerra, председник,
Dmitry Dedov,
Branko Lubarda, судије,
и Fatoş Aracı, заменик секретара Одељења,
После већања на затвореном заседању 21. фебруара 2017. године,
Доноси следећу пресуду, која је усвојена тог дана:
ПОСТУПАК
1. Предмет је формиран на основу две представке (бр.
35081/10 и 68117/13) против Србије коју је Суду поднела, према
члану 34. Конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: „Конвенција”), Техноградња ДОО, друштво са
ограниченом одговорношћу из Србије (у даљем тексту: „Привредно
друштво подносилац представке”), 20. маја 2010. године.
2. Привредно друштво подносиоца представке заступали су господин Г. Налић и господин Д. Игњатовић, адвокати из
Београда. Владу Србије (у даљем тексту: „Влада”) првобитно је
заступао њен бивши заступник, госпођа В. Родић, а одскора њен
садашњи заступник госпођа Н. Плавшић.
3. Представке су прослеђене Влади 11. јула 2014. године и 16. септембра 2014. године.
4. Влада је ставила примедбу на разматрање представки од
стране Одбора. Пошто је размотрио примедбу Владе, Суд је одбацује.
ЧИЊЕНИЦЕ
I. ОКОЛНОСТИ ПРЕДМЕТА
A. Први круг парничног поступка
5. Привредно друштво подносилац представке је 25. марта
2004. године закључило уговор са Универзал Банком АД (у даљем
тексту: „Банка”), приватним субјектом из Београда. Према условима овог уговора, привредно друштво подносилац представке откупило је потраживање које припада банци из правоснажне судске
пресуде од 28. децембра 1999. године. Та пресуда донета је против друштвеног предузећа под називом Механизација (у даљем
тексту: „Предузеће дужник”) са седиштем у Владичином Хану. На
основу захтева банке у том смислу, Трговински суд у Лесковцу је
29. августа 2000. године наложио извршење наведене пресуде, а
предузеће дужник је накнадно исплатило део дуга према пресуди.
6. На основу захтева Привредног друштва подносиоца представке у том смислу, Трговински суд у Лесковцу је 14. априла 2005.
године поново наложио потпуно извршење пресуде у питању.
7. Привредно друштво подносилац представке је 26. јула
2005. године закључило поравнање са предузећем дужником, које
је касније поништено одлуком Трговинског суда у Лесковцу од 22.
јануара 2009. године, након захтева предузећа дужника. Та одлука
је постала правоснажна 3. марта 2010. године.
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Б. Други круг парничног поступка
8. Трговински суд у Лесковцу је 24. децембра 2001. године
наложио предузећу дужнику да привредном друштву подносиоцу
представке исплати предвиђене износе.
9. На основу захтева привредног друштва подносиоца представке у том смислу, Трговински суд у Лесковцу је 2. фебруара
2005. године наложио извршење наведене пресуде.
В. Стечајни поступак
10. Привредни суд у Лесковцу је 1. марта 2010. године отворио стечајни поступак у односу на предузеће дужника. Због тога
су против предузећа дужника обустављени сви остали извршни
поступци који су били у току.
11. Привредно друштво подносилац представке је прописно
пријавило своја потраживања на основу горе наведених пресуда.
12. Трговински суд у Лесковцу је 15. октобра 2010. године
признао део потраживања привредног друштва подносиоца представке и упутио привредно друштво подносиоца представке да
покрене парнични поступак у односу на преостали део.
13. Привредни суд у Лесковцу је 29. маја 2012. године делимично пресудио у корист привредног друштва подносиоца представке и
одбио остатак његових потраживања. Ту одлуку је 25. октобра 2013.
године потврдио Привредни апелациони суд. Домаћи судови су нашли да је уговор који је привредно друштво подносилац представке
закључило са банком (види став 5. у горњем тексту) њему давао
само право да поврати износ исплаћен за пренос потраживања које
је дуговано банци у питању, а не самог дуга према пресуди.
14. Стечајни поступак још није завршен.
II. РЕЛЕВАНТНО ДОМАЋЕ ПРАВО И ПРАКСА
15. Релевантно домаће право у вези са статусом друштвених
предузећа, као и у вези са извршним и стечајним поступцима, изнето је у предметима Р. Качапор и друге подноситељке представке против Србије (бр. 2269/06 тим редом, ст. 57–64. и 71–76, 15. јануар 2008. године) и Јовићић и други против Србије ((одлука), број
37270/11, ст. 88–93, 15. октобар 2013. године). Штавише, судска
пракса Уставног суда у вези са друштвеним предузећима, заједно
са релевантним одредбама у вези са уставним обештећењем на
исти начин је изнета у одлуци о допуштености Маринковић против Србије ((одлука), број 5353/11, ст. 26–29. и 31–44, 29. јануар 2013. године), пресуда у предмету Маринковић против Србије
(број 5353/11, ст. 29–31, 22. октобар 2013. године) и одлука у
предмету Феризовић против Србије ((одлука), број 65713/13, ст.
12–17, 26. новембар 2013. године).
ПРАВО
I. ЗДРУЖИВАЊЕ ПРЕДСТАВКИ
16. Суд сматра да, у складу са Правилом 42 став 1.
Пословника Суда, представке треба здружити, с обзиром на њихову заједничку чињеничну и правну позадину.
II. НАВОДНЕ ПОВРЕДЕ ЧЛАНА 6. СТ. 1. И 13. КОНВЕНЦИЈЕ
И ЧЛАНА 1 ПРОТОКОЛА БРОЈ 1
17. Привредно друштво подносилац представке притуживало се због пропуста Тужене државе да изврши две правоснажне
судске пресуде у питању и због недостатка делотворног правног
лека с тим у вези. Предузеће подносилац представке се, при томе,
ослонило на члан 6. став 1. и члан 13. Конвенције, као и на члан 1.
Протокола број 1, који у релевантном делу гласе:
Члан 6. став 1.
„Свако, током одлучивања о његовим грађанским правима
и обавезама или о кривичној оптужби против њега, има право на
правичну и јавну расправу у разумном року пред независним и непристрасним судом, образованим на основу закона.”
Члан 1. Протокола број 1
„Свако физичко и правно лице има право на неометано уживање своје имовине. Нико не може бити лишен своје имовине,

осим у јавном интересу и под условима предвиђеним законом и
општим начелима међународног права.
Претходне одредбе, међутим, ни на који начин не утичу на
право државе да примењује законе које сматра потребним да би регулисала коришћење имовине у складу с општим интересима или
да би обезбедила наплату пореза или других дажбина или казни.”
Члан 13.
„Свако коме су повређена права и слободе предвиђени у овој
конвенцији има право на делотворан правни лек пред националним властима, без обзира на то да ли су повреду извршила лица
која су поступала у службеном својству.”
A. Допуштеност
18. Суд констатује да представка није очигледно неоснована,
у смислу члана 35. став 3 (а) Конвенције. Он даље констатује да
није ни недопуштена по неком другом основу. Она се, према томе,
мора прогласити допуштеном.
Б. Основаност
19. Влада је тврдила да је предузеће дужник и правно и финансијски независно од државе и да јој се његова несолвентност не
може приписати. Влада је даље изнела да, у сваком случају, њена
одговорност не може да се прошири ни за какав други износ осим
оних утврђених одлукама Привредног суда од 15. октобра 2010. године и 29. маја 2012. године (види ст. 12. и 13. у горњем тексту).
20. Привредно друштво подносилац представке се са тим
није сложило. Оно је тврдило да се износи утврђени правоснажним судским пресудама од 28. децембра 1999. године и 24. децембра 2001. године не могу оспоравати у каснијем стечајном
поступку, као што је учињено одлукама Привредног суда од 15.
октобра 2010. године и 29. маја 2012. године.
21. У вези са одговорношћу државе за дуг предузећа у питању, Суд је већ више пута навео у упоредивим случајевима против Србије да је држава одговорна за измирење дугова друштвених предузећа или државних предузећа утврђених правоснажним
домаћим судским пресудама (види, на пример, Црнишанин и други
против Србије, бр. 35835/05, 43548/05, 43569/05 и 36986/06, став
124, 13. јануар 2009. године, и Р. Качапор и друге подноситељке представке, цитирана у горњем тексту, ст. 97–98). Суд не види
ниједан разлог да одступи од горе наведеног образложења у овом
предмету. Међутим, Суд још треба да утврди које су тачно одлуке
оне које укључују одговорност Тужене државе.
22. Суд на почетку подсећа да његов задатак није да заузима
место домаћих судова. Првенствено је на домаћим органима, посебно судовима, да решавају проблеме тумачења домаћих закона
(види, међу многим ауторитетима, Brualla Gómez de la Torre против Шпаније, 19. децембар 1997. године, став 31, Извештаји о
пресудама и одлукама 1997-VIII). Због тога, Суд неће постављати
питање како домаћи судови тумаче домаће право, осим у случају
очигледне произвољности (види, уз одговарајуће измене, García
Ruiz против Шпаније [ВВ], број 30544/96, ст. 28–29, ЕЦХР 1999‑I).
23. Ако се вратимо на предметни случај, Суд констатује да су
прве одлуке донете у име привредног друштва подносиоца представке у вези са захтевима утврђеним пресудом од 28. децембра
1999. године и одлукама Привредног суда од 15. октобра 2010. године и 29. маја 2012. године.
24. Штавише, према домаћем праву, предузеће дужник не може
истовремено бити подвргнуто стечајном и извршном поступку.
Сваки извршни поступак у току мора се стога обуставити, а нови
извршни поступак не може се покренути све док се не заврши стечајни поступак. Према томе, једине одлуке релевантне за привредно
друштво подносиоца представке треба да буду оне донете током стечајног поступка.
25. Осим тога, домаћи судови су утврдили да је уговор који
је предузеће подносилац представке закључило са банком њему
давао само право да поврати износ плаћен за пренос захтева банке о којима је реч, а не и сам дуг према пресуди (види став 13. у
горњем тексту).
26. Узимајући у обзир да Суд нема општу надлежност да замењује
своју оцену чињеница или примену права са истим домаћих судова и
да одлуке Привредног суда од 15. октобра 2010. године и 29. маја 2012.
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године не откривају никакву произвољност ни неправичност, Суд не
може а да не прихвати тврдњу Владе у смислу да њена одговорност
треба да буде ограничена само на износе утврђене у тим одлукама.
27. Пошто је утврдио обим одговорности Владе, Суд најзад
констатује да су домаће одлуке од 15. октобра 2010. године и 29.
маја 2012. године остале неизвршене.
28. Суд примећује да је често налазио повреде члана 6.
Конвенције и/или члана 1. Протокола број 1 у предметима који
покрећу питања слична онима постављеним у овом предмету (види,
уз одговарајуће измене, Р. Качапор и друге подноситељке представке, цитирана у горњем тексту, ст. 115–16. и став 120, и Црнишанин и
други, цитирана у горњем тексту, ст. 123–24. и ст. 133–34).
29. Пошто је размотрио сав материјал који му је достављен, Суд
сматра да Влада није изнела ниједну чињеницу, нити уверљив аргумент који би га убедили да донесе другачији закључак у овом предмету. Према томе, дошло је до повреда члана 6. став 1. Конвенције и
члана 1. Протокола број 1 у вези са неизвршењем одлука Привредног
суда од 15. октобра 2010. године и од 29. маја 2012 . године.
30. Пошто је донео овај закључак, Суд сматра да није неопходно да разматра суштински исту притужбу према члану 13.
Конвенције (види, уз одговарајуће измене, Kin-Stib и Мајкић против Србије, број 12312/05, став 90, 20. април 2010. године).
III. ПРИМЕНА ЧЛАНА 41. КОНВЕНЦИЈЕ
31. Члан 41. Конвенције прописује:
„Када Суд утврди прекршај Конвенције или протокола уз њу,
а унутрашње право Високе стране уговорнице у питању омогућава само делимичну одштету, Суд ће, ако је то потребно, пружити
правично задовољење оштећеној странци.”
A. Штета, трошкови
32. Привредно друштво подносилац представке тражило је
да се држави наложи да му исплати, из сопствених средстава: (i)
дуг утврђен пресудама од 28. децембра 1999. године и 24. децембра 2001. године, заједно са трошковима извршног поступка; (ii)
РСД 1.502.190,51 за трошкове настале пред домаћим судовима; и
(iii) EUR 3.950 (EUR), укупно, за трошкове настале пред Судом.
Предузеће подносилац представке навело је јасно да не тражи
накнаду нематеријалне штете.
33. Влада је оспорила ове захтеве.
34. С обзиром на повреде утврђене у овом предмету и сопствену судску праксу (види, на пример, Р. Качапор и друге подноситељке представке, цитирана у горњем тексту, ст. 123–26; и
Црнишанин и други, цитирана у горњем тексту, став 139.), Суд
сматра да Влада треба да привредном друштву подносиоцу представке исплати износе досуђене правоснажним домаћим одлукама
од 15. октобра 2010. године и 29. мај 2012. године (види ст. 5. и 26.
у горњем тексту), умањене за износе који су можда већ исплаћени
по том основу.
35. Пошто привредно друштво подносилац представке није
тражило накнаду нематеријалне штете, Суд сматра да нема разлога да му по том основу досуди било какав износ.
36. Према пракси Суда, подносилац представке има право
на накнаду трошкова само у оној мери у којој је показано да су
они заиста и неопходно настали и да су разумног износа. Наиме,
подносилац представке мора да их је платио или је обавезан да их
плати, у складу са законском уговорном обавезом, и да они мора
да су били неизбежни да би се спречила утврђена повреда или
ради обештећења. Суд захтева рачуне и фактуре који су довољно
детаљни да му омогуће да утврди у којој су мери испуњени горе
наведени захтеви. У овом предмету, с обзиром да је привредно
друштво подносилац представке доставило само фактуре за трошкове настале пред Судом и с обзиром на горе наведене критеријуме, Суд сматра да је оправдано да се досуди сума од EUR 500,00
заједно са порезом који се може наплатити предузећу подносиоцу
представке, на име покрића трошкова насталих пред Судом.
Б. Законска камата
37. Суд сматра да је примерено да затезна камата буде заснована на најнижој каматној стопи Европске централе банке уз додатак од три процентна поена.
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ИЗ ТИХ РАЗЛОГА, СУД, ЈЕДНОГЛАСНО,
1. Одлучује да представке здружи;
2. Проглашава представке допуштеним;
3. Утврђује да је дошло до повреде члана 6. став 1.
Конвенције и члана 1. Протокола број 1 уз Конвенцију;
4. Утврђује да нема потребе да посебно разматра притужбу
према члану 13. Конвенције;
5. Утврђује
(а) да Тужена држава треба да исплати привредном друштву
подносиоцу представке, из сопствених средстава и у року од три
месеца, износе досуђене одлукама Привредног суда од 15. октобра
2010. године и 29. маја 2012. године донетим у његову корист,
умањене за износе који су можда већ плаћени по овом основу;
(б) да Тужена држава исплати привредном друштву подносиоцу представке, у истом року, EUR 500,00 (пет стотина евра) за
покриће трошкова насталих пред Судом, заједно са порезом који
се може наплатити привредном друштву подносиоцу представке,
који ће се претворити у националну валуту Тужене државе по курсу на дан исплате;
(в) да по истеку горе наведена три месеца до исплате, треба
платити обичну камату на горе наведене износе по стопи која је
једнака најнижој каматној стопи Европске централе банке уз додатак од три процентна поена;
6. Одбија преостали део захтева привредног друштва подносиоца представке за правично задовољење.
Састављено на енглеском језику и достављено у писаној
форми на дан 14. марта 2017. године, у складу са правилом 77 ст.
2. и 3. Пословника Суда.
Fatoş Aracı
Заменик секретара

Luis López Guerra
Председник
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THIRD SECTION
CASE OF MITROVIĆ v. SERBIA
(Application no. 52142/12)
JUDGMENT
STRASBOURG
21 March 2017
This judgment will become final in the circumstances set out in
Article 44 § 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.
In the case of Mitrović v. Serbia,
The European Court of Human Rights (Third Section), sitting as
a Chamber composed of:
Helena Jäderblom, President,
Branko Lubarda,
Luis López Guerra,
Helen Keller,
Dmitry Dedov,
Alena Poláčková,
Georgios A. Serghides, judges,
and Stephen Phillips, Section Registrar,
Having deliberated in private on 28 February 2017,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 52142/12) against
the Republic of Serbia lodged with the Court under Article 34 of the
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms (“the Convention”) by a Bosnia and Herzegovina national,
Mr Miladin Mitrović (“the applicant”), on 31 July 2012.
2. The applicant was represented by Ms D. Milovanović, a lawyer
practising in Temerin. The Serbian Government (“the Government”)
were initially represented by their former Agent, Ms V. Rodić, who
was recently substituted by their current Agent, Ms N. Plavšić.
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3. The applicant alleged that his detention in a Serbian prison on
the basis of the judgment of a court of an internationally unrecognised
entity violated Article 5 of the Convention.
4. On 18 December 2014 the complaint concerning the applicant’s detention between 7 July 2010 and 15 November 2012 was communicated to the Government and the remainder of the application was
declared inadmissible pursuant to Rule 54 § 3 of the Rules of Court.
5. Further to the notification under Article 36 § 1 of the
Convention and Rule 44 § 1 (a), the Government of Bosnia and
Herzegovina did not wish to exercise their right to intervene in the
present case.
6. On 26 October 2015, the applicant’s legal representative informed the Court that the applicant had died on 20 October 2014 and
that his heirs, Ms Toma Mitrović, Mr Mladen Mitrović, Mr Milorad
Mitrović and Ms Radmila Siroćuk expressed their wish to pursue the
application before the Court.
THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
A. Introduction
7. The applicant was born in 1943 and lived in Sremska
Mitrovica. He died on 20 October 2014.
B. Criminal Proceedings in the
“Republic of Serbian Krajina”
8. On 26 December 1993 the applicant was detained on remand
by the “Police of the Republic of Serbian Krajina” (Policija Republike
Srpske Krajine) under suspicion of murder. His detention was subsequently extended by the “investigative judge” (istražni sudija) on 29
December 1993 and by the “District Court of Beli Manastir” (Okružni
sud u Belom Manastiru) on 25 January 1994, 15 February 1994, 8
April 1994 and 9 May 1994.
9. On 9 May 1994 the “District Court of Beli Manastir” sentenced
the applicant to 8 years of imprisonment for murder. It found that the
applicant, after a quarrel in which his neighbour accused him of war
profiteering, intentionally shot the neighbour in the head with a rifle,
leaving him dead on the spot. It further found that the entire event had
taken place in front of several eyewitnesses.
10. On 21 July 1994 this sentence was confirmed by the
“Supreme Court of the Republic of Serbian Krajina” (Vrhovni sud
Republike Srpske Krajine). The applicant was then sent to serve his
prison sentence in “Beli Manastir District Prison” (Okružni zatvor u
Belom Manastiru).
11. All of the above institutions were at the relevant time under
the control of the “Republic of Serbian Krajina” (Republika Srpska
Krajina), an internationally unrecognised self-proclaimed entity established on the territory of the Republic of Croatia during the wars in
the former Yugoslavia. The entity ceased to exist after the adoption of
the Basic Agreement on the Region of Eastern Slavonia, Baranja and
Western Sirmium of 12 November 1995 (hereinafter Erdut Agreement)
by which the Republic of Croatia assumed sovereignty over the entirety of its territory. The entity was never recognised as a state by the
Respondent State.
C. Applicant’s transfer to Serbian custody
12. Shortly after the adoption of the Erdut Agreement, and upon the
request of the “Beli Manastir District Prison”, the applicant was transferred on 20 June 1996 to Sremska Mitrovica prison (Kazneno-popravni
zavod Sremska Mitrovica), which is on the territory of the Respondent
State. The reason for the transfer was listed as “security concerns”. No
proceedings for recognition and enforcement of a foreign prison sentence were conducted by the authorities of the Republic of Serbia.
13. The applicant remained in Sremska Mitrovica prison until 5 February 1999, when he was released for annual leave until 15
February 1999. Due to the applicant’s failure to return to the prison on
the specified date, a warrant for his arrest was issued.
14. On 7 July 2010, the applicant was arrested when he attempted
to enter Serbia from Croatia. He was sent to Sremska Mitrovica prison
to serve the remainder of his sentence.

15. The applicant remained in prison until 15 November 2012
when he was pardoned by the President of the Republic of Serbia and
released.
D. The proceedings before the Constitutional Court
16. On 4 February 2011 the applicant lodged a constitutional appeal challenging the lawfulness of his imprisonment.
17. On 10 May 2012 the Constitutional Court found that there was
no violation of the applicant’s right to liberty. It concluded that the legal
ground for the applicant’s detention was his conviction by the “Supreme
Court of Serbian Krajina” of 21 July 1994. It further noted that the procedure governing the recognition of a foreign criminal sentence and its
enforcement was not applicable in the applicant’s case because Serbian
Krajina was not a state. The court concluded that the applicant’s transfer
had been carried out for factual reasons – the deteriorating security situation in the war zone which could lead to the applicant’s escape from
prison or his death. The court further noted that the applicant had been
convicted of murder by which the right to life was violated, and that
states have positive obligations to protect this right. It finally held that
the lack of procedure for recognition of a foreign judgment was proportionate to the obligation to enforce a prison sentence for murder especially given that the applicant had access to the Constitutional Court
which had the power to review the legality of his detention and that he
had access to other procedures available to any other prisoner in Serbia,
including the procedure for applying for a pardon.
E. Civil proceedings
18. On 7 March 2011 the applicant initiated civil proceedings
for compensation for unlawful imprisonment. On 13 December 2012
the First Instance Court in Belgrade rejected the applicant’s claim
finding that he had been lawfully convicted of murder by the courts
of the “Republic of Srpska Krajina” and that his imprisonment cannot
be considered as unlawful. On 16 April 2014 the Belgrade Appellate
Court confirmed this judgment. On 6 June 2014 the applicant lodged
an appeal on points of law before the Supreme Court of Cassation. On
8 July 2015 the Supreme Court of Cassation rejected the applicant’s
appeal on points of law on procedural grounds, finding that the value
of the dispute in question was below the applicable statutory threshold.
II. RELEVANT DOMESTIC LAW AND PRACTICE
A. Constitution of the Republic of Serbia (Ustav Republike Srbije;
published in the Official Gazette of the Republic of Serbia
– OG RS – no. 98/06)
19. Article 27 of the Constitution provides, inter alia:
“Everyone has the right to personal freedom and security.
Deprivation of liberty shall be allowed only on the grounds and in a
procedure prescribed by law... Any person deprived of liberty shall
have the right to initiate proceedings in which the court shall review
the lawfulness of the arrest or detention and order the release if the arrest or detention was against the law.”
B. Criminal Procedure Code 1977 (published in the Official
Gazette of the Socialist Federative Republic of Yugoslavia – OG
SFRY – 4/77, 36/77, 14/85, 26/86, 74/87, 57/89 as well as in the
Official Gazette of the Federal Republic of Yugoslavia
– OG FRY – 27/92 and 24/94)
20. The relevant article of this Code read as follows:
Article 520
1) The domestic courts will not respond to the requests of foreign
organs relating to the enforcement of criminal judgments of foreign
courts.
2) By way of exception to paragraph 1 of this Article, the domestic courts will enforce a final judgment in relation to the sentence pronounced by a foreign court if it is regulated by an international agreement and if the sanction is pronounced also by the domestic court in
accordance with the criminal law of the Socialist Federative Republic
of Yugoslavia.
3) The competent court shall deliver a judgment in a chamber
from Article 23, paragraph 6 of this Act without presence of the parties.
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4) Competence ratione loci is determined in accordance with the
last residence of the convict in the territory of the Socialist Federative
Republic of Yugoslavia. If the convict did not have residence on the
territory of the Socialist Federative Republic of Yugoslavia, his place
of birth shall be relevant. If the convict had no residence and was not
born on the territory of the Socialist Federative Republic of Yugoslavia,
the Federal Court shall appoint one of the courts which is competent
ratione materiae to conduct the proceedings.
5) The competent court ratione materiae is determined by the law
of the republics, or the laws of the autonomous provinces ...
6) The operative part of the judgment referred to in paragraph 3
of this Article must contain the entire operative part and the name of
the [foreign court] and it will pronounce sentence. The reasoning must
contain the grounds which led the court to deliver a particular sentence.
7) An appeal against the judgment can be lodged by the public
prosecutor or the convicted person or his legal representative.
8) If a foreign national convicted by a domestic court or a person
entitled to do so by an agreement lodges a request to the first instance
court to serve his prison sentence in his home country, the first instance
court will act in accordance with the international agreement.
C. Obligations Act (Zakon o obligacionim odnosima; published
in the OG SFRY - nos. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89
and OG FRY no. 31/93)
21. Articles 199 and 200 of the Obligations Act provide, inter alia, that anyone who has suffered fear, physical pain or mental
anguish as a consequence of a breach of his “personal rights” (prava
ličnosti) is entitled, depending on the duration and intensity of the suffering, to sue for financial compensation in the civil courts, as well as
to request other forms of redress “which might be capable” of affording adequate non-pecuniary satisfaction.
D. Practice of the Supreme Court of Cassation
22. In cases factually similar to the present one, the Supreme Court
of Cassation of the Republic of Serbia found that the imprisonment of
the individuals convicted in the “Republic of Srpska Krajina” who were
serving their sentence in Serbian prisons was unlawful (see, for example, Judgment of the Supreme Court of Cassation Rev. 1031⁄11 of 30
May 2012). The Supreme Court reasoned that the formal requirement
of Article 520 of the Criminal Procedure Code, according to which the
prison sentence must be confirmed by a domestic court, was not met.
It found that the individuals in that case were entitled to compensation
because of procedural shortcomings related to their imprisonment.
THE LAW
I. LOCUS STANDI
23. The Court takes note of the death of the applicant in 2014,
after the introduction of the present application, and of the wish expressed by his wife and children to continue the application before the
Court in his name.
24. The Government did not oppose their wish.
25. The Court has already ruled that the next-of-kin or heir may in
principle pursue the application, provided that he or she has sufficient
interest in the case (see Centre for Legal Resources on behalf of Valentin
Câmpeanu v. Romania [GC], no. 47848/08, § 97, ECHR 2014).
26. The Court thus accepts that the applicant’s wife and children
have a legitimate interest in pursuing the application on his behalf and
that it must continue to examine the application at the request of Ms Toma
Mitrović, Mr Mladen Mitrović, Mr Milorad Mitrović and Ms Radmila
Siroćuk. The Court will refer to the late Mr Mitrović as “the applicant”.
II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 5 § 1 OF THE
CONVENTION
27. The applicant complains under Article 5 § 1 (a) of the
Convention that his detention between 7 July 2010 and 15 November
2012 was not lawful. The relevant part of that Article reads as follows:
“1. Everyone has the right to liberty and security of person. No
one shall be deprived of his liberty save in the following cases and in
accordance with a procedure prescribed by law:
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(a) the lawful detention of a person after conviction by a competent court;
....”
28. The Government deny that there has been any violation.
A. Admissibility
1. Exhaustion of domestic remedies
29. In their written observations of 20 May 2015 the Government
argued that the applicant’s civil case regarding the essentially same
complaint as the one submitted to this Court was pending before
the Supreme Court of Cassation and that, therefore, the application
should be rejected as premature. In their additional observations of 7
December 2015, however, the Government informed the Court that the
Supreme Court of Cassation had rejected the applicant’s appeal on the
points of law and that the proceedings were, therefore, finished.
30. The Court reiterates that where there are several effective
remedies available, it is for the applicant to choose the remedy to be
pursued (see Airey v. Ireland, judgment of 9 October 1979, Series A no.
32, p. 12, § 2). The Court notes that the applicant had already raised
the same complaint before the Constitutional Court and that court ruled
on it on the merits (see paragraphs 16 and 17 above). Therefore, the
applicant could not have reasonably been expected to embark upon
yet another avenue of “potential redress”. In any event, the applicant
did pursue the remedy before the civil courts to the Supreme Court of
Cassation.
31. In light of these circumstances, the Court finds that the applicant did exhaust all domestic remedies within the meaning of Article
35 § 1 of the Convention and dismisses this Government’s objection in
this respect.
2. Abuse of the right of individual application
32. The Government argued that the applicant had failed to inform the Court about the civil proceedings which he had initiated and
which were concerned with essentially the same complaints as the one
submitted before the Court. They maintained that this was important
information the omission of which should be deemed as an abuse of
the right to individual application.
33. The Court reiterates that an application may be rejected as an
abuse of the right of individual application within the meaning of Article
35 § 3 (a) of the Convention if, among other reasons, it was knowingly
based on false information (see Kerechashvili v. Georgia (dec.), no.
5667/02, 2 May 2006; Bagheri and Maliki v. the Netherlands (dec.), no.
30164/06, 15 May 2007; Poznanski and Others v. Germany (dec.), no
25101/05, 3 July 2007; and Simitzi‑Papachristou and Others v. Greece
(dec.), no. 50634/11, § 36, 5 November 2013) or if significant information and documents were deliberately omitted, either where they were
known from the outset (see Kerechashvili, cited above) or where new
significant developments occurred during the procedure (see Predescu
v. Romania, no. 21447/03, §§ 25–27, 2 December 2008; and Tatalović
and Dekić v. Serbia (dec.), no. 15433/07, 29 May 2012). However, not
every omission of the information will amount to abuse; the information
in question must concern the very core of the case (see, for example,
Komatinović v. Serbia (dec.), no. 75381/10, 29 January 2013).
34. Turning to the present case, the Court notes that the applicant
indeed failed to inform the Court about the civil proceedings in question. The Court notes, however, that the applicant obtained a decision
of the Constitutional Court prior to lodging his application. It further
notes that the Constitutional Court itself did not consider the civil proceedings to be an obstacle to deciding on the applicant’s constitutional
appeal on the merits. Since the applicant exhausted all domestic remedies in this case, his choice to pursue another avenue domestically after submitting his application could in no way mislead the Court while
considering the present case. It would have been open to the Court to
declare the application inadmissible, if the applicant had been successful in the civil proceedings and received compensation, and had
failed to inform the Court of that fact (compare and contrast Caballero
Ramirez v. Spain (dec.), no. 24902/11, 3 November 2016, §§ 35–40).
The applicant, however, was unsuccessful in the civil proceedings, and
so that question does not arise.
35. The Court, therefore, dismisses the Government’s objection
regarding the abuse of the right to individual application.
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3. Conclusion

III. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

36. The Court notes that the application is not manifestly illfounded within the meaning of Article 35 § 3 (a) of the Convention. It
further notes that it is not inadmissible on any other grounds. It must
therefore be declared admissible.

45. Article 41 of the Convention provides:
“If the Court finds that there has been a violation of the Convention
or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting
Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court
shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”
46. The applicant did not submit a claim for just satisfaction.
Accordingly, the Court considers that there is no call to award him any
sum on that account.

B. Merits
37. The applicant claimed that his detention between 7 July 2010
and 15 November 2012 on the basis of a judgment delivered by a
“court” of an entity which had not been recognised by the respondent
Government violated his right to liberty guaranteed by Article 5 of the
Convention. He alleged that the failure of the domestic courts to follow
the procedure for the recognition of a foreign decision in criminal matters rendered his detention unlawful.
38. The Government contested the applicant’s allegations. They
largely reiterated the reasoning offered by the Constitutional Court in
its decision related to the present case (see paragraph 17 above).
39. The Court notes at the outset the fundamental importance of
the guarantees contained in Article 5 for securing the right of individuals in a democracy to be free from arbitrary detention at the hands
of the authorities. It is for that reason that the Court has repeatedly
stressed in its case-law that any deprivation of liberty must be lawful
(see, among many other authorities, El-Masri v. the former Yugoslav
Republic of Macedonia [GC], no. 39630/09, § 230, ECHR 2012; and
Chahal v. the United Kingdom, 15 November 1996, § 118, Reports of
Judgments and Decisions 1996‑V).
40. In order to meet the requirement of lawfulness, a deprivation
of liberty must be “in accordance with a procedure prescribed by law”.
This means that it must conform to the substantive and procedural rules
of national law (Del Río Prada v. Spain [GC], no. 42750/09, § 125,
ECHR 2013) or international law where appropriate (see, among many
other authorities, Medvedyev and Others v. France [GC], no. 3394/03,
§ 79, ECHR 2010; and Toniolo v. San Marino and Italy, no. 44853/10,
§ 46, 26 June 2012).
41. Article 5 § 1 of the Convention contains an exhaustive list of
permissible grounds for deprivation of liberty. No deprivation of liberty will be lawful unless it falls within one of the grounds set out in
sub-paragraphs (a) to (f) of Article 5 § 1.
42. Turning to the present case, the Court notes that the applicant was convicted for murder by a “court” which operated outside the
Serbian judicial system. He was then transferred to a Serbian prison to
serve his sentence. The Court further notes that the Serbian authorities conducted no proceedings for the recognition of a foreign decision as prescribed by the relevant provisions of the Criminal Procedure
Code then in force (see paragraph 20 above). The Supreme Court of
Cassation took the view that the omission of such procedure in the cases substantially similar to the present one was unlawful (see paragraph
22 above). The reasoning of the Constitutional Court with regard to the
same issue does not contradict this conclusion since it also found that
the relevant procedure was not followed in the applicant’s case. The
Constitutional Court, however, took the view that the applicant’s right
to liberty was not violated because his detention was “proportionate”
to the crime he had committed (see paragraph 17 above).
43. The Court considers that, even if proportionality was a factor which should be taken into consideration when assessing whether a
deprivation of liberty satisfies the requirements of Article 5 § 1 of the
Convention, it would be relevant only subject to the precondition that
such deprivation of liberty was lawful. In that respect, the Court notes
that detention on the basis of a decision of a foreign court which has
not been recognised by Serbian authorities in an appropriate procedure
is ipso facto unlawful under the rules of domestic law (compare and
contrast Drozd and Janousek v. France and Spain, 26 June 1992, §§
107 and 110, Series A no. 240). It is clear that, in the present case,
the domestic authorities did not implement the appropriate procedure
required by domestic law for recognition of a foreign decision in criminal matters. The Court finds that given that the applicant was detained
on the basis of a non-domestic decision which had not been recognized
domestically, and in the absence of any other basis in domestic law for
the detention, the requirement of lawfulness contained in Article 5 § 1
was not met. The Court, therefore, finds that the applicant’s detention
between 7 July 2010 and 15 November 2012 was unlawful.
44. There has accordingly been a violation of Article 5 § 1 of the
Convention.

FOR THESE REASONS, THE COURT, UNANIMOUSLY,
1. Declares the application admissible;
2. Holds that there has been a violation of Article 5 § 1 of the
Convention.
Done in English, and notified in writing on 21 March 2017, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.
Stephen Phillips
Registrar

Helena Jäderblom
President

ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ
ПРЕДМЕТ МИТРОВИЋ против СРБИЈЕ
(Представка број 52142/12)
ПРЕСУДА
СТРАЗБУР
21. март 2017. године
Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима изне
тим у члану 44. став 2. Конвенције. Она може бити предмет ре
дакцијских измена.
У предмету Митровић против Србије,
Европски суд за људска права (Треће одељење), на заседању
Већа у саставу:
Helena Jäderblom, председник,
Branko Lubarda,
Luis López Guerra,
Helen Keller,
Dmitry Dedov,
Alena Poláčková,
Georgios A. Serghides, судије,
и Stephen Phillips, секретар Одељења,
После већања на затвореном заседању 28. фебруара 2017. го
дине,
Доноси следећу пресуду, која је усвојена тог дана:
ПОСТУПАК
1. Предмет је формиран на основу представке (број 52142/12)
против Републике Србије коју је Суду поднео, према члану 34. Кон
венције за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тек
сту: „Конвенција”), држављанин Босне и Херцеговине, господин Ми
ладин Митровић („Подносилац представке”), 31. јула 2012. године.
2. Подносиоца представке заступала је госпођа Д. Миловано
вић, адвокат из Темерина. Владу Србије (у даљем тексту: „Влада”)
првобитно је заступала госпођа В. Родић, њен заступник у то време,
коју је недавно заменила садашњи заступник, госпођа Н. Плавшић.
3. Подносилац представке је тврдио да је његовим лишењем
слободе у српском затвору на основу пресуде међународно непри
знатог суда повређен члан 5. Конвенције.
4. Притужба у вези са лишењем слободе подносиоца пред
ставке од 7. јула 2010. године до 15. новембра 2012. године про
слеђена је Влади 18. децембра 2014. године, а преостали део
представке проглашен је недопуштеним према Правилу 54 став 3.
Пословника Суда.

5. мај 2017.

Број 43

5. На основу обавештења према члану 36. став 1. Конвенције
и Правила 44 став 1 (a), Влада Босне и Херцеговине није желела
да искористи право да се умеша у предметни случај.
6. Правни заступник подносиоца представке 26. октобра
2015. године обавестила је Суд да је подносилац представке пре
минуо 20. октобра 2014. године и да су његови наследници, госпо
ђа Тома Митровић, господин Младен Митровић, господин Мило
рад Митровић и госпођа Радмила Сироћук изразили жељу да се
предмет пред Судом настави.
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7. Подносилац представке рођен је 1943. године и живео је у
Сремској Митровици. Преминуо је 20. октобра 2014. године.

„Врховног суда Српске Крајине” од 21. јула 1994. године. Он је
даље констатовао да поступак који регулише признавање стране
кривичне казне и њено извршење није примењив у случају под
носиоца представке зато што Српска Крајина није држава. Суд је
закључио да је подносиочево пребацивање обављено из чињенич
них разлога – погоршања безбедносне ситуације у ратној зони што
је могло да доведе до бекства подносиоца представке из затвора
или до смрти. Суд је даље констатовао да је подносилац представ
ке осуђен за убиство чиме је повређено право на живот и да држа
ве имају позитивне обавезе да ово право заштите. Он је на крају
утврдио да је непостојање поступка за признање стране пресуде
пропорционално обавези извршења затворске казне за убиство,
посебно што је подносилац представке имао приступ Уставном су
ду који је имао овлашћење да изврши ревизију законитости њего
вог лишења слободе, као и да је имао приступ другим поступцима
доступним сваком другом затворенику у Србији, укључујући и по
ступак за примену помиловања.

Б. Кривични поступак у „Републици Српској Крајини”

Д. Парнични поступак

8. „Полиција Републике Српске Крајине” је 26. децембра
1993. године ставила подносиоца представке у истражни притвор
под сумњом да је извршио убиство. Његов притвор је касније про
дужио „истражни судија” 29. децембра 1993. године, као и „Окру
жни суд у Белом Манастиру” 25. јануар а 1994. године, 15. фебруа
ра 1994. године, 8. априла 1994. године и 9. маја 1994. године.
9. „Окружни суд у Белом Манастиру” осудио је подносиоца
представке 9. маја 1994. године затворском казном од осам година
за убиство. Он је нашао да је подносилац представке, након сва
ђе у којој га је комшија оптужио за ратно профитерство, намерно
пушком пуцао комшији у главу, од чега је он настрадао на лицу
места. Он је даље утврдио да се цео догађај десио пред неколико
очевидаца.
10. „Врховни суд Републике Српске Крајине” потврдио је ову
казну 21. јула 1994. године. Подносилац представке је затим послат
на одслужење казне у „Окружном затвору у Белом Манастиру”.
11. Све горе наведене институције су у релевантном перио
ду биле под управом „Републике Српске Крајине”, међународно
непризнатог самопроглашеног ентитета основаног на територији
Републике Хрватске за време ратова у бившој Југославији. Енти
тет је престао да постоји након усвајања Основног споразума за
област Источне Славоније, Барање и Западног Срема од 12. новем
бра 1995. године (у даљем тексту: „Ердутски споразум”) којим је
Република Хрватска преузела суверенитет на целој њеној терито
рији. Тужена држава овај ентитет никада није признала за државу.

18. Подносилац представке је 7. марта 2011. године покренуо
парнични поступак за накнаду штете због незаконите казне затво
ра. Првостепени суд у Београду је 13. децембра 2012. године од
био захтев подносиоца представке нашавши да је он законито осу
ђен за убиство пред судовима „Републике Српске Крајине” и да
се његов затвор не може сматрати незаконитим. Апелациони суд у
Београду је 16. априла 2014. године потврдио ову пресуду. Подно
силац представке је 6. јуна 2014. године уложио ревизију Врхов
ном касационом суду. Врховни касациони суд је 8. јула 2015. годи
не одбацио подносиочеву ревизију на процесној основи, нашавши
да је вредност спора у питању испод важећег законског прага.

В. Пребацивање подносиоца представке на издржавање казне
у Србију

Б. Законик о кривичном поступку из 1977. године
(објављен у „Службеном листу Социјалистичке Федератив
не Републике Југославије”, бр. 4/77, 36/77, 14/85, 26/86, 74/87,
57/89, као и у „Службеном листу Савезне Републике
Југославије”, бр. 27/92 и 24/94)

ЧИЊЕНИЦЕ
I. ОКОЛНОСТИ ПРЕДМЕТА
A. Увод

12. Убрзо након усвајања Ердутског споразума, а на захтев „Окру
жног затвора у Белом Манастиру”, подносилац представке је 20. јуна
1996. године пребачен у Казнено-поправни завод у Сремској Митрови
ци, који се налази на територији Тужене државе. „Брига за безбедност”
наведена је као разлог за пребацивање. Органи Републике Србије нису
спровели никакав поступак за признавање и извршење стране затвор
ске казне.
13. Подносилац представке је остао у затвору у Сремској Ми
тровици до 5. фебруар а 1999. године, када је пуштен на годишњи
отпуст до 15. фебруара 1999. године. Пошто се у затвор није вра
тио предвиђеног дана, за њим је издата потерница.
14. Подносилац представке је ухапшен 7. јула 2010. године
када је покушао да уђе у Србију из Хрватске. Послат је у затвор у
Сремској Митровици да одслужи остатак казне.
15. Подносилац представке је остао у затвору до 15. новем
бра 2012. године када га је помиловао Председник Републике Ср
бије и када је пуштен.
Г. Поступак пред Уставним судом
16. Подносилац представке је 4. фебруар а 2011. године изја
вио уставну жалбу оспоравајући законитост његовог затвора.
17. Уставни суд је 10. маја 2012. године утврдио да нема по
вреде права подносиоца представке на слободу. Он је закључио да
је правни основ за лишење слободе подносиоца представке осуда

II. РЕЛЕВАНТНО ДОМАЋЕ ПРАВО И ПРАКСА
A. Устав Републике Србије
(објављен у „Службеном гласнику РС”, број 98/06)
19. Члан 27. Устава утврђује, између осталог:
„Свако има право на личну слободу и безбедност. Лишење
слободе допуштено је само из разлога и у поступку који су пред
виђени законом.
...
Свако ко је лишен слободе има право жалбе суду, који је ду
жан да хитно одлучи о законитости лишења слободе и да нареди
пуштање на слободу ако је лишење слободе било незаконито.”

20. Релевантни члан овог законика гласи како следи:
Члан 520.
(1) Домаћи судови неће поступати по молби иностраног ор
гана којом се тражи извршење кривичне пресуде иностраног суда.
(2) Изузетно од одредбе из става 1. овог члана, домаћи суд ће
извршити правоснажну пресуду у односу на санкцију коју је изре
као инострани суд ако је то предвиђено међународним уговором
и ако санкцију изрекне и домаћи суд према кривичном законодав
ству Социјалистичке Федеративне Републике Југославије.
(3) Надлежан суд доноси пресуду у већу из члана 23. став 6.
овога закона без присуства странака.
(4) Месна надлежност суда одређује се према последњем
пребивалишту осуђеног лица у Социјалистичкој Федеративној
Републици Југославији, а ако осуђено лице није имало пребива
лиште у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији –
према месту рођења. Ако осуђено лице није имало пребивалиште
нити је рођено у Социјалистичкој Федеративној Републици Југо
славији, савезни суд ће одредити један од стварно надлежних су
дова пред којим ће се спровести поступак.
(5) Стварно надлежан суд је суд одређен републичким, односно
покрајинским законима, а за војна лица – првостепени војни суд.
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(6) У изреку пресуде из става 3. овог члана суд ће унети пот
пуну изреку и назив суда из иностране пресуде и изрећи ће санк
цију. У образложењу пресуде изнеће разлоге којима се руководио
приликом изрицања санкција.
(7) Против пресуде могу изјавити жалбу јавни тужилац и
осуђени или његов бранилац.
(8) Ако страни држављанин осуђен од домаћег суда или лице
овлашћено уговором поднесе молбу првостепеном суду да осуђе
ни издржава казну у својој земљи, првостепени суд ће поступити
по међународном уговору.
В. Закон о облигационим односима (објављен у „Службеном
листу СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 и „Службеном лист
СРЈ”, број 31/93)
21. Чл. 199. и 200. Закона о облигационим односима пропи
сују, између осталог, да свако ко је претрпео страх, физички бол и
душевну патњу због повреде његових права личности има право,
у зависности од трајања и јачине патње, да тужи ради финансијске
накнаде пред парничним судовима, као и да тражи друге облике
обештећења „које би могло” пружити одговарајуће нематеријално
задовољење.

суштински истом притужбом као што је она достављена Суду још
није решен пред Врховним касационим судом и да, према томе,
представку треба одбацити као преурањену. У додатним информа
цијама од 7. децембра 2015. године, међутим, Влада је обавестила
Суд да је Врховни касациони суд одбацио подносиочеву ревизију
и да је поступак, према томе, завршен.
30. Суд подсећа да је на подносиоцу представке, када посто
ји више доступних делотворних правних лекова, да изабере прав
ни лек који ће користити (види Airey против Ирске, пресуда од 9.
октобра 1979. године, серија A број 32, стр. 12, став 2.). Суд кон
статује да је подносилац представке већ уложио исту представку
пред Уставним судом и да је суд донео одлуку о њеној основано
сти (види ст. 16. и 17. у горњем тексту). Према томе, од подноси
оца представке се оправдано није могло очекивати да крене још
једним правним путем „могућег обештећења”. У сваком случају,
подносилац представке јесте користио правни лек пред парнич
ним судовима до Врховног касационог суда.
31. У светлу ових околности, Суд налази да је подносилац
представке заис та исцрпео све домаће правне лекове у смислу чла
на 35. став 1. Конвенције и одбија примедбу Владе с тим у вези.
2. Злоупотреба права на појединачну представку

27. Подносилац представке притужује се према члану 5. став
1 (а) Конвенције да његово лишење слободе од 7. јула 2010. године
до 15. новембра 2012. године није било законито. Релевантни део
тог члана гласи како следи:
„1. Свако има право на слободу и безбедност личности. Ни
ко не може бити лишен слободе осим у следећим случајевима и у
складу са законом прописаним поступком:
а) у случају законитог лишења слободе на основу пресуде
надлежног суда;
....”
28. Влада пориче сваку повреду.

32. Влада је тврдила да је подносилац представке пропустио
да Суд обавести о парничном поступку који је покренуо и који се
односио на суштински исте притужбе као притужбе достављене
Суду. Она је тврдила да је ово важна информација и да пропуст да
се она достави треба сматрати злоупотребом права на појединачну
представку.
33. Суд подсећа да се представка може одбацити као злоупо
треба права на појединачну представку у смислу члана 35. став
3 (a) Конвенције ако је, између осталих разлога, заснована на ла
жним информацијама (види Kerechashvili против Грузије (одлука),
број 5667/02, 2. мај 2006. године; Bagheri и Maliki против Холан
дије (одлука), број 30164/06, 15. мај 2007. године; Poznanski и дру
ги против Немачке (одлука), број 25101/05, 3. јул 2007. године; и
Simitzi‑Papachristou и други против Грчке (одлука), број 50634/11,
став 36, 5. новембар 2013. године) или ако су значајне информаци
је и документа намерно изостављени, било да су познати од самог
почетка (види Kerechashvili, цитирана у горњем тексту) или када
је дошло до новог значајног развоја догађаја током поступка (види
Predescu против Румуније, број 21447/03, ст. 25–27, 2. децембар
2008. године; и Таталовић и Декић против Србије (одлука), број
15433/07, 29. мај 2012. године). Међутим, свако изостављање ин
формација не представља злоупотребу; информације о којима је
реч морају се тицати саме сржи предмета (види, на пример, Кома
тиновић против Србије (одлука), број 75381/10, 29. јануар 2013.
године).
34. Ако се вратимо на предметни случај, Суд констатује да је
подносилац представке заис та пропустио да Суд обавести о пар
ничном поступку у питању. Суд констатује, међутим, да је под
носилац представке добио одлуку Уставног суда пре подношења
представке. Он даље констатује да ни сам Уставни суд није сма
трао да је парнични поступак препрека за одлучивање о основа
ности подносиочеве уставне жалбе. Пошто је подносилац пред
ставке исцрпео све домаће правне лекове у овом предмету, његов
избор да на домаћем нивоу користи други пут након подношења
представке није никако могао да Суд доведе у забуну при разма
трању овог предмета. Суд би слободно могао да представку про
гласи недопуштеном да је подносилац представке имао успеха у
парничном поступку и добио накнаду, а да је пропустио да Суд
обавести о тој чињеници (упоредити по сличности и супротности
са Caballero Ramirez против Шпаније (одлука), број 24902/11, 3.
новембар 2016. године, ст. 35–40). Подносилац представке, међу
тим, није имао успеха у парничном поступку, па се то питање не
поставља.
35. Суд, према томе, одбија примедбу Владе у вези са злоупо
требом права на појединачну представку.

A. Допуштеност

3. Закључак

1. Исцрпљеност домаћих правних лекова

36. Суд констатује да представка није очигледно неоснована
у смислу члана 35. став 3 (а) Конвенције. Он даље констатује да
она није недопуштена ни по једном другом основу. Она се, према
томе, мора прогласити допуштеном.

Г. Пракса Врховног касационог суда
22. У предметима фактички сличним овом, Врховни касаци
они суд Републике Србије утврђивао је да је хапшење појединаца
осуђених у „Републици Српској Крајини” који служе своје казне у
затворима у Србији незаконито (види, на пример, пресуда Врховног
касационог суда Рев. 1031⁄11 од 30. маја 2012. године). Врховни суд
је навео да формални захтев члана 520. Законика о кривичном по
ступку, према ком затворску казну мора потврдити домаћи суд, није
испуњен. Он је утврдио да појединци у том случају имају право на
накнаду због процесних недостатака у вези са њиховим хапшењем.
ПРАВО
I. LOCUS STANDI
23. Суд констатује да је подносилац представке преминуо 2014.
године, након подношења ове представке, као и жељу његове супру
ге и деце да наставе са представком пред Судом.
24. Влада се није супротставила њиховој жељи.
25. Суд је већ пресуђивао да најближи сродник или наслед
ници могу у начелу наставити са представком, под условом да он
или она имају довољно интереса у предмету (види Centre for Le
gal Resources у име Valentin Câmpeanu против Румуније [ВВ], број
47848/08, став 97, ЕЦХР 2014).
26. Суд, стога, прихвата да супруга и деца подносиоца представ
ке имају законито право да наставе са представком у његово име и
да мора да настави са разматрањем представке на захтев госпође То
ме Митровић, господина Младена Митровића, господина Милорада
Митровића и госпође Радмиле Сироћук. Суд ће се даље позивати на
покојног господина Митровића као на „подносиоца представке”.
II. НАВОДНА ПОВРЕДА ЧЛАНА 5. СТАВ 1. КОНВЕНЦИЈЕ

29. У писаним запажањима од 20. маја 2015. године Влада
је тврдила да парнични предмет подносиоца представке у вези са
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37. Подносилац представке је тврдио да је његовим лишењем
слободе од 7. јула 2010. године до 15. новембра 2012. године на
основу пресуде „суда” ентитета који Влада Тужене државе није
признала повређено његово право на слободу гарантовано чланом
5. Конвенције. Он је тврдио да је због пропуста домаћих судова да
поступају према поступку за признање стране одлуке у кривич
ним питањима његово лишење слободе било незаконито.
38. Влада је оспорила тврдње подносиоца представке. Она
је највише поновила образложење које је Уставни суд понудио у
његовој одлуци у вези са предметним случајем (види став 17. у
горњем тексту).
39. Суд на почетку констатује суштинску важност гаранција
садржаних у члану 5. за обезбеђење права појединаца у демокра
тији да не буду у произвољном притвору од стране власти. Из тог
разлога је Суд стално наглашавао у својој пракси да свако лишава
ње слободе мора бити законито (види, међу многим другим ауто
ритетима, El-Masri против Бивше Југословенске Републике Маке
доније [ВВ], број 39630/09, став 230, ЕЦХР 2012; и Chahal против
Уједињеног Краљевства, 15. новембар 1996. године, став 118, Из
вештаји о пресудама и одлукама 1996‑V).
40. Да би се испунио захтев законитости, лишавање слобо
де мора бити „у складу са поступком предвиђеним законом”. То
значи да он мора бити према материјалним и процесним правили
ма националног права (Del Río Prada против Шпаније [ВВ], број
42750/09, став 125, ЕЦХР 2013) или међународног права, према
случају (види, међу многим другим ауторитетима, Medvedyev и
други против Француске [ВВ], број 3394/03, став 79, ЕЦХР 2010; и
Toniolo против Сан марина и Италије, број 44853/10, став 46, 26.
јун 2012. године).
41. Члан 5. став 1. Конвенције садржи исцрпну листу дозво
љених основа за лишавање слободе. Никакво лишавање слободе
неће бити законито, осим ако није засновано на неком од основа
утврђених у подставовима (а) до (ђ) члана 5. став 1.
42. Ако се вратимо на предметни случај, Суд констатује да је
подносиоца представке за убиство осудио суд који је функциони
сао ван правног система Србије. Он је затим пребачен у затвор у
Србији ради ослужења казне. Суд даље констатује да органи Срби
је нису водили никакав поступак за признавање стране одлуке ка
ко прописују релевантне одредбе Законика о кривичном поступку
који је тада био на снази (види став 20. у горњем тексту). Врховни
касациони суд је заузео став да је пропуштање таквог поступка у
предметима суштински сличним овом предмету незаконито (ви
ди став 22. у горњем тексту). Образложење Уставног суда у вези
са истим питањем није супротно овом закључку зато што је он,
такође, утврдио да релевантни поступак није примењен у случају
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подносиоца представке. Уставни суд је, међутим, заузео став да
право подносиоца представке на слободу није повређено зато што
је његово лишење слободе било „пропорционално” кривичном де
лу које је починио (види став 17. у горњем тексту).
43. Суд сматра да би, чак и када је пропорционалност фак
тор који треба узети у обзир при оцени да ли лишавање слободе
испуњава захтев члана 5. став 1. Конвенције, она била релевант
на само под предусловом да је то лишавање слободе законито. У
том смислу, Суд констатује да је лишење слободе на основу одлуке
страног суда коју органи Србије нису признали у одговарајућем по
ступку ipso facto незаконито према правилима домаћег права (упо
редити по сличности и супротности са Drozd и Janousek против
Француске и Шпаније, 26. јун 1992. године, ст. 107. и 110, серија
A број 240). У предметном случају је јасно да домаћи органи нису
спровели одговарајући поступак који се захтева домаћим правом за
признавање стране одлуке у кривичним питањима. Суд сматра да с
обзиром да је подносилац представке био лишен слободе на основу
одлуке која није призната на домаћем нивоу, и у недостатку неке
друге основе у домаћем праву за лишење слободе, захтев законито
сти садржан у члану 5. став 1. није испуњен. Суд, према томе, сма
тра да је лишење слободе подносиоца представке од 7. јула 2010.
године до 15. новембра 2012. године било незаконито.
44. Према томе, дошло је до повреде члана 5. став 1. Конвен
ције.
III. ПРИМЕНА ЧЛАНА 41. КОНВЕНЦИЈЕ
45. Члан 41. Конвенције прописује:
„Када Суд утврди прекршај Конвенције или протокола уз њу,
а унутрашње право Високе стране уговорнице у питању омогућа
ва само делимичну одштету, Суд ће, ако је то потребно, пружити
правично задовољење оштећеној странци.”
46. Подносилац представке није поднео захтев за правично
задовољење. Према томе, Суд сматра да нема основа да му се на
име тога досуди било какав износ.
ИЗ ТИХ РАЗЛОГА, СУД, ЈЕДНОГЛАСНО,
1. Проглашава представку допуштеном;
2. Утврђује да је дошло до повреде члана 5. став 1. Конвенције.
Састављено на енглеском језику и достављено у писаној
форми на дан 21. марта 2017. године, у складу са правилом 77 ст.
2. и 3. Пословника Суда.
Stephen Phillips
Секретар

Helena Jäderblom
Председник

Д Р У Г И Д РЖ А В Н И О Р ГА Н И И
Д РЖ А В Н Е О Р ГА Н И З А Ц И Ј Е
1638

На основу члана 175. став 4, члана 179. став 4, члана 239. и члана 249. став 1. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник
РС”, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 и 66/15 – др. закон),
Директор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије доноси

П РА В И Л Н И К
o потврдама о обучености ваздухопловно-метеоролошког особља и центрима за обуку
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет Правилника
Члан 1.
Овим правилником прописују се ближе разврставање ваздухопловно-метеоролошког особља, услови под којима се издаје, ме
ња, суспендује или ставља ван снаге потврда о обучености ваздухопловно-метеоролошког особља, образац потврде о обучености
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ваздухопловно-метеоролошког особља, услови под којима се изда
је, мења, суспендује и ставља ван снаге потврда о праву на обуча
вање ваздухопловно-метеоролошког особља, временски период на
који се издаје потврда о праву на обучавање ваздухопловно-мете
оролошког особља и образац потврде о праву на обучавање вазду
хопловно-метеоролошког особља.
Значење израза
Члан 2.
Поједини изрази и скраћенице који се користе у овом правил
нику имају следеће значење:
1) AIRMET информација (AIRMET information) је информа
ција коју издаје биро за метеоролошко бдење, а која се односи на
јављање или очекивано јављање одређених метеоролошких појава
на рути, које могу да утичу на безбедност летења ваздухоплова на
малим висинама, а које нису укључене у већ издату прогнозу за
летове на малим висинама у посматраној области информисања у
лету или њеној подобласти;
2) брифинг (briefing) је усмени коментар о постојећим и/или
очекиваним метеоролошким условима;
3) ICAO (International Civil Aviation Organization) је скраће
ница која означава Међународну организацију цивилног ваздухо
пловства;
4) метеоролошка информација (meteorological information)
je метеоролошки извештај, анализa, прогнозa и сваки други исказ
који се односи на постојеће или очекиване метеоролошке услове;
5) метеоролошке консултације (meteorological consultation)
је разговор са метеорологом или другим квалификованим лицем
о постојећим и/или очекиваним метеоролошким условима који се
односе на лет, укључујући давање одговора на постављена питања;
6) метеоролошки извештај (meteorological report) је инфор
мација о осмотреним метеоролошким условима који се односе на
одређено време и локацију;
7) област информисања ваздухоплова у лету (flight information
region, FIR) је ваздушни простор одређених димензија у којем се
пружају услуге информисања ваздухоплова у лету и узбуњивања;
8) овлашћење инструктора (instructor rating) је саставни део
потврде о обучености којим се потврђује да је ималац овлашћења
оспособљен да врши практичну обуку и спроводи практичне ис
пите кандидата;
9) овлашћење процењивача (competence assessor rating) је са
ставни део потврде о обучености којим се потврђује да је ималац
овлашћења оспособљен да врши процену стручности ваздухо
пловно-метеоролошког особља;
10) потврда о обучености (certificate of competencе) је ис
права којом се потврђује да је њен ималац оспособљен да обавља
стручне послове у складу са степеном стручности и овлашћењем
која су у њу уписана;
11) процена стручности (assessment of competencе) је про
вера оспособљености ваздухопловно-метеоролошког особља за
примену стеченог теоријског и практичног знања на радном месту,
односно провера вештина извршавања оперативног посла за који
је то особље обучено;
12) SIGMET информација (SIGMET information) је информа
ција коју издаје биро за метеоролошко бдење, а која се односи на
јављање или очекивано јављање на рути одређених временских и
других појава у атмосфери које могу да утичу на безбедност лете
ња ваздухоплова;
13) степен стручности (level of competencе) је саставни део
потврде о обучености којим се утврђује ниво стручности имаоца
потврде и којим су одређени послови које он може обављати на
основу потврде;
14) стручност (competency) је способност ваздухопловнометеоролошког особља да примени стечено теоријско знање на
радном месту, као и вештина извршавања оперативног посла;
15) CEFR (Common European Framework of Reference for Lan
guages) је скраћеница која означава Заједнички европски рефе
рентни оквир за језике – глобална скала;
16) WMO (World Мeteorological Оrganization) је скраћеница
која означава Светску метеоролошку организацију.
Разврставање ваздухопловно-метеоролошкoг oсoбља
Члан 3.
Ваздухопловно-метеоролошкo oсoбље је особље које ради
на радним местима која су успостављена са циљем да се обезбеди
ефикасно пружање ваздухопловних метеоролошких услуга.

5. мај 2017.
У зависности од степена стручности ваздухопловно-метеоро
лошко особље се разврстава на:
1) аеродромске метеоролошке техничаре;
2) ваздухопловне прогностичаре (аеродромске и обласне).
Аеродромски метеоролошки техничар континуирано прати ме
теоролошке услове на аеродрому, врши ваздухопловна осматрања и
бележи метеоролошке појаве и елементе важне за ваздухопловство,
израђује метеоролошке извештаје о ваздухопловним осматрањима,
врши контролу садржаја и квалитета информација у области над
лежности, доставља метеоролошке информације корисницима на
аеродрому, шаље метеоролошке извештаје у ванаеродромску разме
ну, издаје документацију за лет, врши брифинг и пружа друге услуге
из делокруга рада аеродромског метеоролошког техничара.
Аеродромски прогностичар континуир ано прати и анализи
ра метеоролошке услове који утичу на летење у зони аеродрома,
израђује прогнозу за аеродром и прогнозу за слетање и полетање,
израђује упозорења за аеродром, врши контролу садржаја и ква
литета информација у области надлежности, дистрибуир а мете
оролошке информације корисницима, врши метеоролошке кон
султације и пружа друге услуге из делокруга рада аеродромског
прогностичара.
Обласни прогностичар континуирано прати и анализира ме
теоролошке услове у области информисања у лету (FIR) за коју је
надлежан, израђује ваздухопловне прогнозе у виду порука и ва
здухопловних метеоролошких карата за летове на малим висина
ма, врши анализу и обраду специјалних упозорења и извештаја из
ваздуха примљених од ваздухоплова у свим фазама лета, израђује
AIRMET и SIGMET информације и информације намењене трага
њу и спасавању, врши контролу садржаја и квалитета информа
ција у области надлежности, врши координацију са пружаоцима
других ваздухопловних услуга и ваздухопловним и другим орга
низацијама, дистрибуира метеоролошке информације корисници
ма, координира пружање ваздухопловних метеоролошких услуга
и пружа друге услуге из делокруга рада обласног прогностичара.
Потврда о обучености ваздухопловно-метеоролошкoг oсoбља
Члан 4.
За обављање послова ваздухопловно-метеоролошког особља
неопходно је да лице поседује потврду о обучености ваздухоплов
но-метеоролошког особља (у даљем тексту: потврда о обучености)
са уписаним одговарајућим степеном стручности (аеродромског
метеоролошког техничара, аеродромског прогностичара или обла
сног прогностичара).
Овлашћења у потврди о обучености
Члан 5.
Ималац потврде о обучености може да стекне следећа овла
шћења:
1) овлашћење инструктора;
2) овлашћење процењивача.
II. ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ – ПОТВРДА О ПРАВУ НА ОБУЧАВАЊЕ,
НАСТАВНО ОСОБЉЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈА
Центар за обуку
Члан 6.
Обуку ваздухопловно-метеоролошкoг oсoбља спроводи цен
тар за обуку који поседује потврду о праву на обучавање ваздухо
пловно-метеоролошкoг oсoбља (у даљем тексту: потврда о праву
на обучавање) издату од стране Директората цивилног ваздухо
пловства Републике Србије (у даљем тексту: Директорат).
Потврду о праву на обучавање може да стекне правно лице
које има пословно седиште у Републици Србији.
Стицање потврде о праву на обучавање
Члан 7.
Захтев за издавање потврде о праву на обучавање се подноси
Директорату и уз захтев се доставља приручник о раду и прируч
ник о обуци.
Увидом у поднету документацију и после спроведене основ
не провере Директорат издаје решење којим утврђује да ли под
носилац захтева испуњава услове за издавање потврде о праву на
обучавање.
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Издавањем потврде о праву на обучавање Директорат одо
брава приручник о раду и приручник о обуци.
За измене приручника о обуци, као и за битне измене приручни
ка о раду, центар за обуку је дужан да прибави одобрење Директората.
Руководећа структура и наставно особље центра за обуку
Члан 8.
Руководећу структуру центра за обуку чине одговорни руко
водилац и руководилац обукe, који могу да буду исто лице.
Одговорни руководилац је лице које је одговорно да обезбеди
довољна финансијска и друга средства за спровођење обуке према
одобреним приручницима.
Руководилац обуке је лице одговорно за спровођење обуке
и предузимање мера да се обука одвија у складу са прописима и
процедурама које су предвиђене одобреним приручницима.
Центар за обуку мора да обезбеди одговарајуће наставно осо
бље које чине наставници теоријске обуке и инструктори практич
не обуке.
Наставно особље мора да испуни критеријуме који су утвр
ђени у приручнику о раду и да буде на листи наставника теоријске
обуке, односно листи инструктора практичне обуке.
Вођење документације центра за обуку
Члан 9.
Уз потврду о праву на обучавање, центар за обуку је дужан да
поседује и ажурира следећу документацију:
1) приручник о раду;
2) приручник о обуци;
3) евиденцију лица на обуци (регистар);
4) досијеа кандидата;
5) дневник обуке;
6) евиденцију издатих потврда о обучености.
Приручник о раду
Члан 10.
Приручник о раду центра за обуку садржи:
1) листу садржаја, листу одобрених измена и листу важећих
страна;
2) податке о руководећој структури центра за обуку;
3) одобрене критеријуме које мора да испуни наставно особље;
4) одобрене листе наставника теоријске обуке, инструктора
практичне обуке и процењивача;
5) правилник о раду и унутрашњој организацији;
6) правилник о систему квалитета;
7) списак и адресу просторија за спровођење обуке;
8) списак учила, уређаја, опреме, стручне литературе и ви
део-материјала који се користе у обуци;
9) процедуру за спровођење испита за стицање потврде о об
учености, степена стручности и овлашћења инструктора и проце
њивача, као и друге процедуре потребне за спровођење одредаба
овог правилника.
Приручник о обуци
Члан 11.
Приручник о обуци садржи одобрене програме свих обука
које спроводи центар за обуку, као и листе садржаја, одобрених
измена, важећих страна и корисника приручника.
Програми из става 1. овог члана морају да садрже:
1) циљ обуке;
2) назив и опис сваке теме;
3) ниво потребног знања;
4) методе обуке;
5) литературу која се користи у обуци;
6) укупан број часова по предмету.
Евиденција лица на обуци (регистар)
Члан 12.
Евиденција лица на обуци (регистар) садржи:
1) назив и адресу центра за обуку;
2) податке о лицима на обуци (презиме, име и јединствени
матични број грађана, односно број пасоша за стране држављане);
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3) податке о врсти обуке, о почетку и завршетку обуке и о
прекидима у вршењу обуке;
4) податке о наставницима и инструкторима који врше обуку;
5) податке о положеним испитима, степену стручности и
овлашћењима које је кандидат стекао.
Досије кандидата
Члан 13.
Досије кандидата садржи:
1) личне податке кандидата;
2) пријаву за обуку;
3) решење о пријему на обуку;
4) записнике о консултацијама са предметним наставницима;
5) пријаву за полагање испита;
6) решење о спровођењу испита, односно о одбијању пријаве
за полагање испита;
7) извештај о спроведеним испитима;
8) испитни материјал;
9) потврду о положеним теоријским испитима, односно завр
шеној практичној обуци;
10) извештај инструктора о спроведеним практичним испи
тима;
11) захтеве за издавање потврде о обучености, упис степена
стручности, продужење рока и обнову важења степена стручности
и упис овлашћења;
12) копију потврде о обучености;
13) решења о издавању потврде о обучености, упису степе
на стручности, продужењу рока важења и обнови важења степена
стручности и упису овлашћења;
14) листе процене, извештај о извршеној процени стручности
и други материјал релевантан за спровођење процене стручности;
15) потврду о времену проведеном на одговарајућим посло
вима;
16) друга документа која се односе на кандидата, ако је по
требно.
Дневник обуке
Члан 14.
Дневник обуке је документ који садржи податке о току тео
ријске и практичне обуке, податке о наставном садржају који је об
рађен у току обуке, податке о времену одржавања и трајању обу
ке, евиденцију присутности кандидата, као и потписе лица која су
присуствовала обуци и потписе наставника и инструктора који су
спровели теоријску и практичну обуку.
Ако се на обуци налази мањи број кандидата, центар за обуку
може уместо дневника обуке да води записник о консултацијама
са предметним наставником.
Важење потврде о праву на обучавање
Члан 15.
Потврда о праву на обучавање важи неограничено, изузев у
случају суспензије или стављања ван снаге.
У току важења потврде о праву на обучавање Директорат вр
ши периодичне провере имаоца потврде према годишњем програ
му периодичних провера.
Изглед и садржај обрасца потврде о праву на обучавање дат
је у Прилогу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов
саставни део.
Суспензија потврде о праву на обучавање
Члан 16.
Директорат суспендује потврду о праву на обучавање ако
утврди да центар за обуку не врши обуку на начин који је про
писан овим правилником или привремено престане да испуњава
друге услове прописане овим правилником.
Суспензија потврде о праву на обучавање траје најдуже шест
месеци, почев од дана када је центру за обуку достављено решење
о суспензији.
За време трајања суспензије центар за обуку не може да врши
обуку ваздухопловно-метеоролошког особља.
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Решењем о суспензији потврде о праву на обучавање Дирек
торат може да наложи центру за обуку да отклони уочене непра
вилности.
Суспензија потврде о праву на обучавање престаје да важи
истеком времена на које је изречена или доношењем решења о
укидању суспензије, ако центар за обуку отклони уочене непра
вилности пре истека суспензије.
Стављање ван снаге потврде о праву на обучавање
Члан 17.
Директорат ставља ван снаге потврду о праву на обучавање:
1) ако утврди да је потврда о праву на обучавање стечена на
основу фалсификоване документације;
2) ако центар за обуку трајно престане да испуњава услове
прописане овим правилником;
3) ако утврди да је центар за обуку злоупотребио потврду о
праву на обучавање;
4) ако центар за обуку до истека суспензије не испуни обаве
зе које су му наложене решењем о суспензији;
5) ако центар за обуку обавести Директорат да одустаје од
спровођења обуке.
III. СТРУЧНА ОБУКА ВАЗДУХОПЛОВНО-МЕТЕОРОЛОШКОГ
ОСОБЉА
Врсте обука ваздухопловно-метеоролошког особља
Члан 18.
Стручна обука ваздухопловно-метеоролошког особља је обу
ка за стицање знања и способности који су неопходни за пружање
метеоролошких услуга у ваздушном саобраћају.
Врсте стручне обуке ваздухопловно-метеоролошког особља су:
1) почетна обука – обука за стицање потврде о обучености са
степеном стручности аеродромског метеоролошког техничара, од
носно аеродромског прогностичара;
2) додатна обука – обука за стицање степена стручности об
ласног прогностичара;
3) посебна обука – обука за стицање овлашћења инструктора,
односно процењивача.
Почетна обука – аеродромски метеоролошки техничар
Члан 19.
Почетној обуци за стицање потврде о обучености са степе
ном стручности аеродромског метеоролошког техничара може да
приступи лице које испуњава следеће услове:
1) има четврти степен стручне спреме и звање метеоролошки
техничар;
2) поседује знање енглеског језика најмање на нивоу В1 по
CEFR скали.
Обука из става 1. овог члана се састоји од теоријског и прак
тичног дела.
Теоријски део обуке обухвата следеће предметe:
1) Ваздухопловна мерења и осматрања;
2) Опасне метеоролошке појаве које утичу на безбедност ле
тења;
3) ICAO дефиниције и појмови;
4) Метеоролошке услуге за ваздушни саобраћај;
5) Извештавање, кодирање и дисеминација метеоролошких
информација;
6) Услуге у ваздушном саобраћају (ATS);
7) Аеродроми – основна знања;
8) Ваздухоплови – основна знања;
9) Метеоролошки аспекти планирања летења;
10) Ваздухопловне телекомуникације;
11) Међународни стандарди, препоручена пракса и ваздухо
пловни прописи;
12) Енглески језик.
Обука из предмета Енглески језик се састоји од обнављања и
утврђивања знања енглеског језика нивоа В1 по CEFR скали, као
и од обуке из стручне терминологије за област ваздухопловне ме
теорологије.
Практични део обуке се састоји у стицању одговарајуће оспо
собљености за рад на пружању ваздухопловних метеоролошких
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услуга из надлежности аеродромског метеоролошког техничара и
спроводи сe на одговарајућем радном месту у аеродромској опера
тивној радној јединици под надзором инструктора.
Почетна обука – аеродромски прогностичар
Члан 20.
Почетној обуци за стицање потврде о обучености са степе
ном стручности аеродромског прогностичара може да приступи
лице које испуњава следеће услове:
1) има завршене студије метеорологије и звање дипломирани
метеоролог;
2) поседује знање енглеског језика најмање на нивоу В1 по
CEFR скали.
Обука из става 1. овог члана се састоји од теоријског и прак
тичног дела.
Теоријски део обуке обухвата следеће предметe:
1) Опасне метеоролошке појаве које утичу на безбедност ле
тења;
2) ICAO дефиниције и појмови;
3) Метеоролошке услуге за ваздушни саобраћај;
4) Услуге у ваздушном саобраћају (ATS);
5) Аеродроми – основна знања;
6) Ваздухоплови – основна знања;
7) Метеоролошки аспекти планирања лета;
8) Ваздухопловне телекомуникације;
9) Услуге ваздухопловнoг информисања (AIS);
10) Међународни стандарди и препоручена пракса и ваздухо
пловни прописи;
11) Енглески језик.
Обука из предмета Енглески језик се састоји од обнављања и
утврђивања знања енглеског језика нивоа В1 по CEFR скали, као
и од обуке из стручне терминологије за област ваздухопловне ме
теорологије.
Практични део обуке се састоји у стицању одговарајуће
оспособљености за рад на пружању ваздухопловних метеороло
шких услуга из надлежности аеродромског прогностичара и спро
води сe на одговарајућем радном месту у одговарајућој оператив
ној радној јединици под надзором инструктора.
Додатна обука – обласни прогностичар
Члан 21.
Додатној обуци за стицање потврде о обучености са степе
ном стручности обласног прогностичара може да приступи лице
које поседује важећу потврду о обучености са уписаним степеном
стручности аеродромског прогностичара.
Обука из става 1. овог члана се састоји из практичног дела и
обухвата стицање одговарајуће оспособљености за рад на пружа
њу ваздухопловних метеоролошких услуга из надлежности обла
сног прогностичара, а спроводи се на радном месту у одговарају
ћој оперативној радној јединици под надзором инструктора.
Овлашћење инструктора
Члан 22.
Обуци за стицање овлашћења инструктора може да присту
пи лице које поседује важећу потврду о обучености и има најма
ње три године радног искуства у обављању послова аеродромског
метеоролошког техничара, аеродромског прогностичара или обла
сног прогностичара.
Посебна обука за стицање овлашћења инструктора се састоји
из теоријског дела и обухвата следеће предмете:
1) Методика обуке;
2) Психологија.
Ималац потврде о обучености са овлашћењем инструктора
планира, организује и спроводи практичну обуку на радном месту
у оперативној радној јединици, спроводи практичне испите и вр
ши континуир ану обуку.
Ваздухопловни прогностичар који поседује овлашћење ин
структора мора да у потврди о обучености има уписан степен
стручности који је једнак или већи од степена стручности канди
дата којег обучава или испитује.
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Члан 23.
Обуци за стицање овлашћења процењивача може да присту
пи ималац потврде о обучености који испуњава следеће услове:
1) поседује важећи степен стручности;
2) поседује овлашћење инструктора најмање пет година;
3) у периоду од 12 месеци пре започињања посебне обуке је
активно обављао послове аеродромског метеоролошког технича
ра, аеродромског прогностичара или обласног прогностичара.
Посебна обука за стицање овлашћења процењивача се састо
ји из теоријског дела и обухвата следеће предмете:
1) Људски фактор;
2) Принципи процене;
3) Методи процене.
Ималац потврде о обучености са овлашћењем процењивача
планира и спроводи процене стручности аеродромских метеоро
лошких техничара, односно аеродромских и обласних прогности
чара.
Процењивач мора да у потврди о обучености има уписан сте
пен стручности који је једнак или већи од степена стручности кан
дидата којег процењује.
Ималац потврде о обучености са овлашћењем процењивача
је дужан да сваких шест година заврши обуку за освежење знања и
техника процењивања.
IV. ПОТВРДА О ОБУЧЕНОСТИ – СТИЦАЊЕ, УПИС И ВАЖЕЊЕ
СТЕПЕНА СТРУЧНОСТИ И ОВЛАШЋЕЊА
Испит за стицање потврде о обучености, степена стручности
и овлашћења
Члан 24.
Испиту за стицање потврде о обучености и овлашћења која
се уписују у ту потврду може да приступи лице које има завршену
одговарајућу обуку прописану овим правилником.
Испит из става 1. овог члана спроводи центар за обуку, на
основу одредаба овог правилника и приручника о раду.
Испит за стицање потврде о обуч
 ености са степеном струч
ности аеродромски техничар, односно прогностичар се састоји из
теоријског и практичног дела, а испит за стицање степена струч
ности обласни прогностичар се састоји из практичног дела.
Испит за стицање овлашћења инструктора се састоји из тео
ријског и практичног дела, а испит за стицање овлашћења проце
њивача се састоји из теоријског дела.
Полагање теоријског дела испита
Члан 25.
Теоријски део испита се спроводи на рачунару или писаним
путем, уз коришћење тестова, при чему се сматра да је кандидат
положио испит ако тачно одговори на најмање 75% питања из сва
ког предмета.
Након утврђивања резултата испита наставници теоријске
обуке уносе резултате испита из свог предмета у извештај о спро
веденим испитима и потписују тај извештај.
Кандидат који не положи испит из неког од предмета пропи
саних овим правилником има право да поново полаже испит из тог
предмета у року који не може да буде краћи од 15 дана.
Полагање практичног дела испита
Члан 26.
После успешно положеног теоријског дела испита кандидат
полаже практични део испита који се састоји од провере прак
тичне оспособљености кандидата за рад на пословима за које се
стиче потврда о обучености, односно уписује одговарајући степен
стручности.
Практични део испита за стицање овлашћења инструктора се
састоји у провери примене стеченог знања у изради плана обуке и
демонстрацији задате теме у улози инструктора.
Кандидат има право да полаже практични део испита најви
ше два пута.
Практични део испита кандидат полаже пред комисијом за
спровођење испита коју формира центар за обуку.
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Комисију за спровођење испита сачињавају председник ко
мисије и два члана комисије, при чему председник комисије не мо
же, по правилу, да буде инструктор који је вршио практичну обуку
кандидата.
Сва лица која сачињавају комисију морају да се налазе на
листи инструктора практичне обуке коју је одобрио Директорат,
а најмање један члан комисије мора да поседује овлашћење про
цењивача.
По завршенoм практичном испиту комисија оцењује канди
дата оценом „положио” или „није положио”, уноси оцену у изве
штај о спроведеном испиту и потписује тај извештај.
Обавештавање Директората
Члан 27.
Центар за обуку је дужан да о времену и месту спровођења
обуке, теоријског и практичног дела испита обавести Директорат.
Издавање потврде о обучености
Члан 28.
Кандидату који је успешно завршио почетну обуку и поло
жио теоријски и практични део испита, центар за обуку издаје
потврду о обучености са уписаним степенoм стручности аеро
дромског метеоролошког техничара, односно аеродромског прог
ностичара.
Имаоцу потврде о обучености који је успешно завршио до
датну обуку и положио практични део испита, центар за обуку
уписује у потврду о обучености степен стручности обласног прог
ностичара.
Имаоцу потврде о обучености који је успешно завршио по
себну обуку и положио теоријски и/или практични део испита,
центар за обуку уписује у потврду о обучености овлашћење ин
структора, односно процењивача.
Уз захтев за издавање потврде о обучености, односно уписа
степена стручности или овлашћења, кандидат прилаже извештај о
положеном испиту.
Образац потврде о обучености
Члан 29.
Образац потврде о обучености се израђује двојезично, на
српском и на енглеском језику, на хартији или другом материјалу
беле боје, димензија 1/8 формата А4.
Хартија или други материјал који се користи за израду по
тврде о обучености мора да буде такав да спречи или јасно покаже
било какве измене или брисања.
Изглед и садржај обрасца потврде о обучености дат је у При
логу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов састав
ни део.
Важење потврде о обучености, степена стручности
и овлашћења
Члан 30.
Потврда о обучености важи неограничено, изузев у случају
суспензије или стављања ван снаге.
Рок важења степена стручности који је уписан у потврду о
обучености је три године, рачунајући од дана када је кандидат по
ложио практични део испита за одговарајући степен стручности.
У случају продужења важења степена стручности, рок из ста
ва 2. овог члана се рачуна од датума истицања његовог важења.
Овлашћење инструктора и процењивача престају да важе ако
престане да важи одговарајући степен стручности који је уписан у
потврду о обучености.
У случају обнове важења степена стручности обнавља се и
важење овлашћењa инструктора, односно процењивача, ако је
ималац потврде обучености поседовао та овлашћења.
Овлашћење процењивача престаје да важи и у случају ако
ималац тог овлашћења не заврши обуку за освежење знања и тех
ника процењивања у року прописаном у члану 23. став 5. овог
правилника.
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Продужење рока важења степена стручности

V. ПРОЦЕНА СТРУЧНОСТИ

Члан 31.
Захтев за продужење рока важења степена стручности који је
уписан у потврду о обучености се подноси центру за обуку најка
сније 30 дана пре истека рока важења уписаног степена.
Уз захтев из става 1. овог члана ималац потврде о обучености
подноси:
1) доказ да у току важења степена стручности није имао пре
кид у раду на одговарајућем радном месту или да је имао прекид у
раду, али не дужи од шест месеци у континуитету;
2) извештај о извршеној редовној процени стручности.
Ако је у току важења степена стручности ималац потврде о
обучености имао прекид у раду на одговарајућем радном месту
дужи од шест месеци, а краћи од 12 месеци у континуитету, по
требно је да уз захтев за продужење рока важења степена струч
ности достави:
1) доказ о дужини свих прекида рада на одговарајућем рад
ном месту;
2) извештај o извршеној ванредној процени стручности.
Ако је у току важења степена стручности ималац потврде о
обучености имао прекид у раду на одговарајућем радном месту
дужи од 12 месеци у континуитету, потребно је да уз захтев за про
дужење рока важења степена стручности достави:
1) доказ о дужини свих прекида рада на одговарајућем рад
ном месту;
2) доказ о извршеној практичној обуци са инструктором;
3) извештај o извршеној ванредној процени стручности.
Ако је ималац потврде о обучености успешно завршио ван
редну процену стручности у периоду од шест месеци пре истека
рока важења степена стручности не спроводи се редовна процена
стручности.

Циљеви процене стручности

Обнова важења степена стручности
Члан 32.
За обнову важења степена стручности ималац потврде о об
учености је дужан да центру за обуку поднесе захтев за обнову
важења, доказ о извршеној практичној обуци са инструктором и
доказ о извршеној ванредној процени стручности.
Практична обука из става 1. овога члана траје од једног до три
месеца, у зависности од дужине прекида у раду на одговарајућем
радном месту, при чему тачну дужину и садржину ове обуке одре
ђује инструктор који ту обуку спроводи, у сарадњи са процењива
чем који по завршетку практичне обуке врши процену стручности.
Изузетно од става 1. овог члана, ако је ималац потврде о обу
чености имао прекид у раду на одговарајућем радном месту дужи
од 36 месеци, он је дужан да пре ванредне процене стручности за
врши теоријску и практичну обуку за освежење знања, чија дужи
на и садржај се одређују у зависности од дужине прекида у раду
на одговарајућем радном месту.
Суспензија и стављање ван снаге потврде о обучености
Члан 33.
Директорат може наложити центру за обуку да суспенду
је потврду о обучености ако је у току провере или инспекцијског
надзора утврђено да ималац потврде није вршио права из потврде
у складу са законом којим се уређује ваздушни саобраћај и пропи
сима донетим на основу њега.
За време трајања суспензије ималац потврде о обучености не
може да користи права из те потврде.
Центар за обуку ставља ван снаге потврду о обучености:
1) ако ималац потврде о обучености приликом спровођење
коначне процене стручности није доказао стручност за радно ме
сто на коме ради;
2) на основу налога Директората, ако је у току провере или
инспекцијског надзора утврђено да обука за потврду није изврше
на у складу са одредбама овог правилника или да је потврда из
дата на основу фалсификоване документације или као последица
друге недозвољене радње.
Ималац потврде о обучености која је суспендована или ста
вљена ван снаге је дужан да потврду врати центру за обуку у року
од 15 дана, рачунајући од дана када је примио решење о суспензи
ји или стављању потврде ван снаге.

Члан 34.
Ималац потврде о обучености може самостално да ради на
одговарајућем радном месту само ако се током рада на том радном
месту континуирано врши процена његове стручности и ако је на
проценама стручности оцењен стручним за обављање тих послова.
Процена стручности има за циљ да:
1) утврди мањкавости у оперативним пословима ваздухо
пловно-метеоролошког особља и могућности унапређења;
2) идентификује могућности унапређења постојећег система
обуке ваздухопловно-метеоролошког особља;
3) обезбеди документацију и доказе о извршеној процени.
Врсте процена стручности
Члан 35.
Процена стручности ваздухопловно-метеоролошког особља
се врши према међународним стандардима ICAO и WMO и може
да буде редовна и ванредна.
Редовна процена стручности ваздухопловно-метеоролошког
особља врши се сваке три године и започиње најраније шест месе
ци пре истека рока важења степена стручности.
Годишњи план редовних процена стручности ваздухоплов
но-метеоролошког особља израђује се до краја текуће календарске
године за наредну годину.
Ванредна процена стручности ваздухопловно-метеороло
шког особља врши се у следећим случајевима:
1) ако је ималац потврде о обучености у току важења степе
на стручности имао прекид у раду на одговарајућем радном месту
дужи од шест месеци у континуит ету;
2) ако се врши процена стручности у циљу обнове важења
степена стручности;
3) ако је Директорат наложио центру за обуку да изврши про
цену стручности имаоца потврде о обучености;
4) у другим случајевима у којима постоји основана сумња у
способност имаоца потврде о обучености да самостално обавља
послове ваздухопловно-метеоролошког особља на одговарајућем
радном месту.
Дужности процењивача стручности
Члан 36.
Процену стручности ваздухопловно-метеоролошког особља
врши лице које поседује важећу потврду о обучености са уписа
ним овлашћењем процењивача.
Процењивач стручности, у зависности од врсте процене коју
спроводи, врши избор метода за спровођење процене стручности,
утврђује питања за процену, води листе процене кандидата током
процеса процене, даје препоруке и дефинише рокове за побољша
ње стручности.
Ближе услове који се односе на процес проценe стручности
ваздухопловно-метеоролошког особља, стандарде и критеријуме
за процену, форму и начин чувања документације о процени, утвр
ђује центар за обуку.
Резултати процене стручности
Члан 37.
На основу спроведене процене стручности процењивач оце
њује кандидата оценом „стручан” или „није стручан” коју уписује
у листу процене.
Кандидат се сматра стручним ако је испунио све стандарде
стручности који се захтевају за обављање послова на одговарају
ћем радном месту ваздухопловног метеоролошког техничара, од
носно ваздухопловног прогностичара.
Ако је на основу спроведене процене стручности утврђено да
ималац потврде о обучености није показао довољну стручност за
обављање једног или више задатака у оквиру одговарајућег стан
дарда за своје радно место, процењивач у листу процене уноси
препоруку за побољшање стручности кандидата и рок у коме се
морају дефинисати мере у том циљу.
Током спровођења мера за побољшање стручности кандидат
ради под надзором инструктора.

5. мај 2017.
Успешност мера за побољшање стручности се проверава по
новљеном проценом стручности, која се врши у периоду од три
месеца од спроведене процене стручности.
Ако кандидат није задовољио и после поновљене процене
стручности, врши се коначна процена стручности, у периоду од
три месеца од спровођења поновљене процене стручности.
Коначну процену стручности кандидата спроводи трочлана
комисија коју образује центар за обуку и коју чине инструктори
који поседују одговарајући степен стручности и најмање један
процењивач који, по правилу, није спроводио претходне процене
стручности тог кандидата.
Ако кандидат приликом спровођење коначне процене струч
ности није доказао стручност неопходну за одговарајуће радно ме
сто, комисија доставља центру за обуку образложени предлог за
стављање ван снаге његове потврде о обучености.
VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Важење потврда о праву на обучавање издатих пре ступања
на снагу овог правилника
Члан 38.
Потврде о праву на обучавање ваздухопловног метеороло
шког особља које су издате на основу Правилникa о потврдама о
обучености ваздухопловног метеоролошког особља и центрима за
обуку („Службени гласник РС”, бр. 32/11 и 24/13) престају да важе
истеком рока на који су издате.
Обука започета пре ступања на снагу овог правилника при
знаје се за стицање потврда о обучености по одредбама овог пра
вилника, под условом да су обука и испити завршени у року од
шест месеци од дана ступања на снагу овог правилника.

Број 43

67

Важење потврда о обучености издатих пре ступања на снагу
овог правилника
Члан 39.
Потврде о обучености ваздухопловног метеоролошког осо
бља које су издате на основу Правилника о потврдама о обучености
ваздухопловног метеоролошког особља и центрима за обуку („Слу
жбени гласник РС”, бр. 32/11 и 24/13) престају да важе даном исти
цања рока важења степена обучености који је уписан у те потврде,
а најкасније 12 месеци од дана ступања на снагу овог правилника.
Потврде о обучености из става 1. овог члана замениће се по
тврдама о обучености које се издају у складу са обрасцем који је
утврђен у Прилогу 2. овог правилника.
Престанак важења других прописа
Члан 40.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о потврдама о обучености ваздухопловног метеороло
шког особља и центрима за обуку („Службени гласник РС”, бр.
32/11 и 24/13).
Ступање Правилника на снагу
Члан 41.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи
вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 7/1-01-0008/2017-0001
У Београду, 3. априла 2017. године
Директор,
Мирјана Чизмаров, с.р.
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На основу члана 172. став 2, члана 173. став 2, члана 176.
став 1, члана 177. став 1, члана 179. став 4, члана 239. и члана 249.
став 1. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”,
бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 и 66/15 – др. закон),
Директор Директората цивилног ваздухопловства Републике
Србије доноси
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Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи
вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Брoj 7/1-01-0009/2017-0001
У Београду, 18. априла 2017. године
Директор,
Мирјана Чизмаров, с.р.

П РА В И Л Н И К
о изменама и допунама Правилника о дозволама
и центрима за обуку пилота параглајдера
Члан 1.
У Правилнику о дозволама и центрима за обуку пилота па
раглајдера („Службени гласник РС”, број 61/15), у члану 3. став 3.
тачка 3) мења се и гласи:
„3) лице које учествује у ваздухопловним манифестација
ма, а које поседује важећу дозволу пилота параглајдера издату од
стране ваздухопловних власти стране државе или другог тела које
је по прописима те државе овлашћено за њено издавање.”.
Члан 2.
У члану 6. став 3. тачка 4) брише се.
Члан 3.
У члану 12. тачка на крају тачке 16) се замењује тачком и за
петом и додаје се тачка 17), која гласи:
„17) процедуру за спровођење теоријских и практичних ис
пита за стицање дозволе и овлашћења.”.
Члан 4.
У члану 13. став 2. тачка на крају тачке 8) се замењује тачком
и запетом и додаје се тачка 9), која гласи:
„9) збирку испитних питања за теоријске испите за стицање
дозволе и овлашћења.”.
Члан 5.
У члану 31. став 2. мења се и гласи:
„Ако утврди да кандидат испуњава услове за полагање испи
та Директорат, у року од 30 дана од дана пријема пријаве, доноси
решење којим се одобрава полагање испита и именује испитивач
за спровођење испита.”.
Члан 6.
Члан 32. мења се и гласи:
„Члан 32.
Кандидат за стицање дозволе пилота параглајдера или овла
шћења која се уписују у ту дозволу полаже теоријски део испита
на рачунару или писаним путем, уз коришћење тестова објектив
ног типа с вишеструким избором одговора.
Теоријски део испита се спроводи у центру за обуку, у роко
вима који су одређени приручником о раду центра за обуку.
Кандидат је положио теоријски део испита ако тачно одгово
ри на најмање 75% питања из сваког предмета.
Рок за спровођење теоријског дела испита је шест месеци,
рачунајући од дана када је кандидат приступио полагању испита.
Кандидат који не положи теоријски део испита за стицање
дозволе пилота параглајдера или овлашћења која се уписују у ту
дозволу, дужан је да пре поновног полагања испита заврши додат
ну теоријску обуку и да доказ о томе достави Директорату уз при
јаву за поновно полагање испита.”.
Члан 7.
У члану 49. после става 2. додаје се став 3, који гласи:
„Лице које је поседовало дозволу пилота параглајдера чији је
рок важења истекао може да обнови њено важење ако уз захтев за
издавање дозволе на новом обрасцу поднесе Директорату доказ да
је у периоду од три месеца пре подношења захтева обавио практи
чан испит за стицање дозволе са овлашћеним испитивачем.”.
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На основу члана 160. Закона о пензијском и инвалидском
осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05,
101/05 – др. закон, 63/06 – УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13,
108/13, 75/14 и 142/14),
Управни одбор Републичког фонда за пензијско и инвалидско
осигурање на седници од 21. априла 2017. године, донео је

ОД Л У К У
о усвајању Завршног рачуна Републичког фонда
за пензијско и инвалидско осигурање
за период 1. јануар – 31. децембар 2016. године
1. Усваја се Завршни рачун Републичког фонда за пензијско
и инвалидско осигурање за период 1. јануар – 31. децембар 2016.
године, у коме су исказани:
I. Текући приходи
582.892.239.080,09
II. Т
 екућа примања од продаје нефинан
35.226.649,68
сијске имовине
III. П
 римања од продаје финансијске
435.722.683,18
имовине и задуживања
IV. Укупни приходи и примања
582.927.465.729,77
од продаје нефинансијске имовине
(I + II)
V. Текући расходи
583.872.231.171,91
VI. Текући издаци за нефинансијску
224.967.606,01
имовину
VII. Издаци за набавку финансијске
300.847.899,52
имовине и отплату кредита и зајмова
VIII. Укупни расходи и издаци
584.097.198.777,92
за нефинансијску имовину (V + VI)
IX. БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (IV – VIII)
1.169.733.048,15
X. Корекција буџетског дефицита за
300.847.899,52
утрошена средства текућих прихода
и примања од продаје нефинансијске
имовине
XI. КОРИГОВАНИ БУЏЕТСКИ
1.470.580.947,67
ДЕФИЦИТ (IX – X)
XII. Корекција коригованог буџетског
1.470.580.947,67
дефицита нераспоређеним вишком
прихода и примања из ранијих го
дина
XIII. У
 КУПАН РЕЗУЛТАТ
0,00
ПОСЛОВАЊА
39.318.956,40
XIV. Корекција дефицита из пословања
пренетим неутрошеним средствима
од приватизације
XV. УКУПНА НОВЧАНА СРЕДСТВА
392.035.888,04
КОЈА СЕ ПРЕНОСЕ У НАРЕДНУ
ГОДИНУ
Новчана средства по основу
351.586.444,33
приватизације у 2016. години
Новчана средства по основу отплате
40.449.443,71
датих кредита у 2016. години
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XVI. УКУПНА ПРЕНЕТА
НЕУТ
 РОШЕНА СРЕДСТВА
И НЕРАСПОРЕЂЕНИ
ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА
ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
У НАРЕДНОЈ ГОДИНИ

3.210.891.588,12

2. Завршни рачун за период 1. јануар – 31. децембар 2016. го
дине доставља се Управи за Трезор.
3. Ова одлука се објављује у „Службеном гласнику Републи
ке Србије”.
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
08/2 број 022.2-11/19
У Београду, 21. априла 2017. године
Управни одбор Републичког фонда
за пензијско и инвалидско осигурање
Председник,
Бранислав Митровић, с.р.
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На основу одредаба чл. 5. и 15. Закона о Агенцији за борбу
против корупције („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11
– УС, 67/13 – УС, 112/13 – аутентично тумачење и 8/15 – УС) у
поступку за одлучивање о постојању повреде Закона о Агенцији за
борбу против корупције против Дејана Арсића из Раброва,
Директор Агенције за борбу против корупције 13. децембра
2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. Утврђује се да је Дејан Арсић, члан Школског одбора
Основне школе „Милутин Миланковић”, Раброво, поступио су
протно одредбама члана 27. и члана 32. став 1. Закона о Агенцији
за борбу против корупције, јер је за време вршења јавне функције
члана Школског одбора Основне школе „Милутин Миланковић”,
Раброво привредно друштво „A&M ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ”
д.о.о. Раброво, чији је сувласник, учествовало у поступку јавне на
бавке бр. 2.3.4. – 2014. године – набавка радова на водоводу и ка
нализацији за 2014. годину, коју је спроводила наведена школа, на
основу које је наведено привредно друштво са Основном школом
„Милутин Миланковић”, Раброво закључило Уговор о купопрода
ји број 120 од 10. априла 2014. године, а да о сукобу интереса који
је имао у наведеним ситуац
 ијама није писмено обавестио Агенци
ју за борбу против корупције;
II. Утврђује се да је Дејан Арсић поступио супротно одредби
члана 35. став 1. Закона о Агенцији за борбу против корупције,
на тај начин што није, у року од 30 дана од дана избора на јав
ну функцију одборника Скупштине општине Кучево, пренео сво
ја управљачка права у привредном друштву „A&M ЦЕНТРАЛНО
ГРЕЈАЊЕ” д.о.о. Раброво, у којем је сувласник са уделом од 50%,
на друго правно или физичко лице које није повезано лице, да их
оно, у своје име, а за рачун функционера, врши до престанка јавне
функције, па му се, на основу одредбе члана 51. став 1. Закона о
Агенцији за борбу против корупције, изриче
МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ПРЕПОРУКЕ ЗА РАЗРЕ
ШЕЊЕ СА ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”, РАБРОВО
III. Обавезује се Дејан Арсић да у року од 15 дана од дана
пријема овог решења пренесе своја управљачка права у привред
ном друштву „A&M ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ” д.о.о. Раброво, на
правно или физичко лице које није повезано лице и да о томе до
стави доказе Агенцији за борбу против корупције.
IV. Изрека и сажето образложење овог решења биће објавље
ни у „Службеном гласнику Републике Србије” и у „Службеном
гласнику општине Кучево”.
V. Трошкове објављивања овог решења сносиће Дејан Арсић.
О б р а з л ож е њ е
Против Дејана Арсића, члана Школског одбора Основне шко
ле „Живојин Жика Поповић”, Раброво, која је на основу решења

Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 610-00436/2016-07 од 19. јула 2016. године променила назив у Основна
школа „Милутин Миланковић”, Раброво (у даљем тексту: Школа)
и одборника Скупштине општине Кучево, по службеној дужности,
покренути су поступци обавештењима бр. 014-020-00-0033/201511 од 21. априла 2015. године и бр. 014-404-00-0052/2015 од 21.
маја 2015. године, ради утврђивања постојања повреде одредаба
члана 27, члана 32. став 1. и члана 35. став 1. Закона о Агенцији за
борбу против корупције (у даљем тексту: Закон о Агенцији), због
тога што је за време вршења јавне функције члана Школског од
бора Школе привредно друштво „A&M ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ”
д.о.о. Раброво (у даљем тексту: Привредно друштво), чији је он
сувласник, учествовало у поступку јавне набавке бр. 2.3.4. – 2014.
године – набавка радова на водоводу и канализацији за 2014. годи
ну који је спроводила Школа, и што је ово привредно друштво са
Школом закључило Уговор о купопродаји број 120 од 10. априла
2014. године, а да о сукобу интереса који је имао у наведеним си
туацијама није обавестио Агенцију за борбу против корупције (у
даљем тексту: Агенција), као и због тога што у прописаном року
није пренео своја управљачка права у Привредном друштву.
У смислу члана 2. Закона о Агенцији, повезано лице је, по
ред осталих, свако правно или физичко лице које се може оправ
дано сматрати интересно повезаним са функционером, приватни
интерес је било каква корист или погодност за функционера или
повезано лице, а сукоб интереса ситуација у којој функционер има
приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да
утиче на поступање функционера у вршењу јавне функције одно
сно службене дужности, на начин који угрожава јавни интерес.
У конкретном случају са Дејаном Арсићем повезано лице је
Привредно друштво.
Такође, имајући у виду надлежности школског одбора пропи
сане одредбама члана 57. став 1. Закона о основама система обра
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11,
55/13, 35/15 – др. пропис, 68/15 и 62/16 – УС), с једне стране, и
надлежности и одговорности директора школе прописане одред
бама члана 62. истог закона, с друге стране, између јавних функ
ција члана школског одбора и директора исте школе постоји однос
зависности, надзора и контроле, због чега су члан Школског одбо
ра и директор исте школе повезана лица у смислу члана 2. Закона
о Агенцији.
На основу одредаба члана 27. Закона о Агенцији функционер
је дужан да јавну функцију врши тако да јавни интерес не под
реди приватном, да ствара и одржава поверење грађана у савесно
и одговорно вршење јавне функције, да избегава стварање односа
зависности према лицу које би могло да утиче на његову непри
страсност у вршењу јавне функције, а у случају да не може да из
бегне такав однос или такав однос већ постоји, да учини све што
је потребно ради заштите јавног интереса и да не сме да користи
јавну функцију за стицање било какве користи или погодности за
себе или повезано лице.
Применом наведених законских одредаба на утврђено чиње
нично стање, оцењено је да је Дејан Арсић, као члан Школског од
бора, јавни интерес подредио приватном и јавну функцију искори
стио за стицање користи за себе и повезано лице, чиме је угрозио
поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције,
што је супротно одредбама члана 27. Закона о Агенцији.
Именовани је довео себе у ситуацију сукоба интереса, с об
зиром на то да је Привредно друштво чији је он сувласник уче
ствовало у поступку јавне набавке коју је спроводила Школа, на
основу које је ово привредно друштво закључило наведени уговор
са Школом у којој врши јавну функцију члана Школског одбора.
Одредбом члана 32. став 1. истог закона прописана је обавеза
функционера да приликом ступања на дужност и током вршења
јавне функције, у року од осам дана, писмено обавести непосред
но претпостављеног и Агенцију о сумњи у постојање сукоба инте
реса или о сукобу интереса који он или са њим повезано лице има.
Именовани је, као функционер, пре свега, био дужан да из
бегне сукоб интереса, а када је већ Привредно друштво учествова
ло у поступку јавне набавке коју је спроводила Школа и на основу
које је са Школом закључен уговор, био је дужан да о сукобу ин
тереса 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 одредбу члана 32.
став 1. Закона о Агенцији.
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Поред тога, одредбом члана 35. став 1. Закона о Агенцији
прописано је да је функционер дужан да, у року од 30 дана од да
на избора, постављења или именовања, пренесе своја управљачка
права у привредном друштву на правно или физичко лице које ни
је повезано лице, да их оно, у своје име, а за рачун функционера
врши до престанка јавне функције.
Увидом у Регистар привредних субјеката утврђено је да Де
јан Арсић није пренео своја управљачка права у Привредном дру
штву у законом прописаном року од 30 дана од дана избора на
јавну функцију одборника Скупштине општине Кучево, чиме је
повредио и одредбу члана 35. став 1. Закона о Агенцији.
Приликом одлучивања о врсти мере коју треба изрећи у кон
кретном случају, оцењено је да се изрицањем мере упозорења не
би постигла сврха примене Закона о Агенцији, с обзиром на то да
се последице поступања именованог, као члана Школског одбора,
супротно Закону о Агенцији не могу отклонити. Стога је закљу
чено да је изрицање мере јавног објављивања препоруке за раз
решење са јавне функције члана Школског одбора Школе једина
одговарајућа мера у конкретном случају, па је, сагласно одредбама
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члана 51. став 1. Закона о Агенцији и члана 192. став 1. Закона
о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97,
31/01, „Службени гласник РС”, број 30/10) у вези са чланом 3. став
4. Закона о Агенцији, одлучено као у ставу I. и II. диспозитивa
овог решења.
Одлука као у ставу III. диспозитива овог решења донета је с
обзиром на то да именовани и даље врши јавну функцију одборни
ка и да није пренео своја управљачка права у наведеном привред
ном друштву, што је дужан да учини сагласно одредби члана 35.
став 1. Закона о Агенцији.
Одлуке као у ст. IV. и V. диспозитива овог решења донете су
применом одредаба члана 54. Закона о Агенцији.
014-020-00-0033/15-11
Директор,
Татјана Бабић, с.р.
В.д. директора,
Верка Атанасковић, с.р.

Д Р У Г Е О Р ГА Н И З А Ц И Ј Е
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На основу члана 19. став 2. тачка 1. Закона о коморама здрав
ствених радника („Службени гласник РС”, бр. 107/05 и 99/10),
члана 35. став 1. тачка 1. алинеја 1. и члана 42. Статута Стомато
лошке коморе Србије („Службени гласник РС”, бр. 89/07, 85/08,
37/14, 19/15 и 107/15),
Скупштина Стоматолошке коморе Србије, на седници одржа
ној 3. децембра 2016. године, доноси

И З М Е Н Е И Д О П У Н Е С ТАТ У Т А
Стоматолошке коморе Србије
Члан 1.
У Статуту Стоматолошке коморе Србије („Службени гласник
РС”, бр. 89/07, 85/08, 37/14, 19/15 и 107/15) у члану 9. после речи:
„школама здравствене струке” бришу се речи: „амбулантама које
оснивају послодавци”.
Члан 2.
У члану 23. став 1. додаје се тачка 10. која гласи: „Извршни
одбор Огранка”.
Члан 3.
Члан 27, брише се став 1.
Члан 4.
Члан 33. се брише и уместо њега нови члан 33. гласи:
„Председник скупштине Коморе дужан је да у року од 90 да
на пре истека мандата Скупштине одлуком распише изборе за чла
нове нове Скупштине Коморе која садржи датум избора и рокове
од којих почињу тећи изборне радње.
Одлука из претходног става објављује се у „Службеном гла
снику Републике Србије”.
У случају његове спречености или нерасписивања избора
у року из става 1. овог члана, изборе расписује потпредседник
Скупштине Коморе.
Изборе за чланове Скупштине спроводе органи за спровође
ње избора у складу са Законом и Статутом.
Избор чланова нове Скупштине коморе мора се окончати до
дана престанка мандата Скупштине Коморе.
Избор председника Скупштине Коморе, директора и чланова
Управног и Надзорног одбора коморе врши се у року од 15 дана од
дана конституисања Скупштине коморе.
Избор председника и чланова Етичког одбора коморе, Судова
части првог степена, Судова части другог степена, као и других
органа коморе из члана 23. став 1. овог статута врши се у року од
90 дана од дана конституисања Скупштине коморе.

Члан 5.
Нови члан 33а гласи:
Конститутивну (у даљем тексту: Прву) седницу сазива пред
седник Скупштине у претходном сазиву тако да се седница одржи
најкасније 30 дана од дана проглашења коначних резултата избора.
У случају његове спречености или незаказивања седнице у
року из става 1. овог члана, седницу заказује потпредседник Скуп
штине Коморе у претходном сазиву.
Првој седници Скупштине, до избора председника Скупшти
не, председава најстарији члан Скупштине у новом сазиву (пред
седавајући). Ако најстарији члан Скупштине не може или не жели
да председава, седници Скупштине председава следећи најстарији
присутни члан Скупштине.
Председавајућем, у раду помаже по један, најмлађи члан
Скупштине из Већа државне праксе и Већа приватне праксе, као и
лица из стручне службе Стоматолошке коморе Србије.
На првој седници Скупштине врши се:
– потврђивање мандата чланова Скупштине,
– избор радног тела Скупштине – Комисије за гласање,
– избор председника Скупштине,
– избор потпредседника Скупштине.
Потврђивање мандата чланова врши се на основу уверења о
избору за члана Скупштине и извештаја Централне изборне коми
сије (у даљем тексту: ЦИК) о спроведеним изборима.
На првој седници Скупштине на предлог председавајућег
образује се комисија од три члана ради утврђивања сагласности уве
рења и извештаја ЦИК-а. Комисијим председава најстарији члан.
Комисија, на основу извештаја ЦИК-а, утврђује да ли су по
даци из уверења о избору сваког члана истоветни са подацима из
извештаја о томе подноси извештај Скупштини.
На основу извештаја Комисије из претходног става председа
вајући Скупштине констатује да је поднет извештај о спроведеним
изборима и која су уверења о избору за чланове Скупштине у са
гласности са тим извештајем, чиме је потврђен мандат новоиз а
браним члановима Скупштине.
После потврђивања мандата чланови Скупштине полажу за
клетву која гласи: „Заклињем се да ћу дужност члана Скупштине
Стоматолошке коморе Србије обављати предано, поштено, саве
сно и верно Закону, Статуту Коморе и Етичком кодексу доктора
стоматологије, да ћу бранити правила струке, штитити углед Сто
матолошке коморе Србије и по најбољем знању и умећу служити
члановима Стоматолошке коморе Србије, истини и правди.
Након потврђивања мандата на предлог председавајућег фор
мира се Комисија за гласање у Скупштини коју броји три члана и
три заменика.
Скупштина јавним гласањем бира председника и потпред
седника Комисије из претходног става.
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Члан 6.
Нови члан 33б гласи:
Органи за спровођење избора су самостални и независни у
раду и раде на основу закона и овог статута.
За свој рад органи за спровођење избора одговарају органу
који их је именовао.
Стручна служба Коморе дужна је да пружа помоћ органима
за спровођење избора и да им доставља податке потребне за рад.
Чланови Централне изборне комисије (ЦИК) и њихови заме
ници именују се на четири године, а чланови бирачких одбора и
њихови заменици за сваке изборе.
Чланови и заменици чланова органа за спровођење избора не
могу бити лица која су међусобно сродници по правој линији без
обзира на степен сродства, у побочној закључно са трећим степе
ном сродства, а у тазбинском сродству закључно са другим степе
ном сродства, као ни брачни другови и лица која су у међусобном
односу усвојиоца и усвојеника, односно стараоца и штићеника.
Ако је изборна комисија, односно бирачки одбор састављен
супротно одредби претходног става овог члана тај орган се распу
шта, а избори, односно гласање се понављају.
Заменици чланова ЦИК-а и чланова бирачких одбора имају
иста права и одговорности као и чланови које замењују.
Право гласа у ЦИК-у или бирачком одбору има само члан тог
органа, или, у његовом одсуству, заменик.
Чланови ЦИК-а и њихови заменици морају имати изборно право.
Члановима органа за спровођење избора и њиховим замени
цима престаје функција у овим органима кад прихвате кандидату
ру за члана Скупштине.
Члан 7.
Нови члан 33ц гласи:
Рад органа за спровођење избора јаван је.
Лица која прате рад органа за спровођење избора дужна су да
поступају у складу с правилима која прописује ЦИК.
Кад лица из става 2. овог члана прекрше правила о одржава
њу реда на бирачком месту или на други начин ометају рад органа
за спровођење избора, орган за спровођење избора може их уда
љити, а податке о томе уноси у записник.
ЦИК у сталном саставу чине председник и осам чланова и то
по четири из сваког већа које именује Скупштина Коморе на пред
лог Управног одбора СКС.
ЦИК има секретара кога именује Скупштина из реда радника
стручне службе Коморе, који учествује у раду комисије без права
одлучивања.
Председник, чланови ЦИК и њен секретар имају заменике.
Састав ЦИК објављује се у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
Члан 8.
Нови члан 33д гласи:
„Централна изборна комисија:
1. стара се о законитом спровођењу избора,
2. организује техничку припрему за изборе,
3. доноси Правила за спровођење изборних радњи и прати при
мену и даје објашњења у вези са применом овог статута и правила,
4. утврђује јединствене стандарде за изборни материјал и
прописује обрасце,
5. одређује и оглашава у „Службеном гласнику Републике
Србије” број и адресу бирачких места, најкасније 20 дана пре дана
одређеног за одржавање избора,
6. образује бирачке одборе и именује председника и чланове
бирачких одбора,
7. утврђује број гласачких листића за бирачка места, оверава
их и заједно са овереним изводом из бирачког списка, записнички,
предаје бирачким одборима,
8. одређује изборне акте који јој се достављају,
9. утврђује да ли је кандидатура састављена и поднета у скла
ду са овим статутом,
10. доноси решење о проглашењу збирне изборне листе,
11. одређује начин чувања и руковања изборним материјалом,
12. утврђује и објављује резултате избора,
13. утврђује број мандата који припадају сваком бирачком
месту, а на основу овог статута и извештаја стручне службе о бро
ју стоматолога који припадају бирачком списку,
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14. подноси извештај Скупштини Коморе о спроведеним из
борима,
15. обавља и друге послове предвиђене Статутом.
Централна изборна комисија доноси пословник о свом раду.
Обрасце из тачке 4. овог члана ЦИК је дужна да у року од
десет дана од дана расписивања избора стави на располагање уче
сницима у изборима.
Услове за рад ЦИК обезбеђује Комора.
Управни одбор Коморе одређује буџет за спровођење избора.”
Члан 9.
Нови члан 33е гласи:
„Бирачки одбор у сталном саставу чине: председник и најма
ње два члана.
Председник и чланови бирачког одбора имају заменике.
Бирачки одбор именује се најкасније 10 дана пре дана одре
ђеног за одржавање избора.
Бирачки одбор непосредно спроводи гласање на бирачком
месту, обезбеђује правилност и тајност гласања, утврђује резулта
те гласања на бирачком месту и обавља друге послове одређене
Статутом.
Бирачки одбор се стара о одржавању реда на бирачком месту
за време гласања.
Ближа правила о раду бирачког одбора прописује ЦИК.”
Члан 10.
Додаје се нови члан 33.ф који гласи:
„Бирачко право има сваки члан Коморе уписан у именик Ко
море који обавља стоматолошку делатност коме је издата односно
обновљена Лиценца и који није извршио повреду професионалне
дужности или угледа члана Коморе у смислу одредаба члана 40.
Закона о коморама здравствених радника.
Сваки члан Коморе који има бирачко право у складу са прет
ходним ставом овог члана може предложити кандидата за члана
Скупштине.
Предлагач који обавља стоматолошку делатност у државном
сектору, може предложити кандидата који обавља стоматолошку
делатност у државном сектору са подручја бирачког места на ко
јем предлагач и кандидат обављају стоматолошку делатност.
Предлагач који обавља стоматолошку делатност у приватном
сектору, може предложити кандидата који обавља стоматолошку де
латност у приватном сектору са подручја подручја бирачког места
на којем предлагач и кандидат обављају стоматолошку делатност.
Предлагање кандидата за чланове Скупштине врши се под
ношењем потписаног предлога на прописаном обрасцу.
Кандидатура за члана Скупштине може бити и лична.
Предлагање кандидата и кандидатура мора да садржи све по
датке из прописаног обрасца и достављају се ЦИК-у најкасније 30
дана пре одржавања избора на адресу седишта Коморе.
Уз попуњени образац из претходног става подноси се и:
1. потврда о бирачком праву за кандидата, у којој је назначе
но име и презиме, датум рођења, број Лиценце и звање кандидата,
коју потврду издаје стручна служба са подручја огранка којем при
пада кандидат;
2. писмена изјава кандидата да прихвата кандидатуру.
ЦИК коначни бирачки списак објављује на сајту Коморе нај
касније 15 дана пре одржавања избора.
Члан коморе може поднети приговор на бирачки списак
ЦИК-у у року од два дана од дана објављивања коначног бирачког
списка путем електронске поште на имејл адресу седишта Коморе
или путем поште или лично на адресу седишта Коморе.
О приговору из претходног става комисија одлучује у року од
24 часа, и њена је одлука коначна.
Извршене измене бирачког списка ЦИК објављује одмах.
Листу кандидата за члана Скупштине на основу приспелих
кандидатура, ЦИК објављује на сајту Коморе десет дана пре одр
жавања избора.
Члан коморе на објављену листу кандидата може поднети
приговор ЦИК-у у року од 24 часа од дана објављивања листе, пу
тем електронске поште на имејл адресу седишта Коморе или пу
тем поште или лично на адресу седишта Коморе.
О приговору из претходног става ЦИК одлучује без одлагања
и њена је одлука коначна.
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Коначну листу за кандидата за Скупштину Централна избор
на комисија утврђује и објављује седам дана пре одржавања избо
ра на сајту Коморе.
Избор чланова Скупштине врши се тајним гласањем заокру
живањем кандидата на гласачком листићу на бирачком месту уба
цивањем гласачког листића у одговарајућу гласачку кутију.
Запослени стоматолози у државном сектору који имају би
рачко право гласају за кандидате са листе кандидата запослених
стоматолога у државним сектору на бирачком месту у складу са
коначним бирачким списком.
Запослени стоматолози у приватном сектору који имају би
рачко право гласају за кандидате са листе кандидата запослених
стоматолога у приватном сектору на бирачком месту у складу са
коначним бирачким списком.
За чланове Скупштине изабрани су они кандидати који су до
били највећи број гласова на бирачком месту.
Гласање ће се поновити за оне кандидате који имају исти
број гласова у оквиру одређеног бирачког места најкасније три да
на од дана када су избори одржани.
ЦИК проглашава резултате избора у року од 24 сата од окон
чања истих и објављује их на сајту Коморе.
О неправилностима у поступку избора подносе се приговори
ЦИК-у у електронској форми на имејл адресу Коморе у року од 24
часа по проглашењу резултата избора.
ЦИК доноси коначну одлуку у року од 48 часова од дана када
је достављен приговор.
Уколико ЦИК утврди да је било неправилности које су бит
но утицале или су могле утицати на резултате избора, изборна ко
мисија ће поништити изборе за чланове Скупштине у одређеном
бирачком месту и одредити рок у којем ће се одржати поновљени
избори за дато бирачко место.”
Члан 11.
Постојећи члан 34. брише се, нови члан 34. гласи:
„Допунске изборе расписује Скупштина када није изабран
укупан број чланова Скупштине прописан Статутом или када се у
току рада Скупштине број чланова услед смрти, оставке или опо
зива смањи.
Допунски избори се врше на оним бирачким местима на ко
јима према Статуту и Правилима за спровођење избора није иза
бран кандидат, односно изабрани кандидат није више члан Скуп
штине.
Ванредни избори за Скупштину расписују се када услед смр
ти, оставке или опозива број чланова Скупштине сведе на број ко
јим се онемогућава рад Скупштине.
На допунске и ванредне изборе сходно се примењују правила
избора предвиђена овим статутом.”
Члан 12.
У члану 35. став 1. тачка 1. алинеја 6. се брише.
Члан 13.
У члану 50. додају се нови ст. 3, 4. и 5. који гласи:
„Управни одбор може радити и у проширеном саставу када
исти осим чланова Управног одбора чине и председници извр
шних одбора огранака.
Иницијативу за заказивање седнице у проширеном саставу
може дати председник и чланови Управног одбора, као председ
ник извршног одбора огранка.
Председници извршних одбора огранка на проширеној сед
ници Управног одбора имају право да дискутују без права гласа у
одлучивању.”
Члан 14.
У члану 53. став 2. тачка 1. брише се алинеја 4. и додаје се
нова алинеја која гласи:
„План јавних набавки”.
У ставу 2. тачка 2. овог члана алинеја 3. мења се тако да гла
си: „предлог годишњег Програма рада Коморе”.
Члан 15.
Члан 60. додаје се нови став 2. који гласи:
„Надзорни одбор врши контролу пословања коморе и уну
трашњи надзор над радом коморе.”
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Члан 16.
У члану 76. став 1. мења се тако да гласи:
„Мандат директора Коморе траје четири године и може бити
именовано исто лице највише два пута узастопно.”
Члан 17.
У члану 82. став 2. брише се.
Члан 18.
У члану 85а став 5. бришу се речи: „Уколико Суд части у
свом саставу нема дипломираног правника”.
Члан 19.
Члан 87. мења се тако да гласи:
„Комора стиче средства за рад од:
1) чланарине коју плаћају чланови коморе;
2) надокнаде за упис у именик чланова коморе;
3) надокнаде за издавање и обнављање лиценце;
4) легата;
5) поклона;
6) других извора, у складу са законом.
Чланови коморе дужни су да уредно плаћају чланарину, на
докнаду за упис у именике, као и друге надокнаде за рад коморе, у
складу са законом.”
Члан 20.
Члан 88. мења се тако да гласи:
„Средства коморе воде се на рачуну.
Огранак коморе има посебан рачун на коме се налазе и воде
средства за обављање послова и задатака огранка у складу са зако
ном и Статутом коморе.
Од износа средстава из члана 87. овог статута који се упла
ћују на посебан рачун огранка, актом коморе – одлуком Управном
одбора СКС уређује се износ који се уплаћује на рачун коморе, а
на основу Усвојеног плана прихода и расхода за текућу годину.
Средства из члана 87. став 1. тачка 3) овог статута уплаћују
се на рачун коморе.
Легати и поклони из члана 87. став 1. тач. 4) и 5) овог статута
воде се на посебном рачуну Коморе и користе се за обављање по
слова из надлежности Коморе и развој Коморе. Комора одговара за
своје обавезе целокупном имовином којом располаже.”
Члан 92. брише се.

Члан 21.

Члан 22.
Члан 96. мења се тако да гласи:
„Надзор над законитошћу рада и аката коморе врши мини
старство надлежно за послове здравља.
Надзор над законитим и наменским коришћењем средстава
коморе, односно огранка коморе и поступањем коморе у погледу
придржавања прописа о финансијском и рачуноводственом посло
вању врши министарство надлежно за послове финансија.”
Члан 23.
Члан 98. мења се тако да гласи:
„Комора је дужна да донесе статут и друге опште акте пред
виђене законом најкасније у року од три месеца од дана почетка
рада коморе.”
Члан 24.
У члану 98б брише се став 1.
Став 4. се мења тако да гласи:
„На избор председника, потпредседника и чланове Извршног
одбора сходно се примењују одредбе Статута за избор осталих ор
гана Коморе.”
Члан 25.
Члан 99. мења се тако да гласи:
„Овај статут, по добијеној сагласности Министарства здра
вља Републике Србије у делу који се односи на обављање јавних
овлашћења, објавиће се у ’Службеном гласнику Републике Срби
је’, а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.”
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Члан 26.
Све остале одредбе Статута Коморе које нису у супротности
са овим изменама и допунама остају непромењене и даље се при
мењују.
Број 81/5-4
У Београду, 13. септембра 2016. године
Председник Скупштине,
проф. др Никола Бурић, с.р.

1643

На основу члана 246. ст. 1. и 2. Закона о раду („Службени гла
сник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),
Репрезентативни синдикати: Самостални синдикат пред
школског васпитања и образовања Србије, Синдикат образовања
Србије, Грански синдикат просветних радника Србије „Незави
сност” и Влада Републике Србије (у даљем тексту: Уговорне стра
не), закључују

П О С Е Б А Н К ОЛ Е К Т И В Н И У Г О В О Р
за запослене у установама предшколског васпитања и
образовања чији је оснивач Република Србија,
аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
1. Предмет колективног уговора
Члан 1.
Посебним колективним уговором за запослене у установама
предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Републи
ка Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (у
даљем тексту: Уговор), уређују се права, обавезе и одговорности
запослених из радног односа у установама предшколског васпи
тања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна
покрајина и јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: Посло
давац), поступак измена и допуна овог уговора, начин решавања
спорних питања која произлазе из закључивања и примене истог и
међусобни односи Уговорних страна.
Члан 2.
Оснивачем у смислу овог уговора сматрају се: Република Ср
бија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.
Послодавац у смислу овог уговора је установа чији је осни
вач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локал
не самоуправе, која је основана у складу са законом који уређује
основе система образовања и васпитања и законом који уређује
област предшколског васпитања и образовања.
Запослени у смислу овог уговора је лице које је у складу са
законом засновало радни однос код Послодавца.
Синдикат у смислу овог уговора је репрезентативни синди
кат у делатности предшколског васпитања и образовања за терито
рију Републике Србије који је потписник овог уговора.
Код утврђивања појединих права под репрезентативним син
дикатом подразумева се синдикат у установи који је члан репре
зентативног синдиката потписника овог уговора.
Члан 3.
Права, обавезе и одговорности из радног односа код Посло
давца уређују се колективним уговором и уговором о раду, а пра
вилником о раду само кад је то Законом о раду одређено.
Члан 4.
Одредбе овог уговора примењују се на све запослене у пред
школским установама на територији Републике Србије чији је
оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица ло
калне самоуправе.
Уговорне стране придржаваће се одредаба овог уговора на
начин како је истим утврђено.

Права, обавезе и одговорности директора уређују се угово
ром о раду који закључују директор и орган управљања Послодав
ца (управни одбор).
Члан 5.
Уговорне стране су у обавези да у оквиру својих овлашћења пре
дузму мере, како би се обезбедила примена одредаба овог уговора.
Члан 6.
О појединачним правима, обавезама и одговорностима запо
слених одлучује директор или запослени на кога је директор пи
сменим путем пренео овлашћења, у складу са законом.
Уколико запослени има потребу да се за заштиту својих пра
ва обрати органима установе, односно судским или инспекциј
ским органима, директор је дужан да запосленом достави потреб
на документа, која су неопх одна у поступку остваривања заштите
његових права.
2. Mеђусобни односи закона, колективног уговора,
правилника о раду и уговора о раду
Члан 7.
Колективним уговором, правилником о раду и уговором о ра
ду могу да се утврде већа права и повољнији услови рада од права
и услова који су утврђени овим уговором и законом, осим ако за
коном није другачије утврђено.
Члан 8.
Одредбе уговора о раду којима су утврђена мања права и не
повољнији услови рада од услова утврђених законом, овим угово
ром, правилником о раду и колективним уговором, а који се засни
вају на нетачном обавештавању од стране Послодавца о појединим
правима, обавезама и одговорностима запосленог, ништаве су.
Ништавост одредаба уговора о раду утврђује се пред надле
жним судом.
Право да се захтева утврђивање ништавости не застарева.
3. Права, обавезе и одговорности запослених и Послодаваца
Члан 9.
Колективним уговором код послодавца, у складу са Законом
о раду, уређују се права, обавезе и одговорности из радног односа
и међусобни односи учесника тог уговора.
Правилником о раду, односно уговором о раду, у складу са
Законом о раду, уређују се права обавезе и одговорности из радног
односа ако Синдикат, у року од 15 дана од дана достављања пози
ва за почетак преговора за закључивање колективног уговора, не
прихвати иницијативу послодавца.
4. Забрана дискриминације и злостављања на раду
Члан 10.
На забрану дискриминације примењиваће се одредбе закона
који уређује основе система образовања и васпитања, Закона о ра
ду и посебних закона.
Члан 11.
Забрањен је сваки вид злостављања запослених на раду и у
вези са радом.
Послодавац је дужан да предузме све мере у складу са за
коном којим се уређује спречавање злостављања на раду, у циљу
препознавања, превенције и спречавања злостављања запослених
на раду.
II. РАДНИ ОДНОС
1. Услови за заснивање радног односа
Члан 12.
Радни однос у установи заснива се уговором о раду са лицем
које, поред законом утврђених услова, испуњава и посебне услове
утврђене актом о организацији и систематизацији послова.
Пре расписивања конкурса за пријем у радни однос, посло
давац је у обавези да прибави сагласност, у складу са прописима
којим се уређује поступак добијања сагласности за ново запошља
вање и мишљење репрезентативног синдиката у установи.
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Члан 13.
Заснивање радног односа врши се у складу са условима и на
начин како је утврђено законом.

Уколико оснивач и директор предшколске установе не обез
беди упућивање запосленог на стручно оспособљавање и усавр
шавање, запослени не може сносити последице по овом основу.

Члан 14.
Одлуку о потреби заснивања радног односа са новим запо
сленим доноси директор у складу са законом.
Одлуку из става 1. овог члана, као и пријаву слободног рад
ног места директор доставља Националној служби за запошљава
ње, која врши оглашавање и оглашава ову одлуку на огласној та
бли у установи и интернет страници установе.
Пре доношења одлуке о потреби заснивања радног односа
директор је дужан да прибави мишљење репрезентативног синди
ката у установи, као и да информише репрезентативни синдикат
о броју запослених у установи, о извршеном пријему нових запо
слених, називу посла и степену стручне спреме, односно образо
вању запослених који су засновали радни однос.

III. РАДНО ВРЕМЕ

2. Уговор о раду
Члан 15.
Радни однос се заснива уговором о раду у складу са законом.
Уговор о раду садржи све елементе у складу са Законом о раду.
Уговор о раду закључују запослени и Послодавац.
Уговор о раду може бити закључен на одређено или на неод
ређено време, са пуним и непуним радним временом у складу са
законом.
Уговор о раду закључује се пре ступања на рад запосленог и
то у писменом облику, најмање у три примерка од којих се један
обавезно предаје запосленом, а два примерка задржава послодавац.
Послодавац је дужан да запосленом достави доказ о пријави
за обавезно социјално осигурање.
3. Радни однос за обављање послова са повећаним ризиком
Члан 16.
Послодавац за послове са повећаним ризиком, утврђеним у
складу са законом, закључује уговор о раду са запосленим, под
условом да запослени испуњава услове за рад на тим пословима и
да је претходно утврђена његова здравствена способност за рад на
тим пословима од стране надлежног здравственог органа.
4. Пробни рад
Члан 17.
Уговором о раду може се уговорити пробни рад.
Пробни рад запослених који организују и реализују образов
но-васпитни рад уговара се у складу са законом.
5. Приправник
Члан 18.
Радни однос може да се закључи са лицем које први пут за
снива радни однос у својству приправника у складу са законом и
правилником.
Уговором о раду утврђује се дужина приправничког стажа,
програм обуке за оспособљавање за рад и начин полагања приправ
ничког испита, односно поступак добијања лиценце за рад у складу
са законом који уређује основе система образовања и васпитања.
6. Стручно оспособљавање и усавршавање
Члан 19.
Запослени има право и обавезу да се, у току радног односа,
стално стручно оспособљава и усавршава и да на основу стручног
усавршавања унапређује свој рад.
Директор је дужан да организацију стручног усавршавања
усклади са законом како би запослени користио своје право на су
боту и недељу као нерадне дане.
Оснивач и директор предшколске установе је обавезан да
утврди начин стручног оспособљавања и усавршавања запослених,
у складу са правилником којим се уређује стално стручно усаврша
вање и стицање звања наставника, васпитача и стручних сарадника
и средствима обезбеђеним у финансијском плану установе.

1. Пуно радно време
Члан 20.
Пуно радно време износи 40 часова недељно.
Колективним уговором или правилником о раду може се
утврдити радно време краће од 40 часова недељно, али не краће од
36 часова недељно.
Запослени из става 2. овог члана остварује сва права из рад
ног односа као да ради са пуним радним временом.
2. Непуно радно време
Члан 21.
Радни однос може да се заснује са непуним радним време
ном, на одређено или неодр еђено време.
Запослени који ради са непуним радним временом код посло
давца може за остатак радног времена да заснује радни однос код
другог правног лица.
Запослени који ради непуно радно време остварује права из
радног односа у складу са законом.
3. Скраћено радно време
Члан 22.
Запосленом који ради на нарочито тешким, напорним и за
здравље штетним пословима на којима, и поред примене одго
варајућих мера безбедности и заштите живота и здравља на ра
ду, средстава и опреме личне заштите, постоји повећано штетно
дејство на здравље запосленог (у даљем тексту: радна места са
повећаним ризиком) скраћује се радно време сразмерно штетном
дејству услова рада на здравље и радну способност запосленог, у
складу са законом.
Скраћено радно време, као мера за отклањање или смањи
вање ризика у циљу побољшања безбедности и здравља на раду,
утврђује се на основу извршене процене ризика и стручне анали
зе, у складу са законом.
Скраћено радно време, у погледу остваривања права запосле
них, сматра се пуним радним временом и не може се вршити пре
расподела радног времена.
4. Прековремени рад
Члан 23.
На захтев послодавца, запослени је дужан да ради дуже од
пуног радног времена у случају више силе, изненадног повећања
обима посла и у другим случајевима кад је неопходно да у одређе
ном року заврши посао који није планиран (у даљем тексту: пре
ковремени рад).
Прековремени рад не може да траје дуже од осам часова не
дељно.
Запослени не може да ради дуже од 12 часова дневно укљу
чујући и прековремени рад.
Послодавац је дужан да запосленом, пре почетка обављања
прековременог рада, изда решење о разлозима и трајању преко
временог рада, а након обављеног посла изда налог за исплату
увећане плате у складу са законом.
5. Ноћни рад и рад у сменама
Члан 24.
Рад који се обавља у времену од 22,00 часа до 6,00 часова на
редног дана сматра се радом ноћу.
Запосленом који ради ноћу најмање три часа сваког радног
дана или трећину пуног радног времена у току једне радне недеље
послодавац је дужан да обезбеди обављање послова у току дана
ако би, по мишљењу надлежног здравственог органа, такав рад до
вео до погоршања његовог здравственог стања.
Послодавац је дужан да пре увођења ноћног рада затражи
мишљење синдиката о мерама безбедности и заштите живота и
здравља на раду запослених који рад обављају ноћу.
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IV. ОДМОР И ОДСУСТВА
1. Одмор у току дневног рада
Члан 25.
Запослени који ради најмање шест часова дневно има право
на одмор у току дневног рада у трајању од 30 минута.
Запослени који ради дуже од четири, а краће од шест часова днев
но има право на одмор у току дневног рада у трајању од 15 минута.
Запослени који ради дуже од 10 часова дневно, има право на
одмор у току рада у трајању од 45 минута.
Одмор у току рада не може се користити на почетку и на кра
ју радног времена.
Време одмора из ст. 1–3. овог члана рачуна се у радно време.
2. Дневни и недељни одмор
Члан 26.
Запослени има право на одмор у трајању од најмање 12 часо
ва непрекидно у оквиру 24 часа, ако Законом о раду није другачије
одређено.
Запослени има право на недељни одмор у трајању од најма
ње 24 часа непрекидно којем се додаје време одмора из става 1.
овог члана, ако законом није другачије одређено.
3. Годишњи одмор
Члан 27.
Запослени има право на годишњи одмор, у складу са зако
ном, Уговором, општим актом и уговором о раду.
Дужина годишњег одмора утврђује се тако што се законски
минимум од 20 радних дана увећава по основу:
1) доприноса на раду – три радна дана;
2) услова рада, у складу са општим актом послодавца – до
пет радних дана;
3) радног искуства – на сваких пет година рада у радном од
носу по један радни дан;
4) стручне спреме:
– са високим образовањем стеченим на основним академ
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистич
ким студијама на факултету – четири радна дана;
– са високим образовањем стеченим на основним академ
ским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно на студијама у трајању до три го
дине – три радна дана;
– са средњим образовањем – два радна дана;
– са осталим нивоима образовања – један радни дан;
5) социјални услови:
– инвалиду рада и војном инвалиду – два радна дана;
– самохраном родитељу са дететом до 14 година живота – два
радна дана. Самохраним родитељем, у смислу овог уговора, сма
тра се родитељ који сам врши родитељско право, када је други ро
дитељ непознат, или је умро, или сам врши родитељско право на
основу одлуке суда или када само он живи са дететом, а суд још
није донео одлуку о вршењу родитељског права.
Родитељ ће се сматрати самохраним и у случају када је други
родитељ потпуно или трајно неспособан за привређивање, а није
стекао право на пензију или када се други родитељ налази на из
државању казне дуже од шест месеци.
Не сматра се, у смислу овог уговора, самохраним родитељ
који по престанку раније брачне, односно ванбрачне заједнице, за
снује нову брачну, односно ванбрачну заједницу
– родитељу са троје деце до 16 година живота – три радна дана.
Допринос на раду утврђује се у складу са општим актом По
слодавца.
Годишњи одмор по свим горе утврђеним критеријумима не
може трајати дуже од 30 радних дана.

У зависности од потребе посла, директор одлучује о времену
коришћења годишњег одмора, уз претходну консултацију запосленог.
Решење о коришћењу годишњег одмора запосленом се до
ставља најкасније 15 дана пре датума одређеног за почетак кори
шћења годишњег одмора.
Изузетно, ако се годишњи одмор користи на захтев запосле
ног, решење о коришћењу годишњег одмора послодавац може до
ставити и непосредно пре коришћења годишњег одмора.
Послодавац може да измени време одређено за коришћење
годишњег одмора, ако то захтевају потребе посла, најкасније пет
радних дана пре дана одређеног за коришћење годишњег одмора.
5. Одсуство уз накнаду плате (плаћено одсуство)
Члан 29.
Запослени има право у току календарске године на одсуство
са рада уз накнаду плате у укупном трајању до седам радних дана
у току календарске године, у следећим случајевима:
1) склапање брака – седам радних дана;
2) склапање брака детета – три радна дана;
3) порођај члана уже породице – један радни дан;
4) теже болести члана уже породице – седам радних дана;
5) заштите од отклањања штетних последица у домаћинству
проузрокованих елементарном непогодом – пет радних дана;
6) селидба домаћинства на подручју места рада – два радна дана;
7) селидба домаћинства ван места рада – три радна дана;
8) учествовање на синдикалним сусретима и семинарима за
образовање синдикалних активиста – седам радних дана;
9) два узастопна дана за сваки случај добровољног давања
крви рачунајући и дан давања крви;
10) смрти члана уже породице – пет радних дана;
11) смрти родитеља брачног друга – пет радних дана;
12) полагања стручног испита – пет радних дана;
13) за решавање личних потреба – два радна дана.
Одсуство у случају смрти члана уже породице и добровољ
ног давања крви не урачунава се у укупан број радних дана плаће
ног одсуства у току календарске године.
Члановима уже породице у смислу овог члана сматрају се:
брачни друг, деца, браћа и сестре, родитељи, усвојилац, усвојеник
и старатељ.
Општим актом и уговором о раду може се утврдити право на
плаћено одсуство у дужем трајању од утврђеног овим чланом, као
и шири круг лица из става 3. овог члана.
6. Неплаћено одсуство
Члан 30.
Послодавац може запосленом да одобри неплаћено одсуство
у току календарске године у следећим случајевима:
1) неговања болесног члана уже породице – до седам радних
дана;
2) смрти сродника који није члан ужег породичног домаћин
ства – два радна дана;
3) обављања приватних послова запосленог – два радна дана;
4) посета брачном другу ван места становања – до седам рад
них дана;
5) ради школовања, специјализације или другог вида струч
ног образовања и усавршавања (мастер, докторат) којем запослени
приступа на своју иницијативу – до 30 радних дана;
6) лечења о сопственом трошку – до 30 радних дана;
7) и у другим случајевима утврђеним у колективном уговору
код послодавца и правилником о раду, у складу са захтевом запо
сленог.
Неплаћено одсуство се одобрава, на писмени захтев запосле
ног, под условом да је запослени приложио одговарајућу докумен
тацију (доказ о постојању правног основа за коришћење неплаће
ног одсуства).
За време одсуствовања са рада у наведеним случајевима, за
посленом мирују права и обавезе из радног односа, осим ако зако
ном није другачије одређено.

4. Коришћење годишњег одмора

7. Мировање радног односа

Члан 28.
Распоред годишњег одмора утврђује Послодавац према пла
ну коришћења годишњег одмора за сваку годину, на начин којим
се не ремети процес рада.

Члан 31.
Поред утврђених права из члана 30. Уговора запослени може
да одсуствује са рада у случајевима који су предвиђени чланом 79.
Закона о раду.
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Запосленом, који одсуствује у складу са наведеним чланом
Закона, мирују права и обавезе који се стичу на раду и по основу
рада, осим права и обавеза за које је законом, општим актом, одно
сно уговором о раду другачије одређено и има обавезу да се врати
на посао у року и на начин који је предвиђен Законом о раду.

Основица за обрачун додатака на плату из става 1. овог члана
је производ основице за обрачун плате и коефицијента из прописа
којим се утврђују коефицијенти за обрачун и исплату плата запо
слених у јавним службама.

V. ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 38.
За време одсуствовања са рада запослени има право на на
кнаду плате у висини просечне плате у претходних дванаест месе
ци, у следећим случајевима:
1) коришћења годишњег одмора;
2) коришћења плаћеног одсуства;
3) престанка са радом пре истека отказног рока, на захтев по
слодавца, односно на основу споразума са запосленим;
4) одсуствовања у дане државног и верског празника, одно
сно на дан празника који је нерадни;
5) војне вежбе;
6) одазивање на позив државног органа.
Послодавац има право на рефундирање исплаћене накнаде
плате у случају одсуства запосленог са рада због војне вежбе или
одазивања на позив државног органа. Рефундирање накнаде плате
врши орган на чији се позив запослени одазвао, ако законом није
другачије одређено.
Члан 39.
Запослени има право на накнаду плате за време одсуствова
ња са рада због привремене спречености за рад до 30 дана, и то:
1) у висини 65% просечне плате у претходних 12 месеци пре
месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад, с тим
да не може бити нижа од минималне зараде утврђене у складу са
Законом о раду, ако је спреченост за рад проузрокована болешћу
или повредом ван рада, ако законом није другачије одређено;
2) у висини 100% просечне плате у претходних 12 месеци, пре
месеца у коме је наступила привремена спреченост за рад, с тим да
не може бити нижа од минималне зараде утврђене у складу са Зако
ном о раду, ако је спреченост за рад проузрокована повредом на ра
ду, професионалном болешћу, ако законом није другачије одређено.

Члан 32.
Општа заштита запослених, заштита омладине, заштита ма
теринства, остваривање права на породиљско одсуство и одсуство
са рада ради неге детета, одсуство ради посебне неге детета или
друге особе, заштита особа са инвалидитетом и запосленог са
здравственим сметњама и обавештење о привременој спречености
за рад, врши се у складу са одредбама закона.
Члан 33.
Послодавац и запослени су дужни да се у процесу рада при
државају одредаба Закона о раду, закона којим се уређује заштита
безбедности живота и здравља на раду и одредаба овог уговора.
У циљу превенције радне инвалидности послодавац може
уколико постоје расположива финансијска средства да у оквиру
финансијског плана издвоји 0,20% масе средстава исплаћених на
име плата у претходној години, за коришћење организованог здрав
ствено-рекреативног одмора, а запослени су дужни да исти користе
у складу са критеријумима које утврди синдикат код послодавца.
Члан 34.
Послодавац је дужан да у складу са законом којим се уређује
спречавање злостављања на раду и правилником о понашању по
слодаваца и запослених на спречавању злостављања запослених
на раду организује рад на начин којим се спречава појава злоста
вљања на раду и запосленима обезбеди услове рада у којима неће
бити изложени злостављању на раду од стране послодавца, одно
сно одговорног лица или запослених код послодавца.
VI. ПЛАТА, НАКНАДА ПЛАТЕ И ДРУГА ПРИМАЊА
1. Плата
Члан 35.
Запослени има право на плату у складу са законом.
Плата запосленог утврђује се на основу:
1) основице за обрачун плата (у даљем тексту: основица);
2) коефицијента;
3) додатка на плату;
4) обавеза које запослени плаћа по основу пореза и доприно
са за обавезно социјално осигурање из плате, у складу са законом.
1.1 Основна плата
Члан 36.
Основна плата запосленог представља производ основице и
коефицијента у складу са законом.
2. Додаци на плату
Члан 37.
Запослени има право на додатак на плату у складу са законом
и то за:
1) време проведено у радном односу (минули рад) – у висини
од 0,4% од основице, за сваку пуну годину рада остварену у рад
ном односу код послодавца;
2) рад на дан државног и верског празника који је нерадан
дан – 110% од основице;
3) рад ноћу, ако такав рад није вреднован при утврђивању ко
ефицијента – 26% од основице;
4) прековремени рад – 26% од основице.
Послодавцем, у смислу овог члана, сматра се предшколска
установа и основна школа као установе које су утврђене одгова
рајућом мрежом установа као планским актом који доноси осни
вач, односно конкурсом који се расписује сваке школске године за
упис, односно пријем у ове установе у складу са одговарајућим
законом, имајући у виду јединствени систем просвете, који се фи
нансирају из буџетских средстава.

3. Накнада плате

4. Накнада трошкова
Члан 40.
Запослени има право на накнаду трошкова и то:
1) за долазак и одлазак са рада, у висини пуног износа пре
возне карте у јавном – градском, приградском, односно међуград
ском саобраћају, која мора бити исплаћена до петог у месецу за
претходни месец. Уколико је перонска карта услов коришћена пре
воза, сматра се да је иста саставни део трошкова превоза;
2) накнаду трошкова ако запослени, по налогу послодавца,
користи сопствени аутомобил у службене сврхе, у висини 30% це
не литра погонског горива за сваки пређени километар;
3) накнаду трошкова за време службеног пута у земљи;
4) накнаду трошкова за службена путовања у иностранство,
под условима и на начин утврђен прописима којима се регулише
службени пут државних службеника и намештеника.
Накнада трошкова из става 1. тачка 3) овог члана исплаћује
се запосленом за трошкове исхране за време проведено на службе
ном путу у земљи (дневнице за службено путовање у земљи), у ви
сини од 5% просечне месечне зараде по запосленом у Републици,
према последњем објављеном податку републичког органа надле
жног за послове статистике, трошкове ноћења према приложеном
рачуну, осим у хотелу лукс категорије, с тим што се путни трошко
ви превоза признају у целини према приложеном рачуну.
За време проведено на службеном путу у трајању од осам до
12 сати, запосленом припада накнада у висини од 50% дневнице, а
за трајање дуже од 12 сати, пун износ дневнице.
Накнада трошкова за време службеног пута се исплаћује на
основу попуњеног путног налога и приложеног рачуна.
5. Друга примања
Члан 41.
Послодавац је дужан да запосленом исплати:
1) отпремнину при одласку у пензију у висини троструког из
носа последње исплаћене плате запосленог, односно две просечне
зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку
републичког органа надлежног за статистику, зависно од тога шта
је за запосленог повољније;
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2) накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти члана
уже породице, односно члановима уже породице у случају смрти
запосленог, према приложеним рачунима, а највише до неопоре
зивог износа који је утврђен за случај помоћи у случају смрти за
посленог или члана породице, у складу са законом којим се уређу
је порез на доходак грађана;
3) накнаду штете запосленом због повреде на раду или про
фесионалног обољења, у складу са законом.
Члановима уже породице, у смислу става 1. тачка 2) овог
члана сматрају се брачни друг и деца запосленог.
Послодавац може деци запосленог старости до 11 година жи
вота да обезбеди поклон за Нову годину у вредности неопорезивог
износа који је прописан законом којим се уређује порез на доходак
грађана.
Послодавац може из сопствених прихода да запосленој жени
обезбеди новчани износ за Дан жена у вредности која је предвиђе
на ставом 3. овог члана.
Члан 42.
Послодавац је дужан да запосленом исплати јубиларну на
граду и то:
1) за 10 година рада у радном односу – 50% просечне плате;
2) за 20 година рада у радном односу – једна просечна плата;
3) за 30 година рада у радном односу – једна и по просечна
плата;
4) за 35 година рада у радном односу – две просечне плате.
Под просечном платом из става 1. овог члана подразумева се
просечна плата запосленог остварена у претходна три месеца ко
ји претходе месецу стицања права на јубиларну награду, односно
просечна зарада у Републици Србији у претходном месецу у од
носу на месец стицања права на јубиларну награду, према послед
њем објављеном податку републичког органа надлежног за посло
ве статистике, ако је то повољније по запосленог.
Запослени стиче право на јубиларну награду у години у којој
навршава 10, 20, 30 и 35 година рада остварених у радном односу.
Члан 43.
Послодавац је дужан да запосленом исплати солидарну по
моћ за случај: болести, здравствене рехабилитације или инвалид
ности запосленог или члана његове породице.
Висина помоћи за утврђене случајеве обезбеђује се у вред
ности неопорезивог износа за солидарну помоћ који је прописан
законом којим се уређује порез на доходак грађана, а признаје се
на основу уредне документације.
Запослени једном у току календарске године може да оствари
право на солидарну помоћ по сваком од основа утврђених у ставу
1. овог члана по један пут.
Члан 44.
Послодавац може запосленима да исплати Новогодишњу
новчану награду у једнаком износу. О висини и динамици исплате
из овог члана, оснивач и репрезентативни синдикати, потписници
овог уговора, преговарају сваке године.
6. Осигурање запослених

5. мај 2017.
Послодавац је дужан да запосленом достави обрачун и за ме
сец за који није извршио исплату плате, односно накнаду плате, уз
образложење из којих разлога није извршена исплата.
Исплата плате може бити у једном или из два дела:
1) ако је исплата у једном делу, исплаћује се до 10. у наред
ном месецу;
2) ако се исплаћује у два дела: први део се исплаћује до 5. у
наредном месецу, а други део до 20. у наредном месецу.
VII. ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 47.
Ако услед технолошких, економских или организационих
промена престане потреба за радом запослених на неодређено
време, Послодавац доноси програм за решавање вишка запосле
них (у даљем тексту: програм), у складу са законом.
Програм нарочито садржи:
1) разлоге због којих је престала потреба за радом запосле
них;
2) укупан број запослених код Послодавца, као и број запо
слених који раде на неодређено време;
3) критеријуме према којима се утврђује који су запослени
вишак;
4) број, квалификациону структуру, године старости и стаж
осигурања запослених који су вишак и послове које обављају;
5) мере за запошљавање вишка запослених, као што су: пре
мештај на друге послове, рад с непуним радним временом, али
не краћим од половине пуног радног времена, преквалификација,
доквалификација, други облик додатног образовања, привремено
или трајно упућивање на рад код другог послодавца итд.;
6) средства за решавање социјално-економског положаја ви
шка запослених;
7) рок у којем ће запосленом који је вишак бити отказан уго
вор о раду ако не може да му се омогући запошљавање.
Критеријуме из програма утврђује Послодавац у сарадњи са
репрезентативним синдикатом у установи.
Члан 48.
Послодавац је дужан да, пре доношења програма, у сарадњи
са репрезентативним синдикатом код Послодавца и републичком
организацијом надлежном за запошљавање предузме одговарајуће
мере за ново запошљавање вишка запослених.
Репрезентативни синдикат код Послодавца дужан је да до
стави послодавцу мишљење на предлог програма у року од 15 да
на од дана достављања предлога програма.
Послодавац је дужан да размотри и узме у обзир предлоге
републичке организације надлежне за запошљавање и мишљење
синдиката и да их обавести о свом ставу у року од осам дана.
VIII. НАКНАДА ШТЕТЕ
Члан 49.
Запослени је одговоран Послодавцу за штету коју је на раду
или у вези са радом намерно или крајњом непажњом проузроковао.
Послодавац је дужан да запосленом, који је претрпео повре
ду на раду или у вези са радом, надокнади штету.
Постојање штете, њену висину, околности под којим је штета
настала, ко је штету проузроковао и како се надокнађује утврђује
Комисија коју именује послодавац, у којој мора бити представник
синдиката. Комисија ради у складу са колективним уговором код
послодавца и правилником о раду.
Поступак и начин накнаде штете одређује Комисија, у складу
са законом и општим актом.

Члан 45.
Послодавац је дужан да под једнаким условима колективно
осигура запослене за случај смрти, последица незгоде, професи
оналног обољења, повреде на раду и губитка радне способности,
ради обезбеђења накнаде штете.
Послодавац је у обавези да пре расписивања јавне набавке за
закључење уговора о осигурању из става 1. овог члана, преговара
и прибави сагласност репрезентативног синдиката код послодавца.
Послодавац може, у складу са расположивим финансијским
средствима, да обезбеди додатно здравствено осигурање, за исти
износ премије осигурања за лечење у здравственим институција
ма, у државном или приватном власништву, са којима осигуравају
ћа кућа има уговор.

Члан 50.
Запослени може привремено да буде удаљен са рада, у складу
са законом.

7. Обрачун и исплата плате и накнаде плате

X. ИЗМЕНА УГОВОРА О РАДУ

Члан 46.
Послодавац је дужан да запосленом приликом сваке исплате
плате и накнаде плате достави обрачун.

Члан 51.
Послодавац може запосленом да понуди измену уговорених
услова рада (у даљем тексту: анекс уговора), у складу са законом.

IX. УДАЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ СА РАДА
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Члан 52.
Уз понуду за закључивање анекса уговора послодавац је ду
жан да запосленом у писменом облику достави и разлоге за по
нуду, рок у коме запослени треба да се изјасни о понуди и правне
последице које могу да настану одбијањем понуде.
Запослени је дужан да се изјасни о понуди за закључивање
анекса уговора у року који одреди Послодавац, а који не може би
ти краћи од осам радних дана.
Ако запослени потпише анекс уговора у остављеном року за
држава право да пред надлежним судом оспорава законитост тог
анекса.
Запослени који одбије понуду анекса уговора у остављеном
року, задржава право да у судском поступку поводом отказа угово
ра о раду, због одбијања закључивања анекса уговора о раду, оспо
рава законитост анекса уговора.
Сматра се да је запослени одбио понуду за закључивање
анекса уговора уколико се не изјасни у року из става 2. овог члана.
XI. ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА
Члан 53.
Радни однос запосленог у установи престаје у складу са зако
ном, на основу решења директора.
Васпитачу и стручном сараднику престаје радни однос кад се
стекну услови у складу са законом којим се уређују основе систе
ма образовања и васпитања.
Запосленом престаје радни однос тежом повредом радне оба
везе у складу са законом којим се уређују основе система образо
вања и васпитања.
Члан 54.
Послодавац је дужан да, пре отказа уговора о раду, у складу
са Законом о раду, писменим путем упозори запосленог на посто
јање разлога за отказ уговора о раду и да му остави рок од најмање
осам дана да се изјасни на наводе из упозорења.
Послодавац је дужан да у упозорењу наведе правни основ
за давање отказа, чињенице и доказе који указују да су се стекли
услови за отказ уговора о раду и рок за давање одговора на упо
зорење. Ово упозорење послодавац доставља и синдикату чији је
запослени члан.
Члан 55.
Начин и поступак достављања решења о отказу уговора о ра
ду, врши се у складу са Законом о раду.
Решење о отказу уговора о раду садржи правни основ, обра
зложење и поуку о правном леку.
Члан 56.
Послодавац је дужан да запосленом, у случају престанка рад
ног односа, исплати све неисплаћене плате, накнаде плата и друга
примања које је запослени остварио до дана престанка радног од
носа у складу са колективним уговором, правилником о раду, од
носно уговором о раду.
Исплату наведених обавеза послодавац је дужан да изврши
најкасније у року од 30 дана од дана престанка радног односа.
Члан 57.
За време трудноће, породиљског одсуства, одсуства ради неге
детета и одсуства са рада ради посебне неге детета Послодавац не
може запосленом да откаже уговор о раду.
Члан 58.
Послодавац не може да откаже уговор о раду, нити на дру
ги начин да стави у неповољан положај запосленог због његовог
статуса или активности у својству представника запослених, члан
ства у синдикату или учешћа у синдикалним активностима.
Терет доказивања да отказ уговора о раду или стављање у не
повољан положај запосленог није последица статуса или активно
сти из става 1. овог члана је на Послодавцу.
XII. ОСТВАРИВАЊЕ И ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 59.
О правима, обавезама и одговорностима из радног односа за
послених одлучује директор или запослени кога он овласти.
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Овлашћење из става 1. овог члана се даје у писменом облику.
Послодавац или друго овлашћено лице, решењем одлучује о пра
вима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом.
Решење мора да садржи образложење и поуку о правном леку.
Члан 60.
Колективним уговором код послодавца, правилником о раду
односно уговором о раду може се предвидети поступак споразум
ног решавања спорних питања између послодавца и запосленог у
складу са законом.
Спорна питања из става 1. овог члана решава арбитар.
Арбитра споразумом одређују стране у спору из реда струч
њака у области која је предмет спора.
Рок за покретање поступка пред арбитром јесте три дана од
дана достављања решења запосленом.
Арбитар је дужан да донесе одлуку у року од десет дана од
дана подношења захтева за споразумно решавање спорних питања.
За време трајања поступка пред арбитром због отказа угово
ра о раду, запосленом мирује радни однос.
Ако арбитар у року од десет дана од дана подношења захтева
за споразумно решавање не донесе одлуку, решење о отказу угово
ра о раду постаје извршно.
Одлука арбитра је коначна и обавезује Послодавца и запосленог.
Члан 61.
Против решења којим је повређено право запосленог или кад
је запослени сазнао за повреду права, запослени или представник
синдиката чији је запослени члан, ако га запослени овласти, може
да покрене спор пред надлежним судом.
Рок за покретање спора је 60 дана од дана достављања реше
ња, односно сазнања за повреду права.
XIII. УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА
Члан 62.
Запослени имају право на слободно синдикално организовање
и деловање без одобрења Послодавца за упис у регистар синдиката.
Синдикат делује на начелима слободе синдикалног организова
ња у складу са својим правилима и статутом синдиката. У свом дело
вању и раду синдикат је независан од државног органа и Послодавца.
Активности синдиката се финансирају из чланарине и дру
гих прихода.
Синдикат је дужан да Послодавцу достави акт о упису у ре
гистар синдиката и одлуку о избору председника и чланова органа
синдиката у складу са законом.
Члан 63.
Послодавац је дужан да омогући представнику синдиката да
учествује у поступку утврђивања права, обавеза и одговорности за
послених у складу са законом, као и да обезбеди приступ представ
ницима синдиката свим радним местима и документима, а у циљу
заштите права запослених утврђених законом, колективним угово
ром код послодавца, правилником о раду односно, уговором о раду.
Члан 64.
Послодавац је дужан да обавештава синдикат о питањима из
своје надлежности, а која су од значаја за материјални и социјални
положај запослених, и то:
1) приходима оствареним из буџета и ван буџета и о њиховом
трошењу, шестомесечно и годишње;
2) реализацији програма и других послова;
3) исплаћеним платама, шестомесечно и годишње;
4) стању безбедности и здрављу запослених на раду и стату
сним променама.
Члан 65.
Послодавац је обавезан да размотри и да да одговоре о по
кренутим захтевима, предлозима, иницијативама и одлукама син
диката од значаја за материјални, економски и социјални положај
запослених.
Члан 66.
Послодавац је дужан да, у складу са просторним, техничким
и финансијским могућностима, обезбеди услове за рад синдиката
који окупља запослене код Послодавца, и то:
1) коришћење одговарајуће просторије;
2) административно-техничке услове;
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3) да председнику синдиката установе доставља податке од
говарајућих стручних служби ради пружања релевантних инфор
мација, података у поступку преговарања и закључивања колек
тивних уговора и сл.;
4) да председнику синдиката код послодавца доставља ин
формације, билтене, публикације и друга документа која су у
функцији вршења синдикалних активности, као и да синдикат мо
же да истиче своја обавештења у просторијама послодавца на ме
стима која су приступачна и за то одређена;
5) да средства од чланарине уплаћује на рачун синдиката;
6) обраду периодичног обрачуна и завршног рачуна.
Члан 67.
Послодавац је дужан да омогући представнику репрезента
тивног синдиката код послодавца да присуствује свим седницама
Управног одбора.
Члан 68.
Колективним уговором код Послодавца или споразумом из
међу послодавца и репрезентативног синдиката код Послодавца,
обавезно је утврдити право на плаћено одсуство представнику
синдиката, ради обављања синдикалне функције сразмерно броју
чланова синдиката.
Члан 69.
Запосленом који је изабран на плаћену професионалну функ
цију ван установе у вишем органу репрезентативног синдиката,
потписника овог уговора, мирују права и обавезе из радног односа
док обавља функцију у том органу.
По престанку вршења функције на коју је изабран, запослени
има право да се у року од 15 дана од дана престанка функције вра
ти на рад код послодавца.
Запосленом који је изабран у вишим органима синдиката ван
установе (републичком, покрајинском и градском синдикату), чија
функција није професионална (заменик председника, потпредсед
ник, секретар и др.) послодавац је дужан да омогући одсуствовање
са рада представнику репрезентативног синдиката ради реализа
ције његових обавеза уз приложен позив вишег органа.
Члан 70.
Послодавац је дужан да председнику репрезентативног син
диката у установи потписнику овог уговора у који је учлањено
најмање 50% запослених код послодавца, за обављање његове
функције, обезбеди најмање 40 плаћених часова месечно, односно
на сразмерно мање плаћених часова ако репрезентативни синди
кат има мање од 50% запослених код Послодавца.
Овлашћени представник синдиката има право на плаћено од
суство, ради обављања следећих синдикалних функција:
1) ако је одређен за колективно преговарање, односно одре
ђен за члана одбора за колективно преговарање за време прегова
рања;
2) када је одређен да заступа запосленог у радном спору са
Послодавцем пред арбитром или судом за време заступања.
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органа синдиката, председник окружног, градског, покрајинског и
републичког одбора) за време обављања функције и по престанку
функције, у складу са законом.
Послодавац је обавезан да функционере синдиката, по исте
ку функције, врати на послове које су обављали пре избора, одно
сно на одговарајуће радно место.
Члан 73.
Синдикални представник репрезентативног синдиката учeсника у закључивaњу oвoг кoлeктивног уговора који одсуствује са
рада у складу са чл. 70. и 71. Уговора има право на накнаду плате у
висини просечне плате у претходних 12 месеци.
XIV. ШТРАЈК ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 74.
Синдикат може организовати штрајк. Штрајк је прекид рада
који запослени организују ради заштите професионалних и еко
номских интереса.
Члан 75.
Запослени слободно одлучују о свом учешћу у штрајку.
Штрајк се може организовати и као штрајк упозорења.
Штрајк упозорења може трајати најдуже један сат.
Одлуку о ступању у штрајк и штрајк упозорења код Посло
давца доноси орган синдиката одређен општим актом синдиката
или већина запослених.
Одлуком о ступању у штрајк утврђују се захтеви синдиката,
време почетка штрајка и место одржавања штрајка и именује се
штрајкачки одбор који је надлежан да спроведе штрајк.
Одлука о ступању у штрајк се доставља Послодавцу, осни
вачу и вишим органима синдиката најдоцније десет дана пре по
четка штрајка, достављањем одлуке о ступању у штрајк и изјаве о
начину обезбеђивања минимума процеса рада.
Члан 76.
Оснивач је дужан да у складу са чланом 10. Закона о штрај
ку („Службени лист СРЈ”, број 29/96 и „Службени гласник РС”,
бр. 101/05 – др. закон, 103/12 – УС) при утврђивању минимума
процеса рада узме у обзир мишљење, примедбе и предлоге репре
зентативног синдиката потписника овог уговора који се односе на
скраћење радног времена послодавца за време трајања штрајка.
За време трајања штрајка утврђени минимум процеса рада
мора се поштовати.
Члан 77.
Запослени који учествује у штрајку остварује права из рад
ног односа у складу са Законом о штрајку.
Члан 78.
Ако се штрајк испољава окупљањем запослених, место оку
пљања учесника у штрајку не може бити ван пословних – радних
просторија, односно ван круга пословног простора запослених ко
ји ступају у штрајк.

Члан 71.
Послодавац је обавезан да представницима репрезентатив
ног синдиката учeсника у закључивaњу oвoг кoлeктивног уговора
омогући одсуствовање са рада ради реализације програмских ак
тивности и присуствовања синдикалним састанцима, конференци
јама, седницама, семинарима и конгресима, по позиву органа који
организује састанак.
Послодавац је обавезан да представницима синдиката који
заступају чланове синдиката организоване у посебна удружења у
оквиру синдиката (рекреација, касе узајамне помоћи и сл.) омогу
ћи рад, уз приложен позив синдиката.

Члан 79.
Одлука о ступању у штрајк (најава штрајка) се доставља по
слодавцу и оснивачу најкасније десет дана пре дана одређеног за
почетак штрајка.
Одлука мора бити у писменом облику и мора се доставити на
одговарајући начин (преко писарнице и сл.).
Рок за почетак штрајка тече од наредног дана од дана доста
вљања одлуке.
За време од достављања одлуке до почетка штрајка синдикат
и Послодавац морају водити преговоре о захтевима синдиката.
У преговорима синдикат заступа штрајкачки одбор.

Члан 72.
Послодавац не може да откаже уговор о раду, нити на дру
ги начин да стави у неповољан положај (распоређивање на дру
ге, мање плаћене послове, распоређивање у другу организацио
ну целину, упућивање на рад у друго место рада, упућивање на
рад код другог послодавца, проглашавање технолошким вишком)
представника запослених (председник синдикалне организа
ције, синдикалне подружнице, синдикални повереник, чланови

Члан 80.
За време трајања штрајка, запослени који су у штрајку и чла
нови штрајкачког одбора не смеју спречавати или ометати запо
слене који не учествују у штрајку да раде.
Члан 81.
Организовање штрајка, односно учешће у штрајку који је ор
ганизован у складу са Законом о штрајку, не представља повреду
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радне обавезе, не може бити основ за покретање поступка за утвр
ђивање радне одговорности запосленог и не може за последицу
имати престанак радног односа запосленог.
Послодавац и друга одговорна лица код Послодавца, за време
штрајка који је организован у складу са Законом о штрајку, не сме
ју спречавати запосленог да учествује у штрајку нити могу употре
бљавати мере принуде ради окончања штрајка, као ни да по основу
неучествовања у штрајку предвиде повољнију плату или друге по
вољније услове рада за запослене који не учествују у штрајку.
У току штрајка који је организован у складу са Законом о
штрајку, Послодавац не може запошљавати нова лица која би мо
гла заменити учеснике у штрајку, осим ако су угрожени безбед
ност лица и имовине, одржавање минималног процеса рада који
обезбеђује сигурност имовине и лица.
Штрајк престаје споразумом страна у спору или одлуком
синдиката, односно већине запослених о престанку штрајка.
За сваки нови штрајк учесници у штрајку дужни су да донесу
нову одлуку о штрајку.
XV. НАЧИН РЕШАВАЊА СПОРОВА
Члан 82.
Уговорне стране се обавезују да ће Уговор примењивати у
доброј вери и у складу са начелима социјалног партнерства и ди
јалога.
Спорна питања у примени овог уговора решава арбитража
коју образују Уговорне стране у року од 15 дана од дана настанка
спора.
Одлука арбитраже о спорним питањима обавезује Уговорне
стране.
Арбитражу чине по три представника Синдиката и Владе и
један представник којег заједнички одреде Уговорне стране из ре
да стручњака за област која је предмет спора.
Уговорне стране могу пред надлежним судом да остваре за
штиту права утврђених Уговором.
XVI. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА
Члан 83.
Свака од Уговорних страна може покренути иницијативу за
измене и допуне Уговора.
Уговорне стране дужне су да се у року од 15 дана од дана
пријема иницијативе за измену и допуну Уговора изјасне о иници
јативи, као и да приступе преговорима о предложеним изменама и
допунама у року од 30 дана од дана пријема иницијативе.
Уговорне стране су сагласне да се измене и допуне овог уго
вора могу вршити у случају:
1) ако наступе околности које онемогућавају његово спрово
ђење;
2) због измена, односно допуна прописа и ако су одредбе
овог уговора у супротности са одредбама тих прописа;
3) ако Уговорне стране утврде да овај уговор из других раз
лога треба мењати, као и да приступе преговорима о предложеним
изменама и допунама у року од 30 дана од дана пријема предлога.
Предлог за измене и допуне Уговора може да поднесе свака
Уговорна страна у писменом облику.
Измене и допуне Уговора врше се на исти начин и по поступ
ку као и закључивање Уговора.
Ако се у току преговора о изменама и допунама овог угово
ра не постигне сагласност око измена и допуна, спор се решава у
складу са законом којим се уређује начин и поступак мирног ре
шавања колективних радних спорова.
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XVII. ВАЖЕЊЕ И ОТКАЗ УГОВОРА
Члан 84.
Овај уговор може престати споразумом Уговорних страна
или отказом једне од Уговорних страна.
У случају отказа Уговор се примењује најдуже шест месеци
од дана подношења отказа са тим што су Уговорне стране дужне
да процес преговарања започну најкасније 15 дана од дана подно
шења отказа, када Уговор престаје да важи.
XVIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 85.
Уговорне стране се обавезују да ће овај уговор примењивати
у доброј вери и на начелима социјалног партнерства и колектив
ног преговарања.
Учесници овог колективног уговора именују комисију која
прати примену Уговора.
Комисија из става 2. овог члана има по једног представника
које именују министарства надлежна за области просвете, финан
сија, рада и државне управе, и по једног представника које имену
ју репрезентативни синдикати потписници овог уговора.
Комисија из става 2. овог члана свој рад уређује Пословни
ком о раду.
Представници репрезентативних синдиката једном у шест
месеци разматрају актуелна питања која се односе на:
1) материјални и социјални положај запослених;
2) међусобне односе репрезентативних синдиката и послода
ваца;
3) потребу измена и допуна Уговора;
4) праксу и мишљења у вези са применом Уговора.
Синдикати заузимају ставове о разматраним питањима и у
зависности од природе проблема сазивају чланове комисије из на
ведених министарстава да би заједнички заузели став како наведе
не проблеме разрешити.
Члан 86.
Овај колективни уговор ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а приме
њиваће се три године од дана ступања на снагу.
Број 112-07-131/2017-01
У Београду, 21. марта 2017. године
За Владу
Министар просвете, науке и
технолошког развоја Србије,
Младен Шарчевић, с.р.
За репрезентативне синдикате
Самостални синдикат
предшколског васпитања
и образовања Србије
председница,
Љиљана Киковић,с.р.
Синдикат образовања Србије
председница,
мр Валентина Илић, с.р.
ГСПРС „Независност”
председник,
проф. др Томислав Живановић, 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, 93/12 и 108/13) и чланом 40ђ За
кона 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, 47/13, 68/14 – др. закон 8/13 –
усклађени дин. износи, 4/14 – усклађени дин. износи, 142/14, 4/15 – усклађени дин. износи и 5/15 – усклађени дин. износи),
„Dinamic Tobacco” д.o.o. објављује малопродајне цене дуванских производа, које важе од наредног дана од датума објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”

МАЛ ОП РОД АЈН Е ЦЕН Е
Ред.
бр.

Увозник

Врста дуванксе прерађевине

Марка дуванске прерађевине

Јединица
мере

Малопродајна цена (у динарима)
по јед. мере

1.

Dinamic Tobacco, д.о.о.

Цигарa

TOSCANELLO ROSSO CAFFE MACCHIATO

1 ком.

150,00

Ову малопродајну цену објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Директор,
Миодраг Ристић, с.р.
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